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In gouden letters in de marmeren schoorsteen 
van de studeerkamer van Onno Zwier van 
Haren op Lindenoord waren deze woorden van 
Cicero gebeiteld: 

"Hae stadia adolescentiam alunt, senectutem 
oblectant, secundas res ornant, adversis per-
fugium et solatium praebent, delectant data non 
impediunt foris, pemoctant nobiscum, peregri-
nantur, rusticantur." 

De studieboeken in dii verirek voeden de jeugd, 
zif vermaken de ouderdom, zjj versieren de 
voorspoe4 z(/ verschaffen toevlucht en troost ann 
de tegenspoe4 zjj vermaken zolang zjj de 
officiele bezigheden Wet belemmeren, zif brengen 
de nacht met otis door, zjj vergezellen otis op 
reizen en vertoeven met ons op het land 
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Voorwoord 

Het is al dikwijls gekonstateerd: wij leven in 
een tijd dat de beiangsteiling voor de historie van 
de eigen omgeving sterk is toegenomen. Studie 
van de 'eigen' gesehiedenis is niet langer een 
elitaire bezigheid, maar wordt in brede kring 
bedreven. 
Met die ontwikkeling kunnen we alleen maar 
ingenomen zijn. Het is goed om cog te hebben 
voor de achtergronden van de eigen leefwereid 
en inzicht op te doen betreffende de eigen plaats 
en rol daarin. Respekt voor de eigen kultuur en 
de eigen identiteit houdt tevens een vorm van 
gezond zelfrespekt in. 

Om de gegroeide beiangstelling voor de pint-
selijke gesehiedenis te kunnen voeden en 
bevorderen, moet er beschrijving van die historie 
plaatsvinden. Er is behoefte aan informatie die 
voor velen toegankelijk en verstaanbaar is. 
De Steuingwervers mogen zich dan ook gelukkig 
prijzen dat aan het verieden van hun streek niet 
aileen op wetenschappelijk niveau aandacht 
werd en wordt besteed - denk aan historici ais 
prof. di. K. Bouwer, G.P. Mulder en di. T.H. 
Oosterwijk -, maar dat hun lokale historie ook 
op een meer popuiaire wijze in beeid wordt 
gebracht. 

De auteur van dit boek, Fokke Middendorp, 
neemt in dit iaatste opzicht een opmerkelijke 
plaats in. Hij verstaat de kunst op een heel eigen 
en pakkende manier episoden uit het verieden te 
beschrijven. Hij spreekt de taai van de Steiiing-
wervers, hij weet de toon te vinden die hen treft. 
Middendorp is niet aileen een onvermoeibare 
sneuper, hij heeft zich ook ten doei gesteid de 
door hem verzamelde schat aan informatie onder 
de mensen te brengen. Terwiji een schrijver/ 
onderzoeker maar al te snel de neiging heeft zich 
met zijn materiaai in een achterkamertje te 
verschansen of een ivoren toren te betrekken, 
heeft Middendorp de publieke ruimte van de 
openbare ieeszaai gezocht. Dáár, in Wolvega, is 
het 'archief Middendorp' tot publiek bezit 
geworden. 

De boeken van Fokke Middendorp bezitten geen 
thematisch karakter: zij richten zich niet op de 
uitwerking van een bepaaid onderwerp, maar 
vormen beschrijvingen van de historische we-
tenswaardigheden van een bepaaid geografisch 
gebied. De titel Her en der deur et oolde 
Wolvege spreekt voor zichzeif en Na driemoal 
klokkleppinge beheist de geschiedenis van de 
Grote Veenpoider van Weststeilingwerf. 
Ook dit nieuwe boek, De Van Harens en 
Wolvega, is op die leest geschoeid. Dat maakt 
Middendorps beschrijving van de famiie Van 
Haren tot een heel originele. De familie-
geschiedenis als zodanig is al meerdere malen 
beschreven, tegen versehiliende achtergronden, 
maar heeft nooit zèif een decor gevormd. Dat is 
nu anders, want Middendorps eigenlijke onder-
werp van aandacht is het dorp Wolvega, terwiji 
de historie van de Van Harens ais kontekst wordt 
gebruikt. 

Fokke Middendorp schildert met dit boek een 
treffend tijcisbeeld van de pints waarvan Onno 
Zwier van Haren in een brief schreef dat het een 
melanchoiiek dorp was, met trieste straten en 
met 'armzalige bewoners', die nooit iachten. Ook 
Middendorp typeert de toenmaiige Steilingwerfse 
kontreien als 'het land waar de mensen niet 
spontaan lachten en ieder woord met een grout 
tegengewieht op de bascule legden'. 
Her is aan de iezer te beoordeien in hoeverre er 
sindsdien lets is veranderd... Had ik het in het 
begin van dit voorwoord niet over gezônd 
zeifrespekt? Daarvan vormt zelfkènnis een 
onontbeerlijk onderdeei. 

drs. H.R. Heite, 
loco-burgemeester van Weststellingwerf 
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Eerste vestiging van Wolvega. De boerderif was gebouwd op een natuurl(jke hoogle nabif de rivier de 
Linde. Om het weiland voor de hoeve waren dijken geleg4 zodat een polder ontston4 die tot het begin 
van deze eeuw nog werd bemalen door een watermolen. 
Tot het laatst van de 19e eeuw was er sprake van een gehucht De Haule, (noot 6) bestaande uit pier 
boerderen en enkele arbeiderswoningen. Het flu bestaande pent waaraan de boerderif gelegen is, had 
bg overlevering de naam Germanenpati In de 18e eeuw kreeg het de naam van Loan van Wigert 
Deze naam had het te danken aan Elias Wigeri, die a/s boer, landeigenaar en ontginner hier 
jarenlang gewoond heeft (zie hoofdstuk 23). Ten oosten van de boerderif lag een klein park, waarvan 
de resten in 1944 gevonden zyn (zie kaart no. 2). De schuine l(/nen van de boerderif naar de dijken 
van de polder zijn sloten. Ook hiervan z(/n resten gevonden, evenals van de watermolen in de 
zuidwesthoek van de pokier. 
Achier de boerderij liep door het bos een voetpa4 het Lange Fad, naar de buurte van Wolvega. Longs 
de buitenkant van de oosielijke dijk liep een vaart die met een sluisje in verbinding stond met de 
Linde. 



HOOFDSTUK I 

Het restveld werd Wolvega 

Wolvega, een braaf zeer ver'naaklyk en 
vrugtbaar dorp, voornaamentlyk in graanen legt 
in Stellingwerf- Westeynde, de tiende en laatste 
Grietene van Vrieslandts derde quartier, de 
Zevenwouden genoemt Overvloeyende van wilt* 
en doorloopen van de stroomtjens de Lende en de 
Kuynre. 
Des Donderdaghs houdt men het reght van de 
Grietenije in dit dorp van agter welkers kerk af 
een ruyme sloo4 Baerdasloot geheeten, loopt tot 
in her stroomtje de Kuynre toe. Oak liggen alhier 
twee eygenerfde Staten Lycklama en Baerdt ende 
loopt de rydwegh naar Steenwck hier door. 
Wolvega word! nevens Zonnega, Njjelamer en 
NUeholtwolde zamen bedient van één predikant 
die onder de Classir van Zevenwouden op her 
Heerenveen behoort... 

François Halma (1653-1722) - boekdrukker te 
Leeuwarden - geeft in zijn boek Tooneel der 
Vereenigde Nederlanden en onderhoorige land-
schappen, dat in 1725 door Brouerius van Nidek 
is uitgegeven, een beschrijving van Wolvega, die 
een beetje aan het paradijs doet denken. 
Boomrijk, vruchtbaar en met een overvloed aan 
wild, een land van melk en honing, dat 
doorsneden wordt door lieflijke stroompjes. Het 
doet ons denken aan een bevolking die daar met 
grote vlijt werkzaam is en in innerlijke rust en 
vrede het leven slijt. Aardig gezegd en gedacht, 
maar of het joist was, valt op zijn minst te 
betwijfelen. Ook in Wolvega moesten de mensen 
hard werken voor een sober bestaan. Eigenerfde 
boeren, gezeten burgers en enkele ambtenaren 
leefden boven het minimum, hadden lets meet 
armslag. De gezinnen van de arbeiders moesten 
zich zien te redden met de "zeuven stuvers 
daegs", die vader met hangen en wurgen bij de 
boer of de veenbaas verdiende. Van sociale 
zekerheid was uiteraard geen sprake. Huisvesting, 
kieding en voeding, dat alles was in één woord 

miserabel. Niet bepaald een paradijselijk bestaan. 
Toen Halma zijn beschrijving van Wolvega gaf, 
was er al ruim 400 jaar sprake van het dorp. In 
1320 komt de naam voor het eerst in een 
oorkonde naar voren, wanneer de 17 Stelling-
werver parochies een verdrag sluiten met de 
bisschop van Utrecht. Ze waren wegens het met 
betalen van rente in de ban gedaan en om deze 
straf ongedaan te maken, gaven zij de kerkvader 
de belofte voortaan op tijd hun rekeningen te 
voldoen (1). 
Wanneer de eerste bewoners zich in Wolvega 
hebben gevestigd, is met geen mogelijkheid te 
zeggen. Zij waren in ieder geval met de eersten in 
de regio. Oldeholtpade en Oldetrijne zijn oudere 
nederzettingen. In de loop der jaren groeiden die 
beide dorpen door de opschuivende verkaveling 
naar elkaar toe. Stap voor stap naderden zij 
elkaar vanuit het westen en het oosten. Bijna 
werden het aanpalende buren, maar voor het 
zover was, greep de kerkelijke overheid in. Beide 
werden te groot en omstreeks het jaar 1200 moet 
een sanering hebben plaatsgehad. Oldeholtpade 
was toen al opgerukt tot wat wij no de 
Steenwijkerweg noemen. De Binnen- of Hoofd-
weg was de occupatie-as (2) en bij her uitzetten 
werd de I 6-voets roede van 4.56 m gebruikt. Het 
dorp telde toen, buiten Nijeholtpade, 71 per-
celen. Oldetrijne, dat langs de Haulerweg in 
oostelijke richting ruimte had gezocht, was met 
een 14-voets roede (de keizersroede 3.91 m) 
gekomen tot de tegenwoordige Pieterslaan. 
Buiten Nijetrijne had her dorp 110 percelen. 
Men sprak daar al van Ost-Trinda of Oosten-
kerke, een dicht bebost gebied tussen her daar 
ontspringende stroompje de Scheene en de 
Linde, dat wij no kennen als Sonnega (3). 
Het zg. restveld (4) dat tussen beide dorpen 
was ontstaan, geerde erg: bij de Scheene 310 m 
en bij de Linde 550 m breed. Het moet een ruig 
stuk heide en bos zijn geweest: heuvelachtlg ten 
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VERflELIM6 CLYE&, 

Kaart Wolvega no. 1. 
Situatie voor de verkaveling van Wolvega. Gesehat tijdstip midden 12e eeuw. 
Dc aangegeven wegen waren uiteraard niet ,neer dan onverharde voet- of ruiterpaden. De Binnenweg 
liep van Oldeholtpade rechtdoor naar de Olde- of Bovenweg. Deze laatste was tot in het inidden van 
de 19e eeuw ook de Lindedk. Pas later onwond er enige bebou wing kings de noordkant van deze 
dk/weg. 
De veldnaam "veerkamp" geeft aan dat er in de noord-zuidverbinding een veer over de Linde was. 



noorden van de Binnenweg en zuidetijk daarvan 
vlakker, uitlopend in de broekianden langs de 
Linde (5). 
Daar stond op de rand van de zandrug een 
eenzame hoeve. Een nederzetting van êén enkele 
familie, die zich daar om een onnaspeurlijke 
reden buiten dorpsverband had gevestigd. Later 
zou die plaats in de geschiedenis opduiken als het 
gehucht De Haute, aanduidende een hoogte in 
het land (6). Zuidelijk daarvan strekte zich de 
vallei van de in talrijke bochten door het 
landschap stromende regenrivier de Linde nit. 
Om zijn weiland dat voor de hoeve lag, tegen 
het water te beschermen wierp de boer een dijk 
op en zo ontstond een polder. Wanneer later het 
bovengenoemde restveld wordt verkaveld, vallen 
de Iijnen van deze polder buiten de tijnen van de 
verkaveling en kunnen we vaststellen dat deze 
verkaveling van latere datum is. Geen boer zal 
immers een dijk midden door zijn land leggen. 
Wegen, vaarten en dijken zijn in oude tijden 
vrijwel altijd langs de grenzen van de percelen 
gelegd of gegraven. 

In 1204 vergunt de bisschop van Utrecht de 
bewoners van Oldehottpade een eigen kapel te 
hebben, met recht van uitdeling der sacram'enten. 
Niet onwaarschijnlijk is, dat omstreeks die tijd 
ook de hierboven genoemde sanering van 
parochies heeft plaatsgehad. Daarbij is het 
restveld opgedeeld in 7 percelen, waarvan de 
kerk er 2 kreeg toegewezen. Ook hier werd de 
Binnenweg als occupatie-as genomen en werd 
een 12-voets roede (3.50 m) gebruikt (7). Deze 
kern van een nieuwe parochie, Wolvega (ga of 
plaats van wolven), kreeg van Oldetrijne 16 
percelen en van Oldeholtpade werden er 28 
afgenomen. Met een totaal van 52 stemmende 
percelen ging het dorp de geschiedenis in. Zoals 
het hoort, werd de kerk in het midden van de 
nieuwe parochie gebouwd op één van de 
natuurlijke hoogten, oppers genoemd, die zich 
daar bevonden. Aanvankelijk moet het een 
eenvoudige, kleine kerk zijn geweest, gelijk aan 
die welke volgens een vast patroon in andere 
dorpen waren geplaatst. In 1648 werd deze kerk 
vervangen door de tegenwoordige. 

Over de herkomst van de Stellingwervers 

bestaan enkele theorieen. Popping (8) meent dat 
deze moet worden gezocht in Duitsiand. Daar 
bestond in het Saksische land een verbond van 
boeren, die zich Stellinga noemden. Na een 
opstand tegen het gezag werden ze vervolgd en 
zijn ze uitgeweken naar de lage landen, waar zij 
zich in de later zo genoemde Stellingwerven 
zouden hebben gevestigd 
Het btijft echter gissen. Een feit is dat de 
bewoners van dit gebied, dat nu reeds bijna vijf 
eeuwen tot Friesland behoort, in aard en taal nog 
steeds duidelijk van de Friezen verschillen. Een 
verklaring hiervoor is moeilijk te vinden. De 
Stellingwerver Dr. T. H. Oosterwijk schrijft 
hierover: "loch kan men wel verkiaren, dat het 
feit, dat zij enkele eeuwen een onafliankelijke 
plaats in de geschiedenis van het noorden van 
ons land hebben ingenomen, een machtige factor 
moet zijn geweest, dat zij zich nooit stevig met 
de overige streken van het noorden hebben 
verbonden." (9). 

Na 1307 krijgen wij wat meet inzicht in het 
reilen en zeilen van de Vrije Natie der 
Stellingwerven. Dan blijkt dat de bevolking 
daarvan het met de bisschop en met de 
Geldersen maar slecht kan vinden. Het is altijd 
strijd en ruzie, voornamelijk om rechten en 
plichten. Er is sprake van grote persoonlijke 
moed, maar tevens van grote materiele schade. 
Er wordt een vrede gesloten van "duysent jair 
ende dach", maar de Stellingwervers kunnen de 
belofte om de steeds stijgende lasten voortaan op 
tijd te betalen, niet nakomen. Dan komen de 
soldaten van de bisschop de zaak weer even 
rechtzetten en die treden met bepaald zachtzinnig 
op. Vooral om de begeerlijke broekianden - 
hooilanden bij uitnemendheid, gelegen in het 
kerspel LJsselham, maar die eens tot de 
Stellingwerven behoorden - laait de ruzie steeds 
weer op. Het aibranden van het dorp Blesdijke is 
een triest dieptepunt in de ettende. 

De Stellingwerven zijn te klein en niet bij 
machte zich op den door te handhaven, zodat ze 
tenslotte het toodje leggen. Wanneer keizer 
Maximiliaan de hertog Albrecht van Saksen naar 
Friesland stuurt om orde op zaken te stellen 
tussen de Schieringers en de Vetkopers, worden 



Kaart Wolvega no. 2. 
Na de verkaveling van hel restveld zjjn na verloop van did de baurten onts'taan waaruit Wolvega is 
opgebouwd De Binnenweg naar Oldeholipade is bji de bouw van de Lycklamastitis afgesneden en 
omgelegd met een verbinding naar de Bovenweg. De golvende lj/nen zfn waterwegen die het dorp 
naar noord en zuid verbinden met de Tjonger en de Linde. De wegen zn nog slecht, moor over de 
Linde ligt nu een brug. 
Bif het vervaardigen van de kaarten is gebruik gemaakt van de kadastrale kaarten van 1832 Veel 
l(jnen van de verkaveling bleken samen te vallen met die op deze kaartem 
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de Stellingwerven ook in de strijd betrokken. Het 
betekent de ondergang van hun vrije natie. Het 
gekozen bestuur van drie SteUingen met de 
daaraan verbonden rechtspleging werd opge-
heven. Sindsdien behoorden ze tot de provincie 
Friesland en werden ze als grietenij in het 
bestuur opgenomen. In 1504 verscheen als eerste 
grietman Lammert Piers. 
Wolvega was toen nog niet meet dan een aantal 
Ins van elkaar gelegen buurten (10). Buiten de in 
die buurten in cultuur gebrachte gronden bestond 
het landsehap nog nit heide, veenland en vooral 
veel bos. Bos van akkermaalshout, waarvan bij 
ontginning smalle wal!en bleven staan, die de 
grenzen van de percelen aangaven. In latere jaren 
zou het dorp ann dat bos een deel van zijn 
welvaart te danken hebben. Het leverde eike-
schors voor de leerlooierijen en vooral boeren-
geriethout. 
Maar eerst zou het dorp moeten worden 
ontsloten door wegen en vaarten. In 1504 zou 
men daar echter nog 140 jaar op moeten 
wachten. 

1. Gosses, I.H. De organisatie van bestuur en 
rechtspraak in Drente (tot den t(jd der 
Republiek), Groningen-Batavia, 1941, noot 
blz. 42 

2. Occupatie-as: weg waarlangs de perce!en 
gemeten in roeden worden uitgezet. 

3. Vgl. De Vries, M.H., De parochie Wolvega 
door de eeuwen keen, Wolvega, 1942, blz. 
14. 

4. Bouwer, K., Cultuurlandschapsvorrnen win 
de west4/de van het Drents plateau. Gro-
ningen, 1970, blz. 15 en 35. 

5. Onder de Stellingwerven strekt zich vanuit 
het Drents plateau een zandrug nit in zuid-
weste!ijke richting. Nabij O!detrijne ver-
dwijnt deze onder de veenlaag. Broek!and is 
drassig, laaggelegen groenland. 

6. Aa, A.J. van der, Aardrjjkskundig Woorden-
boek der Nederlanden, Gorinchem, 1839-
1851. 
Hanle - gehucht; provincie Friesland; kwar-
tier Zevenwouden; grietenij Stel!ingwerf-
Westeinde. Twee en een half uur ten Zuid-
Oosten van Heerenveen, twee uur West-
Zuid-West van Oldeberkoop en een vierde 

uur gaans van Wolvega, waartoe het 
behoort. 

7. Zie kaart op blz. 10 
8. Popping, J.H., Geschiedkundige aanteeke-

ningen over de Stellingwerven en omstreken. 
Oosterwolde, 1920. 

9. Oosterwijk, T.H., De vrzje natie der Stelling-
werven. Assen, 1952, blz. 8. 

10. Zie kaart op blz. 10. 
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Het slot Leemburg genaamd vroeger Friesburg (kadl 1876, nrs. 1706 en 1707) te Nj/eholtpade, eens 
staande aan de Vriesburgerweg. Lyckle Eebles Lycklama, afkomstig uit Steen w(ik, grietman van Stel-
lingwerf-westeinde van 1514 tot 1533, moet hier hebben gewoondL Z(fn eerste suns werd in 1514 door 
de Geldersen gepiunderd en een jaar later in brand gestoken. In 1524 werd Lyckle Eebles door keizer 
Karel V het eifelffk grietmansambt gesehonken. Toen deze hem in de ade&and wilde verheffen, moet 
hff deze hoge onderscheiding hebben afgewezen met 4/n lfspreuk: "Deugd alilend mae/ct ware adel' 

De Idzerdastins in Ter IdzardL De suns die ooit in 
geslacht Idzaerda. De tekening die er in 1723 van werd gemaakt door I Stellingwerf, toont een 
robuust bouwwerk, bzonder hoog in de muren en met slechts enkele hooggeplaatste vensters. De suns 
schUnt in 1514 tengevolge van oorlogsgeweld voor de eerste keer le 4/n afgebrand Nadien nog een 
keer. Zeker is dat de hierboven afgebeelde stins in 1750 wegens bouwvailigheid is afgebroken. Nadien 
is op dezelfde plats een grote boerder(/ gebouwd, die at spoedig weer "de stiuzs" genoemd werd. Deze 
is op 25 april 1927 eveneens in viammen opgegaan. 
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HOOFDSTUK H 

De grietmannen en hun stinsen 

In her jaar 1504 was her gedaan met de vrije 
natie der Stellingwerven. Het laatste college van - 
door het eigen yolk gekozen - drie Stellingen 
werd de laan uit gestuurd en de eerste grietman 
deed zijn intrede. Hertog Albrecht van Saksen, 
die hier in die jaren de lakens uitdeelde, had hem 
aangesteld en naar de toen nog niet in oost en 
west van elkaar gescheiden Stellingwerven 
gestuurd. Het democratisch kiezen van de 
bestuurder - uniek in de lage landen - behoorde 
tot her verleden. 
Al sinds het begin van de Be eeuw hadden 
grietmannen in her boven de Tjonger gelegen 
Friesland als lagere overheid het gezag uit-
geoefend. De lagere rechtspraak was eveneens 
aan hen opgedragen en sommigen bestuurden 
hun grietenij als kleine potentaten. Ze werden 
aanvankelijk bij stemming gekozen uit en door 
de eigenerfden, waarbij de geestelijkheid over het 
algemeen een behoorlijke vinger in de pap had. 
Hertog Albrecht vond her echter veiliger hen in 
het wingewest zelf maar uit te zoeken en ook zijn 
opvolgers volgden deze lijn. In 1539 bepaalde 
keizer Karel V dat ze weer gekozen moesten 
worden, no echter door de Stadhouder en het 
Hoc uit een door de ingezetenen opgestelde 
nominatie van drie personen (1). 
Niet iedereen kon tot grietman gekozen worden. 
De kandidaten moesten aan bepaalde voor-
waarden voldoen. De voornaamste waren dat de 
grietman woonachtig moest zijn in zijn grietenij, 
bemiddeld moest zijn en een inkomen van 
tenminste 18 a 20 goudguldens uit grondbezit 
moest hebben. Daarbij moest hij een borgtocht 
kunnen stellen voor de gelden die hij voor de 
regering mdc. 
Een vast salaris was met aan de betrekking 
verbonden. De grietman moest zelf zorgen dat 
hij aan zijn trekken kwam. Zo ontving hij een 
bepaald percentage van de grondbelasting, de zg. 
deelskosten. Van iedere verkoop van onroerend,  

goed beurde hij consentgeld = de 56e penning 
(2) van de koopsommen. Van iedere goudgulden 
van 28 stuivers was dat dus een halve stuiver. Hij 
ontving 10% van de waarde van her aange-
spoelde wrakhout en dat kan zeus in West-
stellingwerf, waar de vloed van de Zuiderzee tot 
ver landinwaarts doorliep, best interessant zijn 
geweest. Ook ontving hij gerechtskosten, maar 
daar stond tegenover dat hij een gedeelte van de 
gemaakte onkosten zelf moest betalen. Een 
arrestant die onder de toren werd opgesloten, 
moest door hem worden gevoed en, zo nodig, op 
zijn kosten naar her blokhuis in Leeuwarden 
worden gebracht. 
Als hulp bij de rechtspraak koos hij zelf enkele 
bijzitters: notabele mannen die hem bijstonden 
bij de opsporing en de verhoren en hem konden 
waarnemen tijdens de zitting. In Weststellingwerf 
vinden we steeds een bijzitter in Wolvega, in 
Noordwolde en in de Westhoek. 
Deze mannen werden weer bijgestaan door de in 
ieder dorp gekozen dorpsrechter, hier "stelling" 
genoemd, die bij kleine geschillen in hun 
woonplaats regelend optrad en bij zwaardere 
vergrijpen een eerste schakel vormden met de 
hogere rechtspraak. 
Een executeur en een hulp-executeur zorgde 
voor het "veidwerk". Ze achtervolgden boos-
doeners, brachten exploten uit en brachten de 
arrestanten eventueel naar het blokhuis in 
Leeuwarden. 
Een secretaris werd door de staten benoemd. 
Ook deze had geen vast salaris en moest uit 
bewezen diensten een inkomen putten. Veel 
werk zien wij hem met verzetten. Dar werd 
gedaan door de gczworen kierken, die de gehele 
administratie verzorgden en wier handtekening 
op vrijwel alle stukken uit die tijd voorkomt. In 
de Stellingwerven was in 1504 de eerste 
grietman Lammert Piers. Van hem weten we 
verder niets. Hij werd in 1514 opgevolgd door 
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Lycklamastins in Wolvega Gebouwd omstreeks 1630 door Rinco Lycklama, een nakomeling van 
Lyckle Eebles. 
Rinco Lycklama was grietman van Weststellingwerf van 1626 tot 1631 Aanvankelgk was It/f miutair, 
maar in Wolvega heeft h/f zich vooral beziggehouden met verveningen en bosbouw. HIV lie4 am zifn 
produkten te kunnen vervoeren, vanuit de Tfonger een vaart graven naar N{feholtwolde, die 
verbinding had met de Scheene. Vanuit dat water/fe realiseerde h/f vaanvegen naar Wolvega: de Oude 
Schipsloot langs de Haulerdwarsweg en de Boekweitenvaart in Oppers. 
Na z/fn dood in 1637 werd de stins verkocht win de heer Who van Aylva. Zff besloeg toen de percelen 
Wolvega 18 en 19 met een totale breedte van 24 roeden (108 m) en strekkende van de Scheene tot in 
de Linde. In 1680 is de eigenaar Paulus Rufferts, en Dr. Marius Beuckers uit Leeuwarden is dat in 
1728. Sinds 1717 staat de stins echter leeg en wanneer in 1723 de tekenaar Stellingwerf haar teken4 
is zj/ al danig in vervaL In 1736 staat er nog slechts een rulne. Deze wordt gesloopt en op dezelfde 
plaats wordt een boerderif gebouwd In koopakten is dan steeds sprake van: 'land de stins genaamd" 
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Lyckle Eebles, de stamvader van het geslacht 
Lycklama a Nijeholt. Deze was afkomstig nit 
Steenwijk en woonde op het slot Friesburg te 
Nijeholtpade. Reeds in het jaar van zijn 
benoeming kreeg hij te maken met oorlogs-
handelingen, waarover Winsemius (3) het vol-
gende schrijft: "anno Cristi 1514. Op St 
Clemensnacht (23 november) hebben de Gel-
dersen de Stat! Sloten over vallen en 4½ nadien 
opgerukt naar N(/eholtpade, waar z4j op St 
Andriesnacht (30 november) de oude veste en 
bemuurde, in her water liggende burch4 Fries-
burgh thoe Nyholdt, toebehorende aan de 
Saksische grie#nan Lyckle Eebles uit her 
geslacht Steen wff/c hebben ingenomen en geplun-
derd Her volgend jaar zijn zj/ op St Anthonis 
(17 januari) teruggekomen en hebben de burcht 
in brand gestoken terwifI zjj tevens grote schade 
hebben toegebracht aan de rand het slot liggende 
bossen 
Om deze schade te vergoeden heeft de 
Bourgondische stadhouder Floris van Egmond, 
Heer van IJsselstein, the hier na het verblijf van 
de Saksische heren was aangesteld, Lyckle 
Eebles begiftigd met de hele grietenij Schoterland 
en de helft van de Stellingwerven. Dat was op 
18 februari 1517 en vanaf die datum is er sprake 
van Oost- en Weststellingwerf. Op 13 oktober 
1524 werd het grietmanschap erfelijk gesteld in 
de familie Lycklama en volgens Winsemius ging 
Lyckle Eebles zich nadien Lycklama a Nijeholt 
noemen. Een aanbod om hem in de adelstand te 
verheffen, wees hij van de hand. 
Zijn zoon Lubbert Lyckles is hem in 1533 
opgevold als grietman van Weststellingwerf. Als 
gevolmachtigde was hij in 1560 aanwezig op de 
Landsdag in Leeuwarden. Hij was woonachtig in 
Oldelamer en schijnt grote belangen in de 
verveningen te hebben gehad. In 1580 was hij 
daarom aanwezig bij her in gebruik stellen van 
de van Schoterzijl naar Slijkenburg verplaatste 
schutsluis. 
Beide Lycklama's hebben veel betekend voor de 
ontwikkeling van de grietenij. Ze hadden voor de 
afvoer van hun produkten - turf en hout - 
verbindingen nodig met de grote waterwegen en 
daar moesten zij destijds zeif voor zorgen. Door 
Nijehoitwolde groeven ze de Lycklamavaart, die 
verbinding had met de Scheene. Deze grenssloot 

Dc Lycklamastins te Wolvega zoaLs zf in 1812 
in opdracht van de maire van Wolvega. Mr. 
Meinardus Siderius, op de plaats waar de oude 
s/ins had gestaan werd herbouwd In 1814 werd 
Mr. Siderius benoemd tot sc/tout van her district 
Aid-Friesland en werd in zffn plants als maire 
benoemd Foppe Sents Klqnsma vervener te 
Wolvega In 1840 perkocht de wet/awe Siderius 
de stitis aan de Luitenant-Kolonel Sent Foppes 
K1nsina. Kolonel KInsma was op 9 november 
1790 in Wolvega geboren als zoon van Foppe 
Kljjnsma 

werd door hen langs de grens Nijelamer/ 
Wolvega verbreed en uitgediept; ze kreeg dde 
opvaarten naar Wolvega. Eên daarvan, de 
Boekweitenvaart, werd in het begin van deze 
eeuw nog door de scheepvaart gebruikt. De 
beide andere, de oude Schipsloot langs de 
Haulerdwarsweg en een vaart in Oppers nabij de 
grens met Sonnega, waren toen at in onbruik 
geraakt. 
In 1559 was het Servaas van Rennoy die hier het 
heft in handen kreeg. Lang hield hij het niet nit, 
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Foppe Sent Kljjnsma van 1811 maire van 
Wolvega daarna tot 1826 assessor van de 
grietenij Westrtellingwerf 

want in 1566 komt Arend Genum aan het 
bewind. Deze stond bekend als buitengewoon 
spaansgezind en daar waren de Stellingwervers 
niet bepaatd gelukkig mee. In 1577 blijkt hij 
hopman in het Spaanse leger te zijn. In de 
geveehten bij Zwartsluis raakt hij gewond en in 
1581 is hij in Groningen aan de gevoigen 
daarvan overleden. Tijdens zijn afwezigheid nam 
Meine Lyckles uit het geslacht Lycklama a 
Nijeholt een tijdlang her bestuur van de grietenij 
van hem over. Gerbert Bralts uit Peperga, 
eveneens vurig spaansgezind, deed dat ook een 
jaartje. Toen Genum en Bralts voorgoed 
vertrokken waren, kregen ze het Heilige Kmis 
na! De opvolger Johannes Sannes werd met 
gejuich binnengehaald. Sannes was tevens hop-
man van een vendel infanterie en kon als 
zodanig meteen aan de slag in de strijd om 
Steenwijk, dat vast in Spaanse handen was. Hij 
woonde in Scherpenzeel en moet een merk-
waardig mens zijn geweest. 
In 1582 werd hij als grietman geschorst wegens 
financiele moeilijkheden met de Staten. De 
grietman was namelijk tevens ontvanger der 

belastingen en dan kan zulks voorkomen. 
Vechten en boekhouden, hiertussen schuilt een 
wereld van verschil. Op 24 september wordt Dr. 
Baerte Idsaerda als zijn opvolger gekozen. Een 
man van gewicht in de grietenij. De Staten die 
de verkiezing moesten bekrachtigen, bemerkten 
echter dat hij nogal roomsgezind was en het feest 
ging niet door. Sannes, die zich nog steeds als 
grietman van Weststellingwerf beschouwde, ging 
eens praten in Leeuwarden, beloofde daar 
beterschap en werd weer in genade aangenomen. 
Of hij zich nadien meet met de boekhouding is 
gaan bemoeien, vermeldt de geschiedenis niet, 
wel dat hij bleef vechten. In 1591 schijnt er 
echter weer lets te zijn voorgevallen, want 
Cornelis Jelles uit Slijkenburg wordt als nieuwe 
grietman genoemd. Hij heeft een paar jaar voor 
spek en bonen meegedaan, want Johannes 
Sannes dacht er niet aan om zijn bevoegdheden 
over te dragen. Na Cornelis Jelles komt 
Filibertus Lycklama, maar die houdt het nog 
geen jaar uit. In 1600 is het eindelijk Meinthe 
Idzaerda, wonende op zijn stins in Ter Idzard die 
de zaak in handen neemt. Deze laat niet over 
zich been topen en Sannes retireert zich. In 1604 
wordt hij weggepromoveerd naar Visvliet, thans 
gelegen in Groningen, maar toen nog bij 
Friesland behorende. 

Meinthe Idzaerda was een tetg uit het geslacht 
Idzaerda, dat hier aanvangt met Haico Meines 
(fa) Idzaerda. Van hem is alleen bekend dat hij 
op 13 november 1531 is overleden en in het 
kerkje van Ter Idzard begraven werd. Een 
rouwbord hiervan is nog in de kerk aanwezig. 
Zijn zoon Baerte is reeds genoemd; diens zoon 
Meinthe wordt in 1600 grietman van West-
stellingwerf. Van hem is bekend dat hij in tat van 
buitenlandse steden studeerde en relaties had met 
veel vooraanstaande personen. Van hem is 
bewaard gebleven een "Album Amicorum" ( 
een vrienden-album), waaraan een keur van 
edelen, geleerden en zelfs vorstelijke personen 
een bijdrage hebben geleverd. In een zestat taten 
wordt de Friese jonker goede raad gegeven. 
Terug in Friesland met at die goede raad-
gevingen huwde Meinthe Idzaerda met His, de 
dochter van Homme van Harinxma thoe 
Slooten, die tot de oude Friese adel behoorde, 
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Weldra was de jonge man dan ook lid van de 
Staten. Hij werd zelfs twee keer tot "negenman" 
( college van negen personen of lid van zo'n 
college, gedeputeerde), gekozen. Ten tijde van de 
onderhandelingen met Spanje over het Twaalf-
jarig Bestand was Meinthe gecommitteerde voor 
Friesland in de vergadering van de Staten-
Generaal. Hoewel grietman van Weststellingwerf 
verhuisde hij naar Leeuwarden en in 1618 werd 
hij als ouderling van de kerk naar de Synode van 
Dordrecht afgevaardigd. Tijdens deze vergade-
ring werd hij ernstig ziek en spoedig daarop 
overleed hij in Leeuwarden. In 1619 werd zijn 
zoon Homme grietman van Weststellingwerf. Hij 
bleef dat tot 1623 en dan vangt het volgende 
hoofdstuk Lycklama a Nijeholt aan. In dat jaar 
werd Marcus Lycklama a Nijeholt hier grietman. 

Jonkheer Tinco M.F.M Lycklama a Nijeholt 
(1837-1900). Was gehuwd met Juliana A.J. 
barones (hoe Schwartzenberg en Hohenlan.sberg 
(1845-1914). Beiden z(/n begraven op de R.K. 
begraafplaats te Wolvega voor de kapel die daar 
op hun kosten is geplaatst 

Na hoogleraar in Franeker te zijn geweest was 
hij later grietman van Ooststellingwerf. Vandaar 
stapte hij over naar Weststellingwerf, waar hij 
reeds in 1625 overleed. Hij werd in de kerk van 
Nijeholtpade begraven, het dorp waar hij 
waarschijnlijk heeft gewoond. Zijn zoon Rinco 
volgde hem op. Deze was opgeleid tot militair en 
liet, nadat hij hier als grietman benoemd was, de 
bekende Lycklamastins bouwen. 
Hij was de eerste grietman die als woonplaats 
Wolvega koos. Het feit dat de Lycklama's nog 
steeds grote belangen in dit dorp hadden, zal hier 
met vreemd aan zijn geweest. Rinco overleed in 
1637 en werd opgevolgd door Agge Lycklama a 
Nijeholt, een neef van de eerder genoemde 
Marcus. Agge overleed echter in datzelfde jaar. 
Zijn vader, Esasias Lycklama, die grietman van 
Ooststellingwerf was, is hem in 1639 opgevolgd. 
Hij stierf reeds enkele weken na zijn aanstelling. 

1. Guibal, C.J., Democratie en oligarchie in 
Friesland tdens de Republiek, Groningen, 
1934. 

2. Idem. 
3. Winsemius, P., 1586-1644 Kronieken van 

Friesland, z.p., z.j. 
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Kolonel Sent Foppes Klj/nsma met 4/n ecktgenote Anna Elisabeth van GWen.  In 1813 koos Sent 
Klijnsma, die een techniscke opleiding had genoten, een militaire loopbaan en in februari 1814 wordt 
kg 2e luitenant by het ba/alfon pontonniers, mineurs en sappeurs. Op her einde van 4/n loopbaan in 
1853 is kg commandant van dit batalfon met als standplaats Arnhent Met een uilstekend pensioen 
vanf 1500,-- per jaar vestigde by zich op 4/n bezitting in Wolvega waar kg tot 4/n dood op 4 maart 
met 4/n vrouw en jongste dochter bleef wonen. Een andere dochter, Henriette, was getrouwd met de 
predikant van Tjalleber4 Antony Winkler ftns de sckrzjver van de bekende encyclopedie. Oak 
kolonel Klnsma wffdde zich aan de letteren, 4/ het dan voornamelgk op het gebied van 4/n va/c. 
Daarnaast werd in 1857 bif H. ten Brink te Meppel een voor de gesckiedsckr(/ving van Weststelling-
weifzeer waardevol boekje uitgegeven "Geschiedkundige herinneringen uit Oost- en Weststellingwerf 
de voormalige grietenffen hoofdzakel(/k aangaande het geslackt der Van Haren's." Op 4 maart 1874 
overleed K4jnsma en 4/n weduwe verkocht de stins met de b(/bekorende landeren. Dan zien wj/ dat 
de kolonel no 4/n pensionering goed geboerd had met landaankopen en veenderijen. De gehele 
opbrengst van de publieke verkoop wasf 73.991,-- en dat was in die tijd een formidabel bedrag. 
De notaris David Flud van G(ffen kocht de stins en ging er wonen. Na kern woonde er nog notaris 
Rambonne4 maar het gebouw werd bouwvallig en deze verhuist naar 4/n nieuwgebouwde villa 
"Helios" aan de Steenwkerweg. De stins swat leeg en raakt in verva4 maar dan duikt plotseling een 
Lycklama a Ngekolt op. Het is Jonkheer Tinco Martinus Lycklama a N/eholt, een in Cannes 
wonende aristocraa4 die in 1900 de suns koopt en kaar, samen met twee boerder(/en in Broek b(/ 
Joure bij 4/n over4/den op 7 december 1900 aan de R.K. Kerk te Wolvega sckenkt Tot 1933 wordt 
de stins nog bewoon4 maar dan maakt 4jplaats voor een bejaardencentrum, dat tot 1986 ak zodanig 
dienst doet Dan voldoet het met meer aan de eisen en wordt op korte afstand een nieuw AK. 
verzorgingscentrum gebouw4 dat weer de naam draagt van de oude, omstreeks 1635 gebouwde 
Lycklamastins. 
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HOOFDSTUK HI 

De grietman Dirck van Baerdt 

De grietman Dirck van Baerdt, die op 17 juli 
1639 Esasias Lycklama was opgevolgd als 
grietman van Ooststellingwerf, werd flu in 
Weststellingwerf benoemd. Op 23 september 
van dat jaar deed hij zijn intrede. Hij was toen 
nauwelijks 20 jaar en met zijn komst brak een 
belangrijk tijdperk voor de grietenij aan. Een 
periode van organisatie, vernieuwing en voor-
uitgang. Onder zijn bewind werd Wolvega de 
hoofdplaats van de grietenij, werd de Schipsloot 
gegraven en werden de andere waterwegen 
verbeterd. Bij de aanleg van dijken en kunst-
werken voor de waterbeheersing in het gebied 
van de Schoterzijl was hij een stuwende kracht 
en in Wolvega kwamen tijdens zijn bewind een 
rechthuis en een nieuwe kerk. 
In zijn biografle is te lezen dat Dirck van Baerdt 
op 30 juli 1619 is geboren als zoon van Hobbe 
van Baerdt, grietman van Haskerland. Hij huwde 
6 september 1646 met Wijpk, dochter van Abbe 
Bootsma van Roordahuizum en Iiijlkje Her-
branda. Naast grietman van Weststellingwerf 
was hij later ook lid van Gedeputeerde Staten 
van Friesland en curator van de Franeker 
Akademie. Ook bleek hij militair te zijn, want 
op 13 augustus 1672 overmeesterde hij met 
kapitein Hania, aan het hoold van 450 Friese 
burgers, Blokzijl. Hij ontrukte die vesting aan de 
Munstersen, wat een eerste wending in de 
oorlogskansen betekeflde. Ook de letteren had-
den zijn voile belangstelling; in 1662 verscheen 
in Steenwijk een dichtbundel van zijn hand: 
"Sondekraam ter bekeerde saligheyd" door D. v. 
B. Nadat hij in 1673 was afgetredefl als 
grietman, is hij in Wolvega blijven wonen, waar 
hij in 1692 overleed. Hij werd bijgezet in de 
grafkelder van de familie in de Herv. Kerk te 
Wolvega, naast zijn vrouw en twee jong 
gestorven kinderen. 

De in de eerste zeven jaren van zijn bewind 

Her dorp Wolvega omstreeks 1750. De gravure 
is van K.F. Bendorp en is in 1789 door de 
tekenaar Bait/juLy bewerkt voor een hoe/c Het 
grate huts links was eens de woning van de 
griennan Dirck van Baerdt 

ongehuwde grietman had aanvankelijk domicilie 
in Nijeholtwolde. Enkele vroegere grietmannen 
hadden daar ook gewoond. Het dorp lag langs 
de doorgaande weg Steenwijk-Heerenveen en 
had door de Lycklamavaart verbinding met de 
Tjonger en de Friese waterwegen. Aan de 
Stadburen (1) was een beschoeide los- en 
laadplaats en een draaikom voor de schepen. of 
de rechtspraak ook in het dorp plaatsvond, is niet 
bekend. 
In mei 1644 koopt Van Baerdt echter op "het 
Hoge" van Wolvega een "halve parte landts met 
halve hof en huysinge" (2) van de oude Cleys 
Geerts en hij laat op dat terrein - an hoek 
Pieterslaan en Hoofdstraat - zijn "Edele State" 
bouwen. Het was een huis een grietman waardig 
en voor de "buurte" van Wolvega een bouw-
werk van uitzonderlijk grote afmetingen. Het 
werd dan ook al spoedig het kasteel genoemd, 
een benaming die tot diep in deze eeuw nog bij 
bewoners van de Pieterslaan bekend was. 
Toch heeft het grietmanshuis, zoals wij het 

19 



¶1w 

1 	- H _ 	H 	
it 

De Ned Hervorinde kerk, zoaly Dirck van Baerdt haar in 1646 heeft Mien bouwen. Z(i is getekend op 
2 full 1732 door de bekende Amsterdamse tekenaar Cornelis Fronk. Of het karakteristieke pooje er 
in 1646 ook al heeft gestaan, is met Se zeggen. Dat is ook het geval met he! uurwerk. Aangenomen 
words dal de kerk is gebouwd op de onderbouw van een derdende-eeuwse kerk, die aan de H Maria 
Magdalena was gewd Deze onderbouw bestaat uit kloostermoppeit de zeventiende-eeuwse bouw is 
van kleine gele baksteen, met zandstenen boog- en negblokken. Men heeft in gotfrche Irant steunberen 
aangebracht en de segmentvormig getoogde vensters voorzien van geprofileerde dagkanten. De toren 
is in 1853 gedeeltel(/k afgebran4 waarna het bovendeel is vervangen door een houten opbouw met 
omgang en spits. Of de kerk is gebouwd op een opgeworpen heuvel zoals wordt aangenomen, is zeer 
aanvechtbaar. Zandheuvels - oppers - waren in het landschap aanwezig en z(in, hoewel veel is 
vergraven, nog aanwysbaar. Bovendien wst de fundering van de kerk op een vaste ondergrond H 
bestaat slechts uit een vliflaag van zwerfkeien op een diepte van plm. 50 cm. Van scheuren in de 
opbouw is nooit sprake geweest 
Links op de tekening is nog een gedeelte van de school te zien. Wanneer het de schoolmeester is, die 
daar over de onderdeur hangt, is he! Wifbe Perfect, die in die eeuw ruim 40 jaar schoolmeester en 
koster is geweest in Wolvega. 
Het poor/fe is in het midden van de l9de eeuw afgebroken. 
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kennen van de tekening, weinig van een kastee!. 
Het geeft, met de drie topgevels, meer de indruk 
van drie aan elkaar gebouwde woningen. No zit 
er inderdaad een duidelijk verschil in de 
topgevels. Twee daarvan zijn trapgevels, die 
opgeld deden in het begin en het midden van de 
He eeuw. Dc weste!ijke gevel heeft een andere 
versiering en is van een latere periode. Dit wijst 
erop dat dit deel er later naast is geplaatst (3). 
Uit een verkoopakte nit 1810 blijkt dat de 

Gedenksteen in de Ned Hen'. Kerk in Wolvega 
ter gelegenheid van de eerstesteenlegging op 4 
juli 1646. Het opschrffl luidt 
Als Titan Jullium den Vierden Dach Ontweide 
On(fonckte dese Kerck Door aver In Gods geesL 
Otis Grietman Dirck Van Baerdt de Eerste Steen 
hier Leide 
Tot Nadenck Van syn handt Maer Christi Eere 
Meest. 
Anno 1646. 
Her woord grietman is er in 1799 uitgekapt uit 
haat tegen de toen verfaagde regenten. In her 
kerkboek stoat "Betaald 1-4-1799 aan ILL 
Hoekstein voor 't ajkappen in de kerk zo van de 
grafstenen a/is' anderszins 

woonkamers gegroepeerd waren rond de grote 
zaal, die zich onder de middelste topgevel 
beyond. Voor die zaal lag een ruime hal, waartoe 
de deur in de voorgevel toegang gal Ten westen 
van de zaal !agen de woonkamers en de keuken, 
waaronder zich een grote van Friese ge!e steen 
gemetselde regenwaterbak beyond. Op de eerste 
verdieping waren slaapkamers en daarboven een 
appelzolder. Oostelijk van de zaal beyond zich 
een grote kelder met daarboven een kelder-
kamer. Achter de kelderkamer lagen nog twee 
vertrekken. Onder het achterste was een grote 
regenwaterbak gemetseld en dat wijst crop dat 
die kamer vroeger als keuken dienst deed. 
Een ander werk, en daar heeft de jonge grietman 
zich bijzonder voor ingespannen, was de bouw 
van een nieuwe hervormde kerk. De oude kapel, 
die de katholieken tijdens de reformatie hadden 
moeten afstaan, voldeed met meer aan de eisen 
en op 4 juti 1646 legde Dirck van Baerdt de 
eerste steen van de nieuwe kerk "Tot Nadenck 
Van Sn hand!. Maar Christi Eere Meest'ç staat 
erop vermeld. 
Aan de Hisseburen werd een rechthuis gebouwd 
en daarmee kreeg Wolvega de status van 
hoofdplaats van de grietenij. Door de Hisseburen 
(4) tiep ook de noord-zuidweg en at spoedig 
kwam daar meer bebouwing. Zo ontstond daar 
een buurt die van lievertee aan Wolvega 
vastgroeide. 
Het enige waar het Wolvega no nog aan 
ontbreekt, is een vaarverbinding met Friesland. 
Ook die komt er door toedoen van de jonge 
grietman. Bij resolutie van 25 maart 1647 wordt 
de ingezetenen van Wolvega, Oldetrijne, Olde-
en Nieuwelemmer vergund om een vaart te 
!eggen door de 'Heerenwegen' (5). De oorkonde 
dienaangaande luidt: De Staten van Vriesland 
gelezen en geëxamineert hebbende de requeste, 
by de Ingezetenen van Wolvega, Oldetr(/ne, 
Olde- en Nieuwe- Lemmer, bij advies ende 
voorweeten van de Edele Here Grietinan Dirck 
van Baerdt, haer Ed Mogende gepresenteert, 
continerende in effecte, dat sij hoewel Inge-
zetenen deser Pro vincie hoar handelingen van 
Copinghe ende Vercopinghe hunder waren, ende 
war sy wffders van nooden hebben, moeten doen 
in de Pro vincie Over(jssel tot haar groote 
ongeleegenheyt, ende oock tiet sonder praejuditie 
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van de Pro vincie, weicke nochtans conde worden 
voorcoomen, b(f aldien haer mochte worden 
geconfenteert en geoctroleert, omme een Vaart te 
moogen leggen door de Heerenwegen waarin '1 
Land geensins ware geprejudiceerct Soo ist, dat 
om voorschreven reedenen, ende tot bevorde-
ringhe van de negotie, ende ook voorcominge van 
de frauden, die door sulcke gelegenheyt van de 
handelinge op OveriJssel mede voorvallen, de 
Supplianten geconsenteerd hebben en consen-
teeren NJ deeze onse opene brie yen van Octroye, 
omme een bequame Vaert door de Heerenwegen 
te leggen ende maeken, omme door deselve 
bequameljjck haar Waeren binnen de Pro vincie 
te moogen brengen, en haar Behoeften weederom 
te haelen, des siJ geholden sullen siJn, deesen 
onsen Octroye naar behooren te doen interi-
neeren. Aldus gerefolueert op t Lands-huys den 
25 Maart 1647 

De Hoogmogende Heren hadden het met 
duidelijker kunnen zeggen: 140 jaar nadat de 
vrije natie der Stellingwerven bij Friesland was 
gevoegd, was er nog steeds geen sprake van 
volledige integratie. Het biijkt dat Friesland aan 
her anne afgelegen Weststellingwerf niets gelegen 
was. Volmondig wordt toegegeven dat de 
grietenij economisch geheel athankeiijk is van 
Overijssel en dat de Stellingwervers daar moeten 
brengen wat ze willen verkopen en halen war ze 
nodig hebben. Wei liggen er de nodige 
douaneposten langs de grens en patrouilleren de 
"chergers" dag en nacht in de velden. Geen 
penning aan in- of uitvoerrechten mag Friesland 
ontkomen. Sluikerij wordt zwaar bestraft. Wan-
neer Dirck van Baerdt octrooi vraagt voor her 
graven van een verbinding over water om de 
produkten binnen de provincie te kunnen 
afzetten, wordt dat genadehjk toegestaan, maar 
wel voor zijn rekening. 
Direct na het verkrijgen van de vergunning werd 
in Wolvega begonnen met graven, zodat in de 
loop van 1648 de nieuwe vaarweg al in gebruik 
kon worden genomen. Uit dankbaarheid noem-
den de Wolvegaasters de voor hen zo beiangrijke 
verbinding de Baerdtsloot, een naam die in het 
eind van de 19e eeuw nog werd gebruikt. 

Hoewel er van zijn verdere activiteiten ten 
opzichte van de grietenij weinig bekend is, is wet 

zeker dat Dirck van Baerdt zich ook terdege met 
de waterhuishouding van de grietenij heeft 
bemoeid. In het bijzonder de samenwerking 
tussen de Schoterziji en de ingelanden, die de 
Lindedijk moesten onderhouden, had zijn voile 
aandacht (6). 
Wat Van Baerdt met deed, was zich te buiten 
gaan aan grondaankopen om zo door middel van 
stemmen macht te krijgen. Hij koopt war 
percelen in Noordwolde en Boyl, maar verder 
komen we zijn naam in de prociamatieboeken 
weinig tegen. 
Was hem tensiotte heeft bewogen zijn ambt neer 
te leggen, is met meet na te gaan. In 1673 zien 
we dat cen nieuwe grietman zijn intrede door. 

1. Dc Stadburen is een beschoeide los- en 
iaadwai. 

2. Proclamatieboek no. 4, biz. 194. R.A. 
Leeuwarden. 

3. Ing. Alleta Jongschaap te Kalenberg bevestigt 
het vermoeden dat de iinkse gevel van latere 
datum is. Het op het dak geplaatste torentje is 
naar haar mening geen bekroning van de 
schoorsteen. Zij acht het een soofl uithang-
bord van de grietman. Misschien zeifs een 
versiering die de tekenaar aanbracht. 

4. Zie kaart op btz. 10. De Hisseburen dankt 
haar naam waarschijnlijk aan een kieine 
eendenkooi - een husse - die daar vroeger 
moet hebben gelegen. 

5. Resolutie 25 maart 1647. Groot Charterboek 
van Friesland. 

6. Resolutie- en plakkatenboek G.A. Weststel-
lingwerf 19 maart 1659. 
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HOOFDSTUK IV 

Het geslacht Van Haren 

Situatie regio Wolvega ten tijde dat Ernst van Haren grietman werd Hel is een fragment van de kaarl 
die is gemaakt onder leiding van Bernardus Schotanus a Sterringa ten !ijde dat Dirck van Baerdt hier 
grietinan was en Scheito Julius van Aits'ema secretaris. Ais bj/zitters fungeerden her Pieters, Geert 
Hendricks en Jan Heyns. De kaart is primitief getekend. maar geeft loch een aantal poor de historie 
zeer waarde voile aanduidingeft Zo zien wy duidelyk de 'Edele Stale' van Dirck van Baerdt, gesitueerd 
aan het Westeinde. Ook her gehucht lie Haule' staat duide4/k aangegeven. De Baerdasioot naar 
Wolvega was pas gegraven. De Oidetrnstersioot tussen de Linde en de Tjonger geefi de mogeij/kheid 
om de turf; die by Steggerda en Noorwoide gegraven word4 af te voeren naar Fries/and Daar waar 
he! rivierije De Biesse uitmondt in de Linde staat de kalko pen, waarvan bij de bouw van de schansen 
tussen Sijjkenburg en Bekhof sprake is. In het noorden zien wif duideiyk de Lycklamavaart tussen de 
Tjonger en de Stadhuren in Nyeho/twoide. 

In 1673 komt dan de eerste grietman nit her 
geslacht Van Haren, de 50-jarige kolonel van de 
cavalerie Ernst van Haren, naar Weststelling-
werf. Zijn grootvader was Adam (Daam) van 
Haren, die aan het hoofd van een peloton 
watergeuzen in 1572 mede Den Briel veroverde. 
Hij was een afstammeling van Adam van Haren, 
die in de periode van 1204-1244 voogd van de 
stad Maastricht was. Zijn zoon Ogler is hem als 
zodanig opgevolgd. Tot de hierboven genoemde  

'watergeus' Daam van Haren is dit een fragment 
nit de genealogie van het geslacht: 

1. Ogler van Haren gehuwd met?: 2 kinderen. 
2. Adam van Haren gehuwd met Elisabeth 

Mitte: 2 kinderen. 
3. Johan van Haren oven. ca. 1320 gehuwd 

met?: 2 kinderen. 
4. Adam van Haren, stierf c.a. 1362, gehuwd 

met? van den Bungaart: I kind. 
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Stamsiot van he! geslacht Van Harem In deperiode van 1204 tot 1244 was Adam van Haren "voogd 
van Maastricht".  

5. Gerrit van Haren, in 1402 gehuwd met 
Anna van Pallant: 1 kind. 

6. Daam van Haren, gehuwd met Mechtelt van 
Cortenbach: 2 kinderen. 

7. Gerrit van Haren, gehuwd met Elisabeth van 
Punt: 1 kind. 

8. Daam van Haren, Heer van Kalkhoven, 
Schepen te Aken, gehuwd met Agnesse van 
Weyer: 5 kinderen. 

9. Daam van Haren gehuwd met ? Schyn-
dinck: I kind. 

10. Everhard van Haren, Schepen te Aken, 
gehuwd met Margriet 1-lagens. 

11. Daam van Haren, de watergeus, gehuwd 
met Margriet Coenen. 

Afkomstig nit Zuid-Limburg, waar zij woonden 
op het slot Borgharen. Zij verbieven plm. 1400 
te Aken, waar Claes van Haren, een broer van 
Gerrit (no. 5), burgemeester van de stad was. 
Ruim een eeuw hebben zij daar een positie 
gehad in het stadsbestuur. De vader van Daam, 
was daar in het begin van de 1 6e eeuw nog 
schepen. Daam meet daar ook zijn geboren. 
Met Ernst van Haren kregen de Stellingwervers 
een put sang militair als grietman. In 1645 was 

hij, 22 jaar oud, al ritmeester, zodat hij nog een 
staartje van de tachtigjarige oorlog heeft mee-
gemaakt. 
In 1659 was hij majoor te paard en in 1668 
werd hij kolonel. Als zodanig streed hij bij 
Zwartsluis in 1673 tegen de Munstersen. In 
datzelfde jaar werd hij grietman. Hij was gehuwd 
met Catharina (van) Oenema, bij wie hij zeven 
kinderen had. Hij woonde in die dagen in 
Heerenveen. Zijn eerste zorg zal wel zijn geweest 
in Wolvega een goed onderkomen te vinden 
voor zijn grote gezin. 
In dat opzicht was het dorp eehter slecht 
bedeeld. Slechts enkele huizen waren respectabel 
genoeg om als woning van de grietman te 
dienen. Het hield eigenlijk bij twee op. Als eerste 
was daar de woning van de oud-grietman Dirck 
van Baerdt, maar die dacht er met ann om zijn 
'kasteel' te verkopen. Hij wilde er in alle rust zijn 
oude dag slijten. Daarnaast was er het huis van 
de secretaris Van Aitsema, staande ann de 
"Oldewegh", waar nu huize Lindenoord staat. 
Voor de rest stond er op 't Hoge een nj met 
pannen gedekte kleinere woningen, waar de 
notaris, de schoolmeester en de middenstanders 
woonden. De met net gedekte boerenhuizen aan 
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Adam of Daam van Haren, "De Watergeus' 
"Hopman Daam' zoon van Everhard van 
Haren, die schepen van de stad A ken was. Daam 
was een der bevel/sebbers van de Watergeuzen, 
die in 1572 Den Briel veroverden. Later was kg 
Raad en Hofmeester van Prins Willem I, weer 
later van Willem Lodewgk. Overleed 3 mei 1589 
te Arnkem 

de wester- en oosterboerenstreek kwamen na-
tuurlijk met in aanmerking. Er stond een enkele 
keer wel eens eentje leeg, maar ze vormden geen 
aanvaardbaar onderkomen voor een kolonel en 
een dochter van de rijke Van Oenema, de 
grietman van Schoterland. 
Wanneer Van Aitsema echter in het najaar tot 
secretaris van Achtkarspelen wordt benoemd, 
verhuurt hij zijn woning aan Van Haren, zodat 
de grietman zich in zijn ambtsgebied kan 
vestigen. 

Direct na zijn benoeming is Ernst van Haren 
interesse gaan tonen voor de aankoop van 
onroerend goed. In juni 1674 doet hij zijn eerste 
aankoop. Het is het perceel no. 11 en 12, 
liggende ten westen van de Heirweg, in de akte 
omschreven als 'Heerenwegh naer Steenwijk'. 
De koopsom van de 'sathe' met huis, land en bus 
is 2859 Carolusgulden en 9 penningen (1). Het 
was de start van een niet aflatende jacht op 
onroerend goed door de elkaar opvolgende leden 
van de familie Van Haren. Wanneer honderd 
jaar later de nalatenschap van Onno Zwier van 
Haren wordt getaxeerd, blijkt er een kolossaal 

bezit nn boerderijen en land te zijn, verspreid 
over de gehele grietenij. 
De tweede aankoop betreft een stuk grond ten 
westen van de Steenwijkerstraat. Het is zeer 
waarschijnlijk dat Ernst van Haren daar de 
bekende herberg "De beck" heeft laten 
bouwen. Bij de aankoop van de grond was er 
nog geen sprake van een herberg, maar in 1703 
zien we dat zijn zoon Willem bij de afwikkeling 
van de erfenis van zijn vader een huizinge met 
schuur en plaatse, staande op de Hisseburen te 
Wolvega, "De Hoeck" genaamd, met vrije tap 
verkoopt (2). De koper is Roelof Oetsen, 
wonende te Steenwijk, die de zaak als zodanig 
overneemt van Casper Hendriks. Ten oosten 
heeft de herberg als begrenzing de Heerenweg 
"voor zover de schuur staat" en als erfpacht 
moet jaarlijks éên gulden worden betaald. Bij een 
eerdere verkoop van het gehele perceel (no. 29 
Wolvega), aan Cornelis van Scheltinga, was deze 
herberg uitbedongen. De koopsom is 1300 
Carolusgulden van 28 stuivers het stuk (3). 

In het jaar 1674 blijken de secretaris Van 
Aitsema en zijn vrouw te zijn overleden en 
bieden de erfgenamen Van Haren het door hem 
bewoonde huis, staande aan de Oldeweg te 
Wolvega, te koop aan. Van Haren hapt toe en 
vanaf dat tijdstip zal de geschiedenis van 'de 
parel van Wolvega', het buiten Lthdenoord, 143 
jaar lang nauw met die van het geslacht Van 
Haren verweven zijn. 
De eerste gegevens over het perceel waarop nu 
(1989) huize Lindenoord staat (inbegrepen de 
draf- en renbaan), zijn te vinden in het register 
van de stemmen nit 1640. Daar blijkt dat het is 
ingeschreven onder nummer 31, hebbende étn 
stem. Eigenaars zijn de erfgenamen van Geert 
Gleis. In mei 1648 verkopen deze erfgenamen, 
Peter Geerts en zijn vrouw Greete Martens, aan 
Dr. S.J. van Aitsema, Secretaris over Stelling-
werf-Westeinde, een huis, hof en plaats te 
Wolvega (4). 
Het perceel, no. 31, moet toen in tweeën zijn 
gedeeld, want hoewel er aanvankelijk sprake is 
van een breedte van twintig roeden is er nadien 
sprake van twee halve percelen, "hebbende ieder 
een halve stem en zijn beide lien roeden breed". 
Wanneer de erfgenamen van Van Aitsema in 
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1675 dit bezit aan Ernst van Haren verkopen 
(5), vinden wij in de koopakte alle gegevens die 
van belang zijn om de verdere gesehiedenis van 
huize Lindenoord te kunnen volgen. 1k citeer: 
"Ernst van Haren; Grrjtman over Stellinckwerff-
Westeinde begeert bod ende concent op ende 
over seeckere hui.singen ende hoovingen, tegens-
woordich bq de Ed Heer cooper bewoont ende 
gebruickt wordende, mitsgaders de twee huisen 
aen de oostcant bq Marrichien Arens ende Jacob 
Jans aithans bewoont, en 't huis aen de westcant 
leegstaende, streckende volgens s(jn limiten, met 
lien roeden lams onder naem ende faem aldaer, 
streckende van de Scheene tot in de Lende, 
hebbende ten oosten Claes Harments ende ten 
westen de viccarije van Wolvega... met de camp 
achier 't oude Sf streckende van daer tot aen 
d'Heere Baerdts appel hof off acker. 
In coop becomen van Juliana van Aitsema 
gesterckt met haer man Foppius Wigeri Nots: 
pubis, Anna van Aitsema insgeb geadsisteert met 
Peter Velsen van Hexan haer echte man; ende 
Jellard van Aitsema vaendrich van een companie 
voetknechten, Jetskia van Aitsema sill fans 
sqnde, Wychien van Aitsema ende Julius van 
Aitsema, NJ den Hove van Fniesland veniam 
aetatis becomen hebbende, tot Franeker ende 
Wolvega resp woenachtig tesaemen kinderen 
ende erffgen, van wjffr Jetske van Rosema haer 
moeder bg wb Seer. Schelto van Aitsema in 
echt getogen, voor 3800 Car. guldens, te voldoen 
op Allerheiligen 1675 em 1676" 
Dat is het waarvan wij moeten uitgaan, met de 
opmerking dat genoemde "naastlegger ten oos-
ten", Claes }Iarments, een kleinzoon moet zijn 
geweest van de oude Geert Cleis. Diens dochter 
Jantje Geerts was gehuwd met Harmen Claesen, 
wiens zoon Claas Harmens nog in 1698 als 
eigenaar van de oostelijke tien roeden stain 
geboekt. Wel met de aanduiding "papist" achter 
zijn naam, als teken dat hij goed katholiek was 
(6). 

In 1688 nam Ernst van Haren ontslag als 
grietman van Weststellingwerf. Hij vestigde zich 
in Heerenveen en zijn won Willem, geboren 6 
januari 1655, was zijn opvolger. Deze was 
getrouwd met Frouck van Burmania, bij wie hij 
twaalf kinderen had. In 1679 was hij grietman 

Wolvega midden 19e eeuw. Her witte huts in her 
midden is de oude herberg ,,De Hoeck" zeer 
waarschj/nlgk nog de oorspronkeljjke versie 
zoals Ernst van Haren hem omstreeks het Jaar 
1700 heefi laten bouwe,t Zeker is dat in het 
begin van de 19e eeuw de opkamer met de twee 
ramen rechts in gebruik was als raadskamer. In 
zqn boek ,,Nederland in den goeden ouden t(/d" 
schrftft Jacob an Lennep op blz. 131: ,,M(/ne 
kamer was zeer groot en antielc: dezelve diende 
somtffds voor rechtikamer en vergaderplaatc van 
Grietman en assessoren en pronkte met een 
ouderwets7 gewerkte kast waarvoor een Engels-
man ligt duizend gulden bieden zow aan den 
zolder hingen naast een vervaarljjke beer (een 
wild varken), een rote  wolf beide opgezet en als 
gereed m/ aan te valleiv dit was zeker dat beide 
in de omstreken gevangen waren...." 
In de herbergier, Alexander Blinxma (kadct 
atlas blz. 59) herkent hfr een pikeur die de bruine 
harddravers van Koo47e van Lennep gereden had 
Her b4/kt met bepaald een aanbeveling, maar 
later is h(/ vol lof over de kastelein die hem de 
mooie omstreken en de bezienswaardigheden van 
her dorp hat zien. 

van Doniawerstal geworden en in 1680 was hij 
volmacht op de tanddag. Hij bleef dat 43 jaar en 
als zodanig vertoefde hij meestal in Leeuwarden. 
De meeste van zijn kinderen zijn dan ook in 
Leeuwarden gedoopt, maar in het doopboek van 
Wolvega zijn ook enketen opgenomen. Zeven 
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Een fraaie gravure van 1680 door A. Booteling voorstellende de ambassadeur Willem van Haren 
geboren 17 october 1626 te Leeuwarden. Gedeputeerde uit de Add Rentmeester-generaal der 
Domeinen, Grietman van Het Bildt 1652-1698. Curator van de Akademie te Franeker 1679. 
Ambassadeur bq het Hof van Zweden. 
Willem van Haren had een lange kin. Ho was daarom bekend in defamilie antler de naa,n van ,,Het 
Kintje" Zn zondagsnaam was overal ,,De Ambassadeur' 
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Een geschilderd portret van de A mbassadeur uit 
1696. Ten voeten uit naar rechts, gezeten in stoel 
bff tafel waarop de traktaten van de Vrede van 
Rjjicswffk 1iggen 
Her porn-el was eens eigendom van Mef. I 
Sickenga te Wolvega, wier familie het verkreeg 
uit de nalatenschap van J.F.A. Canter. Her 
bevindt zich titans in de Oudheidkamer te 
Wolvega 

van deze kinderen stierven erg jong, terwiji zijn 
vrouw in 1702 op 42-jarige leeftijd in Wolvega 
overleed. In 1708 is hij hertronwd met Rixt van 
André. Hij bleef hier tot 1711 grietman en werd 
in dat jaar opgevolgd door zijn zoon Duco. In 
1718 tot 1723 vinden wij Willem van Haren 
terug als grietman van Het Bildt, waar hij de 
plaats openhield voor zijn kleinzoon Willem. 
Diens vader, Adam Ernst van Haren, was in 
1717 overleden en de jeugdige Willem was nog 
te jong om benoemd te worden als zijn opvolger. 
Ook had hij het voogdijschap over diens jongere 
broer Onno Zwier van Haren, de latere grietman 
van Weststeuingwerf. 

Van Duco van Haren, geboren 1688 en 
ongehuwd op 30 november 1742 te Wolvega 
overleden, kan worden gezegd dat hij zich meer 
aan zijn grietenij gelegen heeft laten liggen dan 
zijn vader en grootvader. Hij was er in ieder 
geval meer aanwezig. Er zijn aanwijzingen dat 
hij zich voor het onderwijs ten zeerste heeft 

ingespannen en de kerk heeft altijd op hem 
kunnen rekenen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er 
in 1733 een orgel in Wolvega kwam en 
Oldeholtpade en Wolvega kregen nieuwe luid-
klokken. 
Hij was her ook, die spoedig na de dood van zijn 
vader, van wie hij 'huis en hot' in 1727 had 
geerfd, het oude huis liet slopen (7). Na 1728 
werd er volgens de registers geen reele penning 
meer voor het gebouw betaald. Wij lezen: 
"zijnde die huisinge afgebroken, dus pro me-
mona ende wort nan 't nieuwe nog getimmert". 
In mei 1733 wordt "sekere nieuw gebouwde 
huisinge cum annexis" getaxeerd op een huur-
waarde van f 100,—. 
Wanneer op 2 juli 1732 de Amsterdamse 
tekenaar Cornelis Pronk in gezelschap van zijn 
promotor, de zakenman Andries Schoemaker, 
Wolvega bezoekt, gaat Pronk de kerk tekenen en 
Schoemaker, die tekenles van Pronk heeft gehad 
en de reis betaalt, de nieuwe behuizing van Duco 
van Haren. Het origineel, een geaquarelleerde 
pentekening van 137 x 208 mm, bevindt zich in 
de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, met als 
onderschrift: 

"t Grielmanshuys in Wolvegae. Anno 1732 
Jonkheer Duco van Haring was in die jazire 
grietman van It westeynde van Stellingweif. Her 
is een nieuw gebouwd huys met een vrjj root 
voorpijin en langs de gemeene wegh is her door 
een heck afgeschoten' 
Van Duco van Haren wordt verder gezegd dat 
hij als gedeputeerde in 1734 Prins Willem IV bij 
zijn aankomst in Harlingen heeft ontvangen. Hij 
is nooit tot een huwelijk gekomen, zodat bij zijn 
dood de rechte lijn van opvolging verbroken 
werd. Een neef, Onno Zwier van Haren, werd 
uitverkoren om de grietenij verder te besturen. 

Als een echte Van Haren heeft Duco zich ook 
intensief beziggehouden met de aankoop van 
boerderijen en gronden. Van activiteiten als 
vervener, destijds ook zeer lucratief, is niets 
gebleken. Als grietman heeft hij direct na zijn 
benoeming in 1711 de reele penning ingesteld, 
een belasting die veel overeenkomst vertoont met 
de thans geheven onroerendgoedbelasting. De 
kohieren, doorlopende tot 1804, worden in her 
gemeentearchief van Weststellingwerf bewaard. 
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Opzienbarende feiten in de rechtspraak deden 
zich in de grietenij niet voor gedurende het 
bewind van Duco. Het is een keur van kleine 
vergrijpen, die met een kleine boete en een 
rapportje aan het Hof te Leeuwarden worden 
afgedaan. Wanneer er echter sprake is van een 
'bekkensnyderye' in Wolvega, gaat het fout. De 
gezworen klerk, Jan Deutelius, heeft ook die 
zaak op eigen houtje geregeld en dat ging te vet. 
Bij misdaden waar blued vloeide, moesten de 
daders voor her Hof in Leeuwarden worden 
gebracht. De kierk kreeg dus met veel omhaal 

Geschilderd portret van Duco van Haren (1688-
1742), grietman van Weststellingwerf van 1711 
tot 1742 Her portret heeft jarenlang boven de 
haard in de salon van Sickengastate gehangen. 
By her overluden van mejuffrouw Jeannette 
Sickenga werd her uit de erfenis toebedeeld aim 
de beer N. Overdiep te Wellington in Nieuw-
Zeelan4 in wiens woning her zich (hans bevindL 
Opmerkelk is dat zich in her Fries Museum een 
groot aantal portretten bevindt van officieren van 
her Friese regiment die alle hetzelfde harnas en 
dezelfde mantel dragem Die werden waarschun-
4/k en masse gemaakt, waarna telkens een 
andere kop werd ingesehilderd 

van woorden een berisping. Uiteraard hadden de 
boeren onderling ook wel eens ruzie. Vooral 
over de waterlossingen konden zij zich ver-
schrikkelijk opwinden. Dan werd er met 
"potenbreken en verzuipen" gedreigd en werd er 
met losse hand met de meest verschrikkelijke 
ziektes gestrooid. 
De grietman benoemde dan een commissie van 
onderzoek, die de zaak meestal op een prettige 
manier regelde. Een in de nacht opgeworpen 
dam in een afvoersloot werd weer weggegraven, 
een gaatje in een dijk weer dichtgestampt en dan 
werd het met een stevige borrel afgedronken in 
een van de ruimschoots aanwezige tapperijen. 
Verder heerst er rust en vrede in de gemeenschap 
en wat is er mooier voor een bezadigde 
ongetrouwde grietman! 

1. Froclamatieboek Westsrellingwerf no. 7, blz. 
260. R.A. Leeuwarden. 

2. Familiearchief Van Haren no. 333 R.A. 
3. De gouden Carolusgulden. 
4. Proclamatieboek Weststellingwerf 3, 25 mei 

1648. 
5. Proclamatieboek Weststellingwerf 7, blz. 301, 

18 februari 1675. 
6. Stemreg&er Weswellingwerf 1698. 
7. Kohier der reelbelasting Westsrellingwerf 

1728. 
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Het door de grietman Ernst van Haren van de farnilie Aytsenw gekochie huis aan de Oldeweg te 
Wolvega Als waning van Duco van Haren getekend in 1723 door J. Stellingwerf. Disco liet de 
woning in 1731 slopen en lief op hetzelfde terrein, de heW van nr. 31, een nieuw land/this bouwen, 
Lindenoord genoemd 
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HOOFDSTUK V 

Een intermezzo 

loch glijdt ook een grietman wel eens uit. 
Neem nu eens dat geval met het bezit van Claes 
Jelles. Duco van Haren kreeg die soolstede 
destijds goedkoop in handen, maar niet omdat de 
boer door veepest of misoogst zijn bezit moest 
verkopen. In zo'n geval sprong de grietman flog 
wel cens bij: hij betaalde de schulden, kreeg de 
boerderij in eigendom en de boer kon er als 
meier b!ijven wonen. 
Claes was van oude en rijke Nijelaamster familie. 
In 1640 wordt zijn grootvader, Je!!e Hendriks, at 
genoemd als eigenaar en gebruiker van de 
soolstede no. 10. 
In 1698 blijkt deze te zijn overteden. We zien 
dat hij tijdens zijn !even goed heeft geboerd. 
Naast Nijelamer no. 10 is nu ook no. 9 
eigendom van de erfgenamen, met de numniers 4 
en 7 en de helft van no. 27. Langs de weg 
gemeten is dat een breedte van 62 roeden (plm. 
250 m), strekkende vanuit de Tjonger tot de 
Scheene, de grens met Wolvega. Dat is niet mis! 
Claes is dan 12 jaar (geb. 1686) en flog 
mindeijang, zodat Jan Hendriks wordt aan-
geste!d als curator. Claes is een pientere jongen, 
want in 1703 is hij at schoolmeester en wordt 
hem f 16,— salaris uitbetaald voor een half jaar 
onderwijs. Hij heeft dat yak ge!eerd van Mr. 
Cornelis Bayen nit Wolvega. Die is nog een dug 
in Nijelamer geweest, mogelijk om hem in de 
praktijk het gebruik van plak en roede bij te 
brengen. Meester Bayen beurt daM vijf stuivers 
voor van het kerkbestuur en dat was in die tijd 
mooi meegenomen. 
In 1728 vinden we Claes Je!!es in het register 
van stemmen terug als eigenaar van de soolstede 
nummer 9 en 10, samen breed 19 roeden en de 
helft van no. 27. Hij is dan echter at lang boer, 
want op 1 maart 1710 wordt hij door de 
stemgerechtigde inwoners gekozen tot admini-
strerend kerkvoogd van Nijelamer. In het oude 
kerkje van het dorp wordt hem tijdens de 

vergadering door de aftredende kerkvoogd, de 
Steuing Jan Hendriks, de kas overhandigd, zijnde 
426 caro!usgu!den, 15 stuivers en 8 penningen. 
Overeengekomen wordt dat Claes 400 gulden 
daarvan in zijn bedrijf mag gebruiken tegen een 
rente van vier ten honderd per jaar en dat het 
sa!do verder vrij zal zijn van rente. 

Dat geld zal Claes zeer welkom zijn geweest. Hij 
moet kort na zijn optreden als schoohneester 
getrouwd zijn. Wel wat jong en overhaast, maar 
dat kan gebeuren. Zijn vrouw is Aee Jans nit 
Munnekeburen. Uit 1704 zijn er enkele schu!d-
bekentenissen, waarin Claes en Aefie at hun 
goederen als borg hebben gesteld. Ze worden 
ingeschreven in het hypotheekboek. De k!erken 
schrijven zich de vingers b!auw, want het gaat 
maar door. In 1728 worden er in enke!e weken 
niet minder dan 10 akten ingeschreven. Om 
enke!e te noemen: de joodse koopman Jan 
Izaaks te Nijeholtwolde 200 gulden, Jan 
Reinders, een vrijgezel van de Stadburen, leent 
hem 1450,--. Thijs Berends nit Nijelamer weer 
f 450,-- en zo gut het verder. En at deze akten 
worden keurig ondertekend door de grietman 
Duco van Haren en de gezworen k!erk Jan 
Deutelius. 
Bij Duco van Haren moet toch wel eens een 
lampje zijn gun branden. Dat temeer, thur 
Claes inmiddels ook is benoemd tot admini-
strerend kerkvoogd van Wolvega. Dat kan. 
Wolvega en Nijelamer zijn met Nijeholtwo!de en 
Sonnega bij de reformatie in 1580 één kerkelijke 
gemeente geworden, maar de kerkvoogdijen zijn 
in alle vier dorpen in stand geb!even. De kerk 
"op de hoogte" in Wolvega is het middelpunt 
van het kerke!ijk !even. In de kerkvoogdij ervan 
hebben van ieder buitendorp twee kerkvoogden 
eveneens zitting. 
Alleen in Nijelamer staut dan nog een bouw-
vallig kerkje, waar nog eén keer per maund 
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Tekening van Andries Schoenmaker gemaakt op 2 juli 1732 van her pasgebouwde Lindenoord in 
Wolvega 

wordt gepreekt. In de andere dorpen zijn de 
kerken al gesloopt. 
In Wolvega gaat nog meet geld om dan in 
Nijelamer en de grietman moet wel horende 
doof zijn geweest, wanneer hij nooit iets heeft 
geweten van de penibele toestand van de 
financien van Claes Jelles, de kerkvoogd. In 
begin juni 1729 schijnt de born te zijn gebarsten. 
Claes was destijds in Nijelamer voor twee jaar 
gekozen, maar had het toen al 19 jaar 
volgehouden. Een van zijn laatste boekingen was 
de ontvangst van 1 304,-- rente op de 19 jaar 
geleden geleende 400 gulden. Dat bedrag had hij 
van zichzelf ontvangen. Een broek-vestzak-
operatie, want de kassen waren toen al leeg en 
zijn ook leeg gebleven. De dag daarop was Jan 
Deutelius in Nijelamer versehenen, om vanuit 
het kladboekje alles in her net, het grote 
kerkboek, over te schrijven en hij ging ook 
tellen. Hij kwam tot de slotsom dat er in 
Nijelamer 1163 guldens, 7 stuivers en 8 
penningen in kas moesten zijn, maar toen de 
geldkist op zijn aandringen geopend werd, was 

die zo leeg als de uier van een guste koe. Ook de 
geldkist van Wolvega leed aan datzellde euvel en 
Jan Deute!ius sloeg alarm. Hij waarschuwde 
Duco van Haren, die ambtshalve president-
kerkvoogd was, en ging verder aan het rekenen 
in het kladboekje van Wolvega. Hij kwam tot 
een batig saldo van 2077 gulden, 7 stuivers en 8 
penningen. De schrik sloeg hem om het hart, 
want hij wist immers al dat er geen cent meer 
van aanwezig was. 
Op 14 juni 1729 was er al een spoedvergadering 
van de kerkeraad van Wolvega in de herberg 
van Hans Köpffer, die toen nog in "De Zwaan" 
aan de Oldeweg resideerde. Die heeft er toen een 
beste dag aan gehad. Er werd voor 28 gulden 
verteerd, een bedrag waarvan destijds a!le 
mannelijke inwoners van het dorp wel een snee 
in het oor konden krijgen! Duco van Haren heeft 
daar 112,-- van betaald, en de tijdelijk benoemde 
administrateur, Sybrand Hannes, moest het 
restant nit eigen zak voorschieten. De kas was en 
bleef leeg. Bij Claes, dat hadden zij nu wel 
begrepen, was geen cent te ha!en. 
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Hoe Wolvega de zaak uiteindelijk heeft opgelost, 
is niet bekend. Wet komt nog jarenlang de 
schuld van Claes Jelles in de "profijtelijke 
resten" van de kerk voor en hebben zij haar door 
de fiscaal Radijs wettelijk laten registreren. 
In Nijelamer lag het jets antlers. Dc schoonvader 
van Claes was borg, maar ook bij hem was niets 
te halen. Praten met Claes zeif leek het beste. 
Tenslotte was die nog altijd boer op eigen erf, en 
daardoor viel er bij hem nog wat te halen. 
Bij dat gesprek was Claes de enige die het hoofd 
koel hield. Dat geld was op dit moment wel niet 
in "klinckende munte" aanwezig, maar dat was 
toch niet iets om je zorgen over te maken. Alles 
was imniers ruimschoots gedekt door de waarde 
van het land en zijn vee. Zetfs met de 304 gulden 
rente op de geleende 400 gulden was het in orde. 
Die had hij nu betaald, dat wil zeggen hij had ze 
als ontvangen geboekt en dus ook veilig gesteld. 
Er moest over deze kwestic eens rustig vergaderd 
worden, dan kwamen ze er wel uit. 
De boeren lieten zich ompraten en her kwam 
zelfs zover, dat ze Claes weer als kerkvoogd 
kozen, at namen ze hem de kas uit handen. 
Administrateur werd Jan Wolters, een man die 
goed met de pen kon omgaan en dat konden ze 
nog wel eens nodig hebben. 
Ook met de grietman wordt de zaak besproken. 
Hij belooft er eens good over te zullen nadenken. 
Dat doet hij inderdaad en hij komt met een 
oplossing. Hij stelt voor dat hij de soo!stede zal 
kopen van Claes en de schulden van deze aan de 
kerk zal overnemen. Van Haren kan op dat 
moment de "coopschat" wel niet beta!en, omdat 
hij midden in de bouw van zijn nieuwe woning 
zit, maar dat is niet erg. Her is in ieder geval 
beret dat hij als Hoog Welede! Geboren Heer en 
tevens Grietman van Weststellingwerf de schul-
denaar van de kerk is dan deze insolvente man. 
Daar zit wat in en op 17 november 1729 wordt 
de halve zate !ands, nummer 27 van Nijelamer 
verkocht aan Dnco van Haren en op 2 december 
volgt de soo!stede nummers 9 en 10. Alles is 
"cum annexis", dus met a!les crop en eraan. Van 
Haren betaalt verder enkele kleine geregistreerde 
schulden en dat zijn alleen die waarvoor geen 
borgstelling is. Voor het resterende bedrag 
moeten de borgen maar opdraaien. 
De tijd gaat verder. Claes blijft nog enkele jaren 

Rouwbord of epitaaf van Willem van Haren met 
her opschrift 'Den Hoog. Welgeb. Heer Jonker 
Willem van Haren in leven geweesz Grietman 
van S!ellingwerf Westeinde en 01st, substituut 
Grietman van Het B/idt in her 74 jaar zj/ns 
ouderdoms obiit de 18-9-1728" 

op de soolstede wonen als huurder, maar dan 
verdwijnt zijn naam een tijd!ang uit de boeken. 
In 1747 duikt die weer op. Jan Wolters, de 
administrateur is "versturven" en Claes heeft 
waarachtig het beheer van de kas weer op zich 
genomen. Op die vergadering blijkt er echter een 
nade!ig saldo van ruim 40 gulden te zijn. Claes 
schiet dat voor en de eerste hande!ing van de 
nieuw gekozen rendant, Hendrik Jans, is dat 
bedrag te verrekenen met de drie jaar pacht die 
Claes de kerk nog schuldig is voor het door hem 
gehuurde vicarie!and. 
Inmiddels is Dnco van Haren over!eden zonder 
zijn schuld aan Nijelamer te hebben betaald. Zijn 
neef Onno Zwier van Haren heeft de boerderij 
geerfd, maar die is ook niet vlot met betalen. 
Wanneer Nijelamer bij hem er navraag doet, 
omdat men van mening is dat met de boerderij 
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Interieur van de Ned Hervormde kerk van Wolvega poor 1931 De preekstoel is nadien verplaatrt 
naar de oostkant op her einde van de keric. Tegenover de preekstoel staat de bank van defamilie Van 
Harem Op het einde stoat de bank van defamiie Van Heloma. 

ook de schuld is overgenomen, is Onno Zwier 
het daar niet mee eens. Dc fiscaal Radijs heeft er 
destijds wel een Ate van opgemaakt, maar 
daarin wordt niet gesproken over een hypotheek. 
Wel is er sprake van een gerechtelijke ver-
rekening en Claes Jelles is hiervan op de hoogte 
gesteld. Dc nieuwe grietman denkt er dan ook 
niet aan zelfs maar rente te betalen, want 
daardoor zou hij zijn schuld erkennen. Wel 
ontvangt hij de hunt. Het enige wat de 
administrerend kerkvoogd dan nog kan doen, is 
de post steeds weer bij de profijtelijke resten te 
zetten. Opgeven doen zij her niet in Nijelamer. 
Pas na de revolutie van 1795 hebben ze een 
kans. Onno Zwier van Haren is dan ook al tang 
overleden, maar Nijelamer heeft de papieren 
zorgvuldig bewaard en loopt nu naar de rechter. 
Reeds enkele jaren later hebben zij succes en op 
2 februari 1801 wordt de dan administrerend 

kerkvoogd door C.H. Scheerhagen nit de kas van 
zijn overleden vader, die de mede-rechter van 
Weststellingwerf was, een bedrag van negen-
honderd dertig gulden betaald in mindering op 
de schuld van Claes Jeltes nit 1729. Het geld is 
afkomstig nit de natatenschap van de familie Van 
Haren. De kierk Reitse Attema, wie door de 
erven de administratie en afwikkeling van de in 
een desolate toestand verkerende boedel was 
opgedragen, heeft ervoor kunnen zorgen dat 
tenminste een gedeelte van de schuld na 72jaar 
werd betaald (1). 

1. Bronnen voor dit hoofdstuk zijn de kerk-
boeken van Nijelamer en Wolvega van 1700 
tot 1809 en bet artiket Onno Zwier van 
Haren 'S' testament door Dr. A.J.T. Staken-
burg. In: De Vrzje Fries, 1955, btz. 14-30. 
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HOOFDSTUK ki 

Onno Zwier van Haren 

Van de v4f leden van her geslacht Van Haren, 
die grietman van Weststellingwerfzijn gewees4 is  
her Onno Zwier van Haren, die her meesi tot 
onze verbeelding spreekt Hz] was ide, van 1742 
tot 1779 grietman en ofschoon wj/ ten aanzien 
van het bestuur van de grietenjj weinig over hem 
weten te zeggen, heeft hy loch door zijn 
persoonlykhei4 4/n toienten als staatsman en 
dichter, zijn privéleven en niet her minst door zijn 
privebelangen onmiskenbaar 4/n stempel op de 
grietenz] gedrukt 

Wanneer wij zijn levensloop en genealogie 
volgen, blijkt het volgende: Onno Zwier van 
Haren is geboren op 2 april 1713 te St. 
Annaparochie, waar zijn vader, Adam Ernst van 
Haren, grietman en ontvanger-generaal van de 
grietenij Het Bildt was. Adam Ernst was een 
broer van Duco van Haren, die van 1711 tot 
1741 grietman van Weststellingwerf was. 
Na zijn opleiding kreeg Onno Zwier in 1734 zijn 
eerste betrekking als historieschrijver van Fries-
land. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot 
burgemeester van de Friese stad Sloten en tevens 
tot gedeputeerde nit de Friese adel in de staten. 
In 1739 werd hij gecommitteerde ter generaliteit, 
lid van de Raad van State en in 1740 
commissaris ter voorziening van '5 lands maga-
zijnen. In 1742 werd hij grietman van West-
stellingwerf en eveneens gevolmachtigde tot het 
regelen der zaken van justitie en financien in 
Noord-Brabant. Daamaast werd hij nog corn-
missaris-generaal van de Zwitserse troepen ten 
dienste van de Republiek. In 1746 kornt daarbij 
de post van deciseur te Maastricht en in 1747 die 
van gezant in Zwitserland. Tenslotte verwerfi hij 
in 1748 ook nog de post van extraordinaris 
ambassadeur te Aken. 
Op 11 februari 1738 trouwde hij in 's-
Gravenhage met Sara Adel(eide) van Hub - 
gedoopt 7 augustus 1718 - dochter van 

burgemeester Mr. Samuel van Huls. Hij had haar 
in het jaar 1737 ontmoet, toen hij als 
gedeputeerde tijdens een inspectietocht op het 
statenjacht aanwezig was. Sara van Huls was 
daar in gezelschap van haar vader. 
Het echtpaar kreeg elf kinderen waarvan het 
eerste, Amelia Henriette Wilhelmina, zich reeds 
op 1 augustus 1738 in Leeuwarden kwam 
melden. Daama kwamen nog: 
Doekje, geb. 4 oktober 1739 te 's- Gravenhage. 
Carolina Wilhelmina, geb. 23 april 1741 te 
's-Gravenhage. 
Willem, jong overleden. 
Marianne Elisabeth, geb. 23 rnaart 1744 te 
's-Gravenhage. 
Magdalena Adriana, geb. 23 april 1746 te 
's-Gravenhage. 
Duco, geb. 6 november 1747 te 's-Gravenhage. 
Willem Anna, geb. 24 augustus 1749 te 
's-Gravenhage. 
Jan Poppe André, geb. 25 februari 1755 te 
's-Gravenhage. 
Carel Willem, geb. 17 februari 1758 te 
's-Gravenhage. 
Wilhelmina Caroline, tweelingzuster van Card. 

Van de eerste levensjaren van Onno Zwier is 
weinig bekend. Zijn vader, Adam Ernst, was 
getrouwd met Amalia Wilhelmina, Barones du 
Tour. Naast Onno hadden ze nog twee kinderen. 
Willem, geb. 21 februari 1710, en Frouck, geb. 5 
maart 1715, overleden 8 dec. 1731. Een prettige 
jeugd heeft Onno Zwier niet gehad. Hij groeide 
op in een sfeer van onvrede, want het huwelijk 
van zijn outlets was een rnislukking. De 
karakters verschilden te veel en bovendien bleek 
Amalia een verkwistende vrouw. Wuftheid en 
ijdelheid brachten haar tot uitgaven die verder 
reikten dan het inkomen van haar man toeliet. 
Toen deze in 1718 plotseling stieij bleek de 
boedel in een miserabele toestand te verkeren. 
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Onno Zwier van Haren (1713-1779). Was van april tot september 1748 alg Extraordinaris-
Arnbassadeur op de vredesconferentie te Aken. Z(/n aldaar door Jean Fourier geschilderde portret 
werd aan de raadzaal van het stadhuis van die stad geschonken, want het zich nu nog bevindt. 
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De onroerende goederen waren zwaar belast met 
hypotheken en de schulden waren zo opgelopen, 
dat men om uit de hoogste nood te geraken 
genoodzaakt was de bibliotheek - altijd een 
gekoesterd bezit bij de Van Harens - en een 
gedeelte van de inventaris te verkopen. 
Het is de grootvader, Willem van Haren, van 
1688 tot 1711 grietman van Weststellingwerf, 
die dan het heft in handen neemt. Dc boedel kan 
gesaneerd worden. Daar is Take' bekwaam 
genoeg voor en bovendien zijn de Van Harens 
niet de eersten de besten. Zij hebben hun relaties 
en een bankroet kan niet getolereerd worden. 
Het voornaamste is echter, dat de grietenij Het 
Bildt voor hen behouden blijft. Deze grietenij is 
bestemd voor de kleine Willem, maar die is pas 
8 jaar en dat is zelfs voor het begrip van de 
regenten nog rijkelijk jong. Er wordt echter een 
oplossing gevonden. Grootvader Willem wordt 
substituut-grietman van Her Bildt voor de eerste 
vijf jaar en in 1723, als de jonge Willem 13 is, 
kan die de zaak overnemen. Zijn schoondochter 
Amalia wordt door de code heer hard n-
gepakt. Hij dwingt haar bij een onderhandse akte 
hem als voogd te erkennen "belovende her geene 
welgedagte mjn Heer Schoonvader doel en 
verrigt altijd te sullen goedkeuren, mitsgaders dat 
ick mij met geen administratie der goederen sal 
bemyen" (1). 
Willem Jr. en Onno blijven bij bun grootvader 
in St. Anna wonen en Amalia trekt met haar 
dochtertje Frouck bij haar moeder op Nijvenne 
in. Her schijnt dat zij nog een poging tot 
verzoening heeft gedaan, maar Willem Sr. wil 
nergens van weten. Bij testament bepaalt hij dat 
het recht van stemmen zonder meet altijd bij de 
zonen van Adam Ernst zal zijn... "verbiede 
Vrouw Amalia du Tour en derselver moeder de 
administratie van haar kinderen goederen, 
dew(jle sij wegens 'onderteringec een groote 
somme aim de kinderen schuldig is" Ook deze 
akte moet Amalia ondertekenen, "streckende sulx 
tot onser volkomen gerustheid' 
Helemaal naar wens gaat bet echter niet. Dc 
kleine Onno hangt erg aan zijn moeder, maar 
grootvader Willem is onverbiddelijk en weigert 
ieder contact. Tenslotte trekt oom Duco in 
Wolvega zich her lot van het kereltje aan en 
neemt hem bij zich in huis. Of Onno er een 

Amalia Henriette Wilhelm ma Du Tour (1686-
1731). Was gehuwd met Adam Ernst van Haren 
(1683-1717). Ze waren de ouders van Willein, 
Onno Zwier en, de jong overleden Frouck van 
Haren. 

plezierige tijd heeft doorgebracht, zullen we nooit 
weten. In ieder geval is er wel voor goed 
onderwijs gezorgd, want reeds in 1721 acht oom 
Duco hem rijp genoeg om de lessen op de 
Latijnse school in Zwolle te volgen. Daar komt 
Onno onder de persoonlijke leiding van de rector 
G. W. Duker, bij wie hij ook in huis woont. Zijn 
vooropleiding schijnt goed te zijn geweest, want 
in 1723 is zijn naam al te vinden in het "Album 
Studiosae juventutis scho!ae Swollanae", wan-
neer hij naar de vierde kias overgaat. Hij is een 
zeer begaafde leerling, die steeds met de eerste 
prijs overgaat. 
In de zomer van 1727 is de dan 14-jarige Onno 
Zwier van Haren klaar met zijn studie aan de 
Latijnse school in ZwolIe. In de zes jaar dat hij 
in de stad van de "Peperbus" heeft doorgebracht, 
is hij klaargestoomd voor de universiteit van 
Franeker. De 15c september tekent hij daar her 
"Album Studiosorum". Van Duker heeft hij een 
prachtig getuigschrift gericht aan zijn moeder, 
meegekregen. "De jonge Heer, Uw Hoogeds 
soon, is mi een llefdiscipel geweest. Daar is veel 
van te verwach ten, indien applicasie en genegen-
held voor nuttige studien, geljfk 1k hope, altjid sal 
geproportionneerd zijn met de gave der nature" 
(2), schrijft de rector. In ZwoIIe was Onno de 
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laatste jaren gehuisvest geweest bij een der 
leraren, IzaAk Voyer, wiens zonen kiassegenoten 
van hem waren. Hoewel opgenomen in het 
gezin, miste de knaap het familieleven. Hij 
voelde zich in Zwolle achteruitgezet en verwaar-
Ioosd. Grootvader Willem in St. Anna besteedt 
al zijn aandacht aan de jonge Willem, die straks 
op dertienjarige Ieeftijd als grietman van Het 
Bildt zal worden geinstalleerd en tech enigszins 
moet weten wat die betrekking inhoudt. Zijn 
moeder in Nijvenne beantwoordt zijn brieven 
nauwelijks. Zij ligt nog steeds overhoop met haar 
schoonvader, wie er alles aan gelegen is de door 
haar veroorzaakte penibele toestand van de 
financien te saneren. Dc oude beer is tot op het 
gierige af en 'vergeet' vaak Onno het zakgeld te 
zenden. Diens kostbaas Voyer ontdekt dat de 
jongen opzettelijk fouten maakt in zijn examen-
werk om te ontkomen aan het feesije dat hij z'n 
klassegenoten moet aanbieden, wanneer hij de 
eerste prijs behaalt. Hij kan dat namelijk niet 
bekostigen. Grootvader heeft in geen maanden 
zakgeld gezonden en bij z'n moeder hoeft hij niet 
aan te kioppen. Voyer schrijft een brief naar St. 
Annaparochie over zijn bevindingen. Per om-
gaande wordt dan het zakgeld gezonden, want 
dii komt natuurlijk de eer van de trotse Van 
Haren te na. Onno krijgt er een brief bij, waarin 
hem crop wordt gewezen, dat dit een examen is 
war ook de overheid en de intellectuelen van de 
stad kennis van nemen en dat Onno ervoor meet 
zorgen zo hoog mogelijk te eindigen en dan een 
feest moet geven dat in overeenstemming is met 
de stand en de eer van de illustere Van Harens. 
In Franeker volgt Onno de colleges in het 
burgerlijk en hedendaags recht van professor 
Jacobus Voorda, bij wie hij ook in de kost is. 
Verder studeert hij er geschiedenis, logica en 
oude talen. Daarnaast neemt hij lessen in 
tekenen en muziek. De jonge regent moet straks, 
wanneer hij geroepen wordt tot verantwoor-
delijke posten, van alle markten thuis zijn. Dc 
rekeningen vermelden oak aankopen van wijn, 
een teken dat hij deelneemt aan het studenten-
leven. Er moet linnen worden betaald van de 
fijnste kwaliteit, evenals hozen, schoenen en niet 
te vergeten "paruicken", de prachtig opgemaakte 
pruiken, waarvan de krullen tot over de 
schouders vallen. Zich volkomen bewust van zijn 

waardigheid en onaantastbaarheid als regenten-
zoon flaneert de 14-jarige jonkheer door 
Franeker. 
Een jar later vinden wij hem echter aan de 
hogeschool in Utrecht. Niet duidelijk is waarom 
hij Franeker heeft verlaten. Het is niet on-
mogelijk, dat de jonge student direct na het 
overlijden van zijn grootvader, op 18 september 
1728, het in Franeker voor gezien heeft 
gehouden. Diens lijfspreuk "Geen vermaak, geen 
vertoning eer de schulden tot de Iaatste penning 
betaald zijn" was nooit bijster populair geweest 
bij zijn kleinzonen. Vooral Onno zat altijd hap, 
want z'n zakgeld kwam nog altijd pas na 

Mr. Fran çois Fagel (1695-1746), heeft rote 
invloed gehad op de ontwikkeling tot staatsman 
van Onno Zwier. Fagel griffier van de Staten-
Generaal, was een groot voorstander van her 
samengaan van de zeemogendheden (Enge/and 
en de Nederlanden) met her sterke Oostenrzjk. 
Hy was een hechte steun poor de raadpensionaris 
S. van Slingelandt. Ook deze ontving de jonge 
Van Haren en beide inannen he/then hem 
gesteund bq de opbouw van 4/n carrière. 
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Gezic/it op Sloten, gemaakt door Pieter Idsertds ten t(jde dat Onno Zwier van Haren burgemeester van 
die Friese stad was De vesting was toen nog intact 

herhaald aandringen binnen. Nu broer Willem 
wat meet de vrije hand kreeg en er voor de 
beseheiden bezittingen van Onno een andere 
beheerder kwam, ging alles war viotter en 
geregelder. Bovendien heeft de trek naar de 
westelijke provincies, waar Onno zich altijd 
uitstekend thuisvoelde, er al vroeg in gezeten. In 
Friesland was aRes al geregeld. Uitgemaakt was 
dat Onno op den duur oom Duco zou opvolgen 
als grietman van Weststeilingwerf. Onno had 
echter de aspiratie om ooit een belangrijke rol in 
de landsregering te spelen en dan was het 
inderdaad beter de rest van zijn studie in de 
buurt van Den Haag af te taken. In Utrecht en 
vooral in het deftige 's-Gravenhage verbleef de 
'fine fleur' van de Republiek. Daar moest hij zijn 
relaties zoeken. De kansen in Friesland waren 
veilig geregeld door zijn vriendschap met de 
stadhouder, de latere Willem IV, en door de 
goede naam die het geslacht van Haren onder de 
Friese regenten had. Het kwam er nu op aan 
relaties te vinden die hem straks de weg naar de 
landsregering konden effenen. 
Zijn studie in Utrecht heeft tot minstens 1731 
geduurd. Hij woonde daar ten huize van Jacobus 
Lohoff en betaalde volgens een rekening per vier 
weken 30 Car. gid voor kost- en weekgeld. Als 
student heeft hij er ook ten voile van het leven 
genoten. Talrijk zijn de nota's voor geleverde 

wijnen, hoeden, zijden kousen en lessen in 
schermen, dansen en spelen op de basviool. 
Bacchus en Venus waren hem niet vreemd, maar 
tot een afsluiting van zijn studie is her nooit 
gekomen. In het 'Album Promotorum' van de 
universiteit van Utrecht is zijn naam niet te 
vinden. 
Wel blijkt dat zijn streven naar het maken van 
relaties uitstekend is geslaagd. Grote staatslieden 
als François Fage! (1659-1746), Simon van 
Slingelandt (1664-1736) en Van Bijnkershoek 
(1673-1743) stonden hem toe avonden bij hen 
door te brengen en deel te nemen aan de 
discussies. 
De heren ontdekten al spoedig de kwaliteiten 
van de jonge regent en het zijn deze mensen, die 
hem hebben ingewijd in de staatszaken van de 
Republiek. De vriendschap met Willem IV uit 
de kindeijaren is in die tijd ook verstevigd. 
Zowel broer Willem als Onno Zwier is de Prins 
van Oranje altijd trouw geb!even. 'Oranje in 't 
hart en niemands sianf was voor eens en voor 
altijd hun parool. Bet is ook Willem IV geweest, 
die Onno Zwier in her zadel heeft gehoipen. Zijn 
betrekking als historicus van Friesland heeft hij 
aan deze te danken, evenals de aanstelting tot 
burgemeester van S!oten en Gecommitteerde ter 
Generaliteit. 
Dat wil natuur!ijk niet zeggen dat de jonge 



burgemeester zich flu in het kleine Friese stadje 
gaat opsluiten. Onno is geregeld in Den Haag te 
vinden, waar hij spoedig een begerenswaardig 
object is ofider de trouwlustige jongedames. In 
brieven is sprake van galante avonturen, maar 
dat werd hem door niemand kwalijk genomen. 
Dat hoorde bij het frivole leven van de regenten 
in die dagen. 

In her najaar van 1737 wordt Onno Zwier in 
zijn kwaliteit van Gecommitteerde ter Genera-
liteit uitgenodigd de jaarlijkse monstering van de 
zeemacht der Republiek bij te wonen. Dat 
betekent dat hij, in gezelschap van staatslieden en 
hoge militairen van land- en zeemacht, een week 
lang aan boord zal zijn van her prachtige snelle 
Statenjacht om mede de vloot te inspecteren. 
Geen geringe eer voor de jonge burgemeester 
van het kleine Friese stadje Sloten. 
Wanneer hij door een sloep naar her op de rede 
van Delfshaven liggende jacht wordt geroeid, dat 
getooid is met de nodige vlaggen en meterslange 
wimpels, is hij aangenaam verrast, als hij tussen 
al die fonkelende uniformen een charmante 
vrouw ontdekt. Bij nadere kennismaking blijkt 
het Sara Adel van Huls te zijn, de dochter van 
een der Haagse burgemeesters. Onno is op slag 
verliefd op deze frisse schoonheid en ook zij van 
haar kant !aat spoedig b!ijken, dat de knappe 
Friese jonkheer haar met onverschillig is. 
Na een week varen op de Noordzee zijn ze het 
eens en maakt Onno zich op om haar hand te 
vragen aan de eveneens op her jacht aanwezige 
burgemeester. Deze heeft z'n ogen ook niet in fn 
zak en is al lang op de hoogte van de 
vooruitzichten die de jongeman heeft. Die zijn 
zonder meet uitstekend te noemen en spoedig 
daarna kan Onno zijn opwachting maken bij de 
familie van zijn geliefde. Reeds na enkele 
maanden is de verloving een feit en op Ii 
februari 1738 wordt het huwelijk tussen Jonk-
heer Onno Zwier van Haren en Sara van Huls 
met groot vertoon in 's-Gravenhage gesloten. 
leder die iets betekent in Haagse kringen, is erbij 
aanwezig en Onno en Sara zijn het gelukkigste 
bruidspaar dat men zich kan denken. 

1. Halbertsma, J.H., Letterkundige naoogst deel 
I en 2, z.p., 1845. 

2. Stakenburg, A.J.T., Onno Zwier van Harem 
De geuzen. Santpoort, 1943. 
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HOOFDSTUK VII 

Bezoek aan Friesland 

Een week later vertrekt het jonge paar naar 
Friesland. Daar bezoeken ze als eerste oom 
Duco in Wolvega. Duco van Haren is ziekelijk 
en verlaat zijn landhuis Lindenoord weinig meer. 
Doordat Leeuwarden hem te ver is en zijn 
vrienden daar er weinig voor voelen in de 
wintermaanden naar het slille en saaie Wolvega 
te komen, zit hij er wat eenzaam. In de zomer 
heeft hij over bezoek niet te kiagen. Dan komen 
familie en vrienden nog graag op Lindenoord 
logeren, dan ontvluchten ze de stinkende stad 
met de open riolen en genieten ze van de zuivere 
lucht, de prachtige natuur en de goede verzorging 
op het buiten. Wandelend door de omtrek zien 
ze uitgestrekte weilanden vol zwartbont vee. De 
bouwlanden zijn begrocid met rogge, haver of 
boekweit en dat alles wordt afgewisseld met  

bossen. Het is vooral akkermaalsbos, dat er staat, 
laag en dicht. De boeren kappen er hun 
geriefhout en leveren de takkenbossen aan de 
plaatselijke bakkers, die als compensatie voor 
hen de zware roggebroden bakken. Daarnaast 
zijn er lanen met hoge eiken, zware beuken en 
kiaterende populieren. Met de overal rond de 
percelen aanwezige boswallen is het een com-
positie die nergens anders zo mooi in het over 
het algemeen vlakke Friese landschap te vinden 
Is. 

Onno Zwier had zijn jonge vrouw daarvan 
verteld, puttende nit de herinneringen die hij in 
zijn jeugd tijdens zijn verblijf in Wolvega bij 
oom Duco vergaard had. Toen hij echter in 
februari 1738 met zijn vrouw arriveerde, was er 
van al die zomerse pracht en praal weinig te 

De in 1737 gestichte herberg van Hans .Jurgen Kopffer aan de Hisseburen van Wolvega. 
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bespeuren. Hoewel haL voorjaar al in aantocht 
was, vielen er juist in die dagen nog enkele late 
sneeuwbuien. De smeltsneeuw veranderde de 
zandwegen in modderpoelen en langs de Linde 
en de Tjonger stonden de uiterwaarden weer 
blank. Duco van Haren had de staihouder Hans 
Jurgen Kopffer met een koets getrokken door 
twee Oldenburger paarden, naar Zwolle ge-
zonden om zijn gasten te halen. Met de 
Amsterdamse schuit waren ze daar gearriveerd 
en zij hadden er enkele dagen gelogeerd bij een 
vriend van Onno. De nt naar Wolvega enkele 
dagen later was een lijdensweg geweest. Bijwijlen 
raakte de koets tot de assen in de modderige 
wagensporen en het was geheel aan de 
nijvaardigheid van de koetsier te danken geweest, 
dat er geen ongelukken waren gebeurd. Hans 
Kopifer had jarenlang de postkoets op dit traject 
gereden en wist gelukkig alles van de route. Het 
laatste stuk van De Blesse naar Wolvega was het 
slechtste. Met de grootste moeite hadden de 
paarden de koets over her pad in het venige land 
getrokken. Pas bij het Galgenveld, een kwartier 
gaans voor Wolvega, ging het wat beter. Dc 
hogere zandgronden brachten wat meet vastig-
held onder de wielen. Geradbraakt door het 
stoten en schudden van de koets arriveerden de 
reizigers tenslotte na een urenlange reis op 
Lindenoord, waar oom Duco hen bijzonder 
hartelijk ontving. Door her hele hnis had hij 
vuurpotten laten plaatsen, zodat, - toen Onno 
zijn vrouw naar binnen leidde, - hun een 
heerlijke warmte tegemoetstraalde. Willem had 
vanuit St. Anna personeel gezonden. Een 
kamenier voor Sara en een lijfknecht voor Onno. 
Dezen hadden al de nodige maatregelen ge-
troffen en de logeerkamers in orde gebracht. 
Verwarmd schoon lijfgoed lag gereed en de 
bedden waren met grote koperen beddewarmers 
al een paar dagen voorgewarmd. Warme thee 
bracht de reizigers weer wat op verhaal. 
Die avond na een door de huishoudster 
voortreffelijk klaargemaakt diner wend onder het 
genot van een glas wijn nog lang gesproken over 
de toekomst en de carrière die Onno dacht op te 
bouwen. Hoge regeningsposten waamaar hij 
streefde, zou hij in Den Haag moeten zoeken. In 
dat opzicht was hij het geheel eens met zijn broer 
Willem, de gnietman van Het ElicIt. Gnietman 

van hun plattelandsgrietenijen konden ze altijd 
btijven. Een goede secretanis en een gezworen 
kierk konden het werk gemakkelijk af. Ais 
secretaris van Weststeliingwerf had Duco aan 
een ned Jr. Jan Poppe André van Canter 
gedacht. Wanneer Wieger Wigeri ermee zou 
stoppen, moest hij worden voorgedragen, want 
Wigeri had geen opvolger in de rechte lijn. 
Verder vond ook oom Duco dat Onno Zwier en 
zijn broer voldoende in hun mars hadden om tot 
de hoogste betrekkingen in het land door te 
dringen. 
Bijna een week brachten Onno Zwier en zijn 
vrouw in Wolvega door. Na de kille dagen was 

Orgel in de kerk van Wolvega. Gebouwd in 
1733 door Michael Schwartsburg iii! Leeu-
warden. De orgelkost werd door Jacob Sydses 
Bruinsma van weelderig snffwerk voorzien. Her 
opschrzft luidt 1733 is dit orgel gemaakt order 
Direcije van Jhr. Duco van Haren, Grieünan 
dezer deelen, no bewillige der Ingezetenen. 
Nat/at her instrument in de loop der 4/den 
verschlllende veranderingen had ondergaan, 
werd her in 1970 door de fa. Flentrop te 
Zaand.am zowel in- air uitwendig gerestaureerdL 
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het zachter geworden. De lente was in aantocht. 
Februari maakte ernst met z'n traditionele zes 
zonnige dagen. Wilgekatjes verschenen in de 
boswallen en langs de slootkanten. In de tuinen 
staken de eerste sneeuwklokjes voorzichtig het 
kopje omhoog. Sara en Onno maakten enkele 
korte wandelingen door het dorp. Veel was er 
echter niet te zien. Een dubbele nj min of meet 
aaneengesloten huizen langs de Oldeweg (1) - 
beginnende bij het "Grote Huis", waar Dirck 
van Baerdt eens woonde, tot de Steenwijkerweg 
- was alles. Verder waren er de hoger op de 
zandrug gelegen Ooster- en Westerboerenstreek. 
Aan de Hisseburen werd nog getimmerd aan de 
nieuwe grote herberg van Hans Kopffer. Ze 
namen er even een kijkje en vol trots toonde de 
koetsier hun z'n nieuwe bezit. Hij was van 
geboorte een Duitser van goede stand nit de 
buurt van Hannover. Onenigheid met zijn 
famiie had hem ertoe gebracht z'n land te 
verlaten en elders zijn geluk te beproeven. 
Paardenliethebber als hij was, zocht hij zijn heil 
als koetsier op een postkoets tussen Leeuwarden 
en Zwolle. Laat in de nieuwjaarsnacht van 1713 
was hij tijdens een hevige sneeuwstorm bij 
Wolvega van de weg geraakt en in de bermsloot 
beland. Met gebroken amien en benen was hij er 
door de omwonende boeren uit gehaald en 
tijdens zijn gedwongen verblijf in Wolvega was 
hij verliefd geworden op de herbergiersdochter 
Hiltje Martens. leder weet hoe het dan gaat. "Hij 
is op 'e slippe van heur hemd liggen bleven," 
werd er in her dorp gezegd. 

De andere inwoners waren niet te zien. De 
mannen werkten op het land of in de stallen en 
de vrouwen vertoonden zicli niet. Sara voelde 
echter dat ze terdege vanachter de horren wend 
bekeken. "Och, het is geed yolk," zei Onno, "de 
Stetlingwervers kijken alleen graag eerst even de 
kat uit de boom. Het meet wennen." 
Zondag, de eerste dag van maart, woonden ze in 
gezelschap van coot Duco de dienst in de grote 
kerk 'op de hoogte' bij, waar zij hadden 
plaatsgenomen in de familiebank van de Van 
Harens. De kerk was stampvol. ledereen wist al 
lang dat de regenten onderling geregeld hadden, 
dat Onno op den duur de nieuwe grietman zou 
worden. Men kende hem nog uit zijn jeugd, toen 

hij een paar jaar in het dorp had doorgebracht en 
men was benieuwd naar de verschijning van de 
pas getrouwde jonkheer. 
Nog meer ging de belangstelling uit naar de 
jonge vrouw, die bij leven en welzijn eens de 
lakens zou uitdelen op Lindenoord. Sara zag al 
die ogen, die nieuwsgierig op haar gericht waren, 
toen zij - licht nijgende als een prinses en 
voorafgegaan door de grietman - naar haar plants 
liep. Onno, deftig in zijn met gouddraad 
omzoomde rok, een kniebroek, fijne hozen en op 
zijn schoenen prachtige zilveren gespen, schreed 
achter haar ann. Zich bewust van zijn waardig-
heid boog hij groetend het met een witte pruik 
getooide hoofd. 
Uit het door de schoolmeester Wijbe Perfect 
bespeelde orgel ktonk zachte muziek en oom 
Duco kon niet nalaten zijn nicht in het nor te 
fluisteren, dat dit kostbare instrument onder zijn 
directie daar geplaatst was. Om zijn verbonden-
heid met de kerk te tonen was geen offer hem te 
veel. De preek van dominee Johannes Hubbe-
link was Lang en zwaar, en ter ere van het deftige 
gezelschap deed de predikant er nog een schepje 
bovenop. Hij ploegde er diep door, schermde 
met zondeval en duisternis. Sara, die de ietwat 
luchtiger preken in Den Haag gewend was, 
begreep dat het leven hier een andere betekenis 
had dan in de fleurig levende hofstad. In haar 
hart was ze b!ij, toen op dinsdagmorgen al vroeg 
Hans Kopffer weer bij Lindenoord voorreed om 
hen naar Leeuwarden te brengen. Daar zouden 
ze logeren en de volgende dag naar St. 
Annaparochie doorreizen. Bij Willem hoopten ze 
in diens na een brand pas herbouwde slot 
verschillende leden van de Friese Adel te 
ontmoeten. 

In St. Anna voelde Sara zich direct beter thuis. 
Willem van Haren, die in het jaar daarvoor 
getrouwd was met de Engelse Marianne Charles, 
voerde een grote staat en direct werden Sara en 
Onno opgenomen in een vrolijk gezelschap van 
hun eigen stand. Hier zou van verveling geen 
sprake zijn. 
Willem van Haren, drie jaar ouder dan Onno, 
heeft dan al een turbulent leven achter de rug. In 
1728 had hij, na het overlijden van zijn 
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Willem van Haren, broer van Onno Zwier, in 1738 grielinan in Het Bildt. 
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grootvader, het bestuur van de grietenij Het Bildt 
op zich genomen. Ook het beheer van de door 
zijn grootvader weer op peil gebrachte eigen-
dommen van de famiie nam hij op zich. Z'n 
spilzieke moeder, Amalia du Tour, woonde in 
dat jaar in Leeuwarden en deed nog steeds niets 
liever dan haar geld uitgeven aan kieding en 
opschik. No Willem, op wie ze erg gesteld is, in 
St. Anna over de kas gaat, ziet ze spoedig kans 
om daaruit te putten. Willem, die de goedheid 
zeif is, geeft haar de vrije hand en al spoedig laM 
zij at haar rekeningen via hem lopen. Het wordt 
zo erg, dat zij de groente en het fruit nit zijn tuin 
laat halen, waarna hij haar een briee schrijft 
met het verzoek hem ook een beetje leeftocht te 
laten. Kwalijk nemen deed hij het haar niet. Met 
geld omgaan was on eenmaal niet zijn sterkste 
punt. Een in moeilijkheden verkerende pachter 
kon van hem altijd uitstel van betating krijgen. 
Menigmaal vergat hij later dat de man hem nog 
geld schuldig was. Vrouwen hadden zijn grote 
liefde en de ene affaire volgde op de andere. 
Kieskeurig was hij niet in dat opzicht. 
In 1731 kwam moeder Amalia te overlijden. 
Voor Willem was dat misschien wet een getuk. 
Hij was stapelgek op haar, maar zij hielp hem, 
evenals dat bij zijn vader het geval was geweest, 
wet naar de ondergang. Het was de eerste grote 
slag in zijn leven en hij uitte dit door het 
schrijven van een lang gedicht. Het was nit deze 
lange reeks van verzen, dat zijn grote talent als 
dichter naar voren kwam. Enkele maanden later 
overkwam de jonge grietman een nieuwe ramp. 
Het door hem bewoonde slot in St. Anna 
brandde in een nacht vrijwel geheel af. Slechts de 
beide vleugels bleven gespaard. Willem was er 
die nacht niet bij: hij tag elders in een bedstee. 
Toen hij de dag daarop in een hem overgebleven 
kamertje van de zijvleugel zat, begreep hij echter 
dat het zo niet langer kon. Zijn taak was on 
inzicht in de zaken te krijgen en dan het slot 
weer te laten opbouwen, tenminste wanneer dat 
financieel mogelijk was. Met behulp van Onno 
werden eerst de zaken van de grietenij ge-
scheiden van de privébelangen, de meest 
noodzaketijke stap. 
Er werden enkele bezittingen verkocht om de 
opbouw van het slot te financieren en de 
achterstallige pachten werden geind. Bij de 

De in 1682 gebouwde en in 1940 gerestaureerde 
Ned Herv. kerk in SL Annaparochie, waar de 
graftapel van de Van Harens tegenaan L 
gebouwd De toegang tot de kapel vanuit de kerk 
bestaat alt een stel eiken deuren met koperen 
gietwerk. Dew deuren zouden een geschenk 4/n 
van de Zweedre koning als waardering Poor her 
werk van "lie Ambcssa4eur" in Zweden. 

opbouw werden geen kosten gespaard en de zo 
genoemde Van Harenstins verscheen weer in de 
oude glorie. 
Een klooster met Willem als vader abt werd het 
echter niet! Spoedig waren er weer bruisende 
feesten en wanneer Willem in Leeuwarden 
vertoefde, vermaakte hij zich ook daar weer 
uitstekend. Op êén van die tochten ontmoette hij 
daar de blonde hellebaardiersdochter Maria 
Crullers. OIschoon de jongedame erom bekend 
stood, dat zij haar gunsten her en der verdeelde, 
was de Bildtse grietman weldra ZO van haar 
gecharmeerd, dat hij de meeste nachten bij haar 
doorbracht. Het gevolg was dat in drie jaar tijd 
er evenveel kinderen nit de verhouding werden 
geboren. Wilhelmine in 1734, Frouck in 1735 en 
Adam Ernst in 1736. Frouck is jong overleden, 
maar de beide anderen groeiden voorspoedig op. 
Tekenend voor die tijd was dat Willem deze 
buitenechtelijke kinderen wel degelijk als ras- 
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Willem van Haren in zijn jonge jaren. Zo moet 
hy op het hordes van her Van Harenslot in St. 
Annaparochie he/then gestaan om Sara Adel en 
Onno Zwier te verwelkomen. 

echte Van Harens besehouwde. Hij gaf hun 
namen uit zijn geslacht en heeft zijn verdere 
leven voor hen gezorgd. Ondertussen was hij ook 
nog verliefd geworden op Marianne Charles, een 
hofdame nit her gevolg van de Engelse prinses 
Anna van Hannover, die in 1734 was gehuwd 
met de stadhouder. In 1737 stemde de prinses 
toe in een huwelijk tussen Marianne en Willem, 
en nadat een regeling was getroffen met Maria 
Crullers, werd er getrouwd. Maria trouwde 
spoedig daarop met een Duitse miitair in dienst 
van de Republiek, de sergeant Kayser, en de 
kinderen gingen onder haar hoede door het leven 
als Willielmina en Adam Ernst van Haren. 

Op het ogenblik dat Willem van Haren in 
gezelschap van zijn vrouw Onno en Sara op het 
bordes van zijn woning in St. Annaparochie 
begroette, waren at deze amoureuze periketen at 
weer een jaar achter de rug. Willem dacht er 
nauwelijks meer aan. Er waren andere zaken aan 
de orde: staatszaken van het allergrootste belang. 
De Republiek was in verval, dat was duidelijk. 

Slechts Oranje zou her land kunnen redden. 
Beide broers zijn ervan overtuigd dat zij hierin 
een rot kunnen en moeten spelen. Er is dat 
vooijaar veel overleg geweest tussen de Stad-
houder en leden van de Friese adel over de te 
volgen gedragslijn. Deze laatsten, waartoe ook 
Willem en Onno van linen behoren, vormen 
een hechte eenheid, die later in Den Haag zal 
worden aangeduid als 'de Friese cabale' (2). In 
Friesland hebben deze regenten de zaak nog 
steeds stevig in handen en dat willen ze zo 
houden ook. Onno heeft zich inmiddels in de 
Friese hoofdstad gevestigd. Wei is hij burge-
meester van Sloten, maar daar is hij weinig. Het 
werk wordt daar door de secretaris en de kierken 
gedaan. Bovendien roepen staatszaken hem 
geregeld naar Den Haag, waar de stadhouder in 
hem de beste vertegenwoordiger in de Raad van 
State heeft. In 1739 schijnt hij daar al een 
woning te hebben gehad om zich zoveel mogelijk 
te kunnen wijden aan zijn taak om met 
diplomatiek optreden de weg voor de Prins-
Stadhouder te effenen. In 1740 krijgt hij de reeds 
genoemde betrekking als Commissaris ter Voor-
ziening van 's lands magazijnen en dan blijkt al 
dat de jonge staatsman zich uitstekend kan 
handhaven in Haagse kringen en een glanzende 
carrière tegemoet gaat. 

1. De Oldeweg is nu Hoofdstraat-West, Van 
Harenstraat en Hoofdstraat-Oost. 

2. Cabale: Samenspanning van hof- of stats-
personen. Kliek. 
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HOOFDSTUK VIII 

Grietman van Weststellingwerf 

In 1741 is het zover dat Duco van Haren de 
grietenij aan zijn neef Onno Zwier overdraagt. In 
1742 komt Duco te overlijden en valt Onno ook 
nog de niet geringe erfenis, waaronder het 
tandgoed Lindenoord, in de schoot. Hoewel in 
oppervlakte een der grootste grietenijen van 
Friesland, stond Weststellingwerf ook bekend als 
een der armste. De schoonheid van het 
landschap werd alom geprezen, maar daar 
konden de bewoners niet van eten. 
Ten oosten van Wolvega lag zandgrond met 
daarop gemengde boerenbedrijven. Boekweit 
was het produkt dat het meeste geld in het laatje 
bracht. Daarnaast was er de opbrengst van 
rogge, zuivelprodukten en bosbouw. Ten westen 
van de hoofdptaats waren meer laagliggende 
landerijen met soolsteden (1). Daar waren 
veeteett en zuivel de belangrijkste bronnen van 
inkomsten. Al deze boenlerijen hadden over het 
algemeen wel een behoorlijke oppervlakte aan 
land, maar veel daarvan was heide of onland (2). 
Verveningen waren er vooral in Nijelamer en 
Nijehoitwolde. Rondom Noordwolde was het 
hoogveen grotendeets at vergraven en in de 
Westhoek was nog weinig verveend. 
De grietenij had in dat jaar bijna 4000 inwoners: 
Noordwolde was met 835 het grootste dorp, 
terwijl Wolvega volgde met 505. Het aantal 
gezinnen bedroeg 1030, waarvan er 11% 
armiastig was. Kerkelijk was de verhouding 86% 
gereformeerd (ned. hervormd), 12% katholiek en 
venter waren er 23 doopsgezinden en 45 joden. 
Deze laatsten waren voornanielijk geconcen-
treerd in Noordwolde. 
De beroepsbevolking bestond uit 903 personen. 
Daarvan was 55% boer, 19% was arbeider, 14% 
beoefende een ambacht, 8% was werkzaam in 
handel en verkeer en 4% in de maatschappelijke 
diensten. 
De mannen nit die 4% moesten, wanneer de 
grietman zich weer in Den Haag aan zijn ambten 

ging wijden, voor hem de zaken in de grietenij 
draaiende houden. Nu waren dat geen zenuw-
slopende bezigheden. Stuk voor stuk konden ze 
er ook nog een boerderij op nahouden. Zelfs 
dominee Wesselius moest in de drukke tijd van 
de hooioogst bij tijd en wijie zelf z'n koeien 
melken. Wie dat nooit deed, was de secretaris 
Jonkheer Jan Poppe André Canter. Dew was 
reeds voor de grietenij aan Onno Zwier was 
overgedragen, door Duco als secretaris van 
Weststellingwerf aangestetd. Hij kon het zich, 
nauwelijks 20 jaar oud, door zijn bezit aan 
boerderijen en land veroorloven de nodige 
arbeiders in dienst te nemen. 
Verder waren er nog: de onivanger Pieter 
Nijenhuis, de twee gezworen kierken Alle van 
Riezen en Jan Deutelius en niet te vergeten, de 
schoolmeester/koster Wijbe Perfect. Deze laatste 
had een rijke vrouw getrouwd, zodat hij zowel 
de kerk als de grietman, wanneer zij krap zaten, 
geld kon lenen. 
Dat kon notaris Livius Radijs toen nog niet. Die 
kreeg in de grietenij pas "de bienen onder 't gat", 
toen Onno Zwier van Haren met zijn vele 
grondaankopen begon. 
Nu was de grietman tevens nog rechter van het 
Nedergerecht, zodat ook dit nog even geregeld 
moest worden. Johannes Ellens in Wolvega, 
Cornelis Scheerhagen in Peperga en Jan Popken 
in Slijkenburg viel de eer te beurt om bijzitter 
van het gerecht te worden. Voor het zware werk 
konden ze de hulp inroepen van de executeurs 
Hendrik Terweel en Gijsbert Gerrits. Dc laatste, 
een eclite mannetjesputter, kreeg de sleutel van 
het dievenkot onder de toren in bewaring. 
Nadat op deze wijze aRes geregeld was en Alle 
van Riezen de opdracht kreeg om aRe stukken 
die door de grietman getekend moesten worden, 
van tijd tot tijd in Den Haag aan hem voor te 
leggen en dan tevens het grietmansgeld (het 
salaris) mee te brengen, vertrok de grietman. In 
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Intocht van stadhouder Willem IV in 1747 in Amsterdam, waarb(j ook Onno Zwier van Haren in het 
gevoig van de Prins aanwezig was. 

Den Haag wachtte veel werk en had men een 
staatsman van zijn allure hard nodig. In 1746 
werd Onno Zwier van Haren gekozen tot 
president van de Raad van State, êén van de 
hoogste posten van her land. Onverdroten werkt 
hij ook door aan zijn ideaal de Friese 
Stadhouder Willem Karel Hendrik Friso tot 
algemeen Stadhouder van de Repubtiek be-
noemd te krijgen. In 1747 krijgt dit zijn beslag 
en tijdens de intocht van Willem IV in 
Amsterdam, waar hij door het yolk uitbundig 
worth toegejuicht, bevindt Onno Zwier zich aan 
zijn zijde. 
In datzelfde jaar reist hij af naar Zwitserland om 
als buitengewoon gezant soldaten te werven. Hij 
wordt tevens aangesteld als Commissaris-Gene-
raal van deze troepen. Het jaar daarop sluit hij 
als extraordinaris ambassadeur en gevolmachtigd 
minister van Hunne Hoog Mogenden mede de 
vrede van Aken, die een einde maakt aan de 
successie-oorlog. Als herinnering hieraan hangt 
zijn portret nog steeds in het stadhuis van Aken. 
Wanneer at deze zaken tot Wolvega door-
dringen, zien ze daar wel dat ze met de eerste de 
beste als grietman hebben en begrijpen ze dat ze 

het moeten aanvaarden, dat hij nooit in zijn 
grietenij aanwezig is. 
Ondertussen ging het niet zo goed in die 
grietenij. Men had daar best het gezag van een 
aanwezige grietman kunnen gebruiken. Al in 
1744 was de grote kiap gevallen, toen de veepest 
in totaal 4437 stuks rundvee het leven kostte. In 
grote kuilen werd het vee begraven en nog zijn 
in het Iandschap deze door bomen omzoomde 
grafplaatsen te zien (3). Het valt te begrijpen dat 
pachten en grondprijzen na deze catastrofe 
gingen dalen. Grootgrondbezitters zagen hun 
kans schoon om hun bezit op voordelige wijze 
nit te breiden en ook Onno Zwier van Haren 
trachtte zoveel mogelijk boerderijen in zijn 
grietenij aan zijn bent toe te voegen. Dit 
betekende immers stemmen en stemmen bete-
kenden macht. De regent die de meeste stemmen 
nit een grietenij, hoe dan ook, wist te winnen, 
kon zichzelf afvaardigen naar de Landsdag en 
tevens nog twee anderen hiervoor aanwijzen: éên 
nit de Adel en een eigenerfde. Dat betekende dat 
men aan de ruif zat en de baantjes in een 
bepaalde grietenij zonder bezwaar aan familie, 
vrienden of betalende liethebbers kon uitdelen. 
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Landerijen kopen was this het parool voor de 
regenten en diegenen die tot die stand eens 
hoopten toe te treden. Dat kopen moest echter 
wet met overteg gebeuren en daartoe bestonden 
zelfs handleidingen. Ook in het archief van de 
Van Harens bevindt zich er één van de volgende 
inhoud: 

"Een grietenj/ is een zeker district land, 
waaronder enige dorpen be ho rem Deze dorpett 
naar 4/  groot of klein zijn, hebben een zeker 
aantal stemmen leggend.e op de boerenwoningem 
welke boerenwoningen wederom naar 4/ min of 
meer gemete4 land hebben ook naar proportie 
stem hebben. Om zich van de stemmen in een 
grietenif meester te maken, gesteld dat der zelve 7 
dorpen had en 119 stemmen, tracht men op de 
volgende wze te handelen (zie tekening): Men 
koopt boerenwoningen, alwaar stemmen op 4/n 
in de vier kleinste dorpen, als A. D. E. en F. In A 
koopt men 5 stemmen, in D 4, in E 6 en in F 9 
stemmen en this maar 24 stemmen in het geheeL 
lemand die nu deze 24 stemmen heeft, kan zich 
zeggen meester te 4/n in 4/n grietenj/ want de 
overige 4 stemmen in A, 3 in D, 5 in E en 8 in F 
warden Poor nul gel(/k ook de dorpen B, C, en 
alhoewel ze de groozste 4/n. HY heeft  de 
meerderheid der dorpen en dus de meerderheid 
der stemmen. Nog is het met nodig, dat by al  

onder 4/n. Namel(/k de boerenplaatsen die aan 
katholieken toekomen. Ook goederen, die tot 
onderhoud der kerken gemaakt z/n, etc. 
In het laatst of in het begin van het jaar warden 
de stemmen opgenomen om in februari gevol-
machtigden naar de rote  Landsdag te zenden. 
Die nu de meerderheid der stemmen heel!,  noemt 
zichzelf ten Landsdage benevens nog twee 
andere, die hj/ wil één uit de Adel en een tilt de 
eigenerfden stand 
In Friesland wordt een toerbeurt gehouden, zodat 
ieder grieten(/e alle jaren weet wat ambt hem 
toekom4 hetzij in differente colleges van de 
provincie, als wel in de generaliteits collegien die 
devolveren op die gevolmachtigde ten Landsdage. 
Maar het is daarom met gezegd, dat zo een 
gevolmachtigde tege4/k grietman Ls omdat b(/ 
versterf van een grietman een drietal aan de 
Stadhouder wordt overgegeven, die daaruit naar 
welgevallen kiest. Ook gebeurt het dikwls, dat 
een grietman het ene jaar de meerderheid heeft 
en het andere jaar met en dit noemt men 
"kuipen" Zodat, die de meerderheid heef4 per sé 
ook de ambten die op de grieteny vallen heef4 
maar is daarom geen grietman 

Onno Zwier van Haren is, indien hij deze 
handleiding heeft gevolgd, het spel niet gelukt. 
I-lij heeft het zeker geprobeerd, want hij 

deze stemmen heeft, omdat er kaduke stemmen concentreerde zijn aankopen voornamelijk op 

Bk9 at. 

D 	

25 81.  

29 stommun 
Tat. 

11 at. 

G 	 17 slemman . I 
21 stemmen, 
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Nijetamer en Nijehoitwolde. Er waren echter te 
veel dorpen in Weststellingwerf, zodat het hem 
boven de macht ging. Desondanks heeft hij altijd 
zijn uiterste best gedaan om zoveel mogelijk 
stemmen op zijn naam te krijgen. Notaris Radijs 
kocht als zijn gemachtigde alles wat hij aan land 
kon krijgen en de kierk Van Riezen leende links 
en rechts voor zijn bass om de aankopen te 
tinancieren. 
Het is hem vast niet overal in dank afgenomen, 
at kon de boer wiens eigendom door Onno 
Zwier was aangekocht, meestal wel als meier op 
de plaats blijven. De ontevredenheid onder het 
yolk nam dan ook hand over hand toe, mede 
door de hoge belastingen die werden geheven. 
Deze belastingen waren verpacht, zodat de staat 
op een vaste opbrengst kon rekenen. Het nadeel 
voor de bevolking was, dat de pachters at het 
mogelijke deden om emit te halen wat erin zat. 
Dc gehate controleurs zaten overal om op 
voedsel, opbrengst of passage de penningen te 
innen en ieder legde op eigen wijze de tarieven in 
zijn voordeel nit. 

Enkele kleine voorbeelden van deze terreur. 
Bij Noordwolde werd een jongeman door de 
trawanten van de pachter ha!fdood geslagen, 
omdat hij een stukje koek van nog geen 20 cm 
tengte niet had aangegeven als ingevoerd nit 
Overijssel. En clan het geval met Griet Berends 
van de 'Lendiek'. Griet was de Linde over-
gestoken oat een Ian stroop te halen in 
Ossenzij!. Even been en weer door de Broek-
tanden. Ze had via de douanepost Gapenburg (4) 
moeten gaan om het aan te geven, maar ze had 
geen zin om die omweg te maken. Ze werd 
aangehouden, toen ze de Linde weer overstak, en 
op beschuldiging van sluikerij opgesloten in het 
kot onder de toren in Wolvega. Dat waren toch 
godvergeten schandalen! Het yolk van Oldetrijne 
liep te hoop en Griet werd tenslotte vrijgelaten, 
mar Berend moest die dag "soepenbri'j" eten 
zonder stroop! 
In 1747 liep het spaak: toen nam het yolk het 
niet langer. In heel Friesland kwamen onlusten 
en liep men te hoop. Yaak liep de dominee 
daarbij voorop. In Oldeholtpade, Noordwolde 
en De Blesse werden de kettingen, waarmee de 
molens waren vastgelegd om klandestien malen 
te voorkomen, vernield en in Wolvega ging 

daarbij op de Meulepolle ook nog het huis van 
de kommies tegen de vlakte. Willem van Haren 
schreef aan Onno dat bij hem op St. Anna-
parochie nog at wat vernielingen an het slot 
waren. Onno schreef terug dat hij in dat opzicht 
gelukkiger was geweest. Op Lindenoord was de 
boel tenminste heel gebleven. 
Het moet Onno Zwier een pak van het hart zijn 
geweest, dat Lindenoord tijdens deze onlusten 
gespaard was gebleven. De grietman was in the 
jaren juist bezig het landgoed te verfraaien. Na 
hij de hoogste posten in het land had bereikt en 
de Stadhouder er zeus op aandrong, dat hij zich 
tot Raadpensionaris zou laten benoemen, waren 
zijn inkomsten navenant en dat stelde hem in 
staat zijn leven in overeenstemming te brengen 
met zijn stand. Daar hoorde ook een represen-
tatief landhuis bij, waar hij in de zomer kon 
vertoeven en zijn vrienden en relaties kon 
ontvangen. Oom Duco was de eenvoud zelve 
geweest. Hij had Lindenoord wel solide laten 
bouwen, maar gevoel voor kunstwerken en 
verfraaiingen waren hem vreemd, zodat zowel 
het exterieur als het interieur, toen Onno Zwier 
het landgoed erfde, uiterst sober was. Na de 
erfenis de grondsiag had gelegd voor een fortuin, 
wilde Onno daar ook naar leven. 
Het huis Lindenoord werd dus verbouwd en het 
is zeker dat er toen zowel aan de west- als an de 
oostkant een vleugel is aangebouwd. Maar ook 
het park wilde de grietman een prachtig aanzien 
geven. Dat park was echter maar 35 m breed en 
de aankoop van het oostelijke gedeelte van het 
oorspronke!ijke grondstuk, dat eveneens die 
breedte had, wilde maar niet !ukken (5). Het 
stuk was in roomse handen en omdat deze 
bevolkingsgroep destijds van allerhande zaken 
was uitgesloten, viel daar moeilijk mee te praten. 
Door in 1745 vergunning te geven in Oldeholt-
pade een kerkje te bonwen, kreeg de grietman de 
pastoor op en hand en in 1749 gelukte het hem 
een strook, breed 35 m en strekkende van achter 
de huizen langs de straat tot in de Linde, aan zijn 
bezit toe te voegen. Westelijk van Lindenoord 
was aRes bezit van de Ned. Herv. Kerk en daar 
over verkoop niet viel te praten, bracht hier 
erfpacht uitkomst. Achier de huizen die daar 
langs de Oldeweg stonden, werd een flinke 
strook "eeuwigdurend" afgestaan. De aanleg van 
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Het park werd aangelegd Een romantisch koepeitfe mockl vooral in een gezin met opgroeiendejeugd 
niet ontbreken. 

her park kon flu voortvarend ter hand worden 
genomen. 
In datzeffde jaar kocht Onno Zwier van Haren 
zich een woning aan de zuidkant van de deftige 
Nobelstraat in Den Haag. Wolvega is dan ver 
weg voor hem en zijn gezin. Op de zomer-
maanden na waren zij er nooit. Wanneer in 
1749 de belastingkohieren worden opgemaakt, 
lezen wij daarin: De Heer Grietman, Jr. Onno 
Zwier van Haren, zy welbegoedigt dog ü 
tegenswoordig afwesig en buiten de provintie. 
Schoon in de Specien 14 ,tioofden  laten, 
aangegeven en heefi buyten twjjfel 5 a 6 onder de 
twaalfjaar. 
Hij wordt dan aangeslagen voor 288 gulden en 
17 stuiver, hetgeen overeenkomt met een geschat 
vermogen van plm. 1100.000,-- (6). In die jaren 
reist Van Haren als diplomaat door geheel 
Europa, waarbij de Zwitserse stad Schaffhausen 
hem tot ereburger benoemt. Hij wordt de 

belangrijkste raadgever van de Stadhouder. 
Alleen wanneer Alle van Riezen met de te 
tekenen stukken naar Den Haag reist en ze aan 
de heer grietman ter ondertekening voorlegt, 
herinnert deze zich dat hij ook nog verplich-
tingen heeft in her hoge noorden. Her leven aan 
her Haagse Hof heeft hem volkomen in de greep. 

1. Sooistede: boerderij met landerijen. 
2. Onland: onbruik, woest land inz. moerasland. 
3. Grafplaatsen o.a. te zien achter de boerderij 

Stadburen 25, Nijelamer, bewoond door 
K. Koopman. 

4. Gapenburg was een douanepost aan de Linde, 
600 m. ten oosten van de Driewegsluis. 

5. Zie hoofdstuk 2. Verkaveling Lindenoord. 
6. Dalfsen, A. van en P. Nieuwland De 

Quotisatiekohieren. Deel 7., Leeuwarden, 
1986, Hz. 116, tabel 2. 
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Poriret van stad/iouder Willem IV met zjjn gemalin Anna van Hannover. 
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HOOFDSTUK IX 

Als staatsman in moeilijkheden 

In 1751 komt er er echter een kink in de 
kabel. Op 22 oktober van dat jaar sterft Willem 
IV, de grote vriend en steun van de Van Harens. 
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Willem V, 
maar die is nog maar 3 jaar oud, zodat zijn 
moeder, prinses Anna van Hannover, als regentes 
gaat optreden. Als mannelijke opvoeder is door 
de vader bij zijn uiterste wil de opperbeveihebber 
van her staatse leger, de Hertog van Brunswijk-
Wolfenbuttel (1), bijgenaamd 'De Dikke Her-
tog', aangewezen. De Hertog, die geen vriend is 
van de Van Harens, is vanaf dat moment de 
grote tegenspeler van vooral Onno Zwier. Deze 
staat met zijn Friese regenten, 'de cabale', aan de 
zijde van de diplomaat Graaf Bentinck (2), die 
een grote invloed op de regentes en de regering 
heeft. De Hertog daarentegen steunt op de maclit 
van her leger. leder heeft zijn aanhangers en de 
strijd om de macht barst in alle hevigheid los. De 
prinses is er met tegen opgewassen. Zij verdraagt 
Bentinck slecht en verdenkt Brunswijk ervan zijn 
tijd slechts af te wachten om zich met behuip 
van het leger aan her hoofd van de regering te 
stellen. Buiten hem om stelt zij de Staten voor 
bet leger te verminderen en die - afleen denkende 
aan de hoge kosten - nemen her voorstel graag 
aan. Dat alles gaat zeker met tot heil van het 
door ieder van hen zo hoog vereerde Vaderland. 
Later zal Onno Zwier over de

,
ze periode 

dichten: Regeringskunst bestond in It kz4pen4 
Bestond in Yreten en in zuzioen 

Intussen wordt er in Wolvega hard gewerkt aan 
de verfraaiing van Lindenoord. Park, kassen en 
moestuinen hebben nu een oppervlakte die 
overeenkomt met de tegenwoordige draf- en 
renbaan. Een kundige tuinbaas nit her Duitse 
Kassel heeft de leiding en in die periode zijn de 
bomen geplant, waarvan nu nog enkele beuken 
rond Lindenoord staan. Aan de overkant van 
de Oldeweg !igt een grote paardenweide met 

vijvers en bosschage, die ook bij her Iandgoed 
hoort. Hierop wordt een washuis gebouwd. Aan 
de zonkant daarvan wordt een aantal logeer-
kamers getimmerd om het grote aantal gasten 
dat in de zomermaanden op Lindenoord vertoeft, 
te kunnen herbergen. 
Eén van hen, de generaal-majoor Eggerig 
Tiddinga (3), een schoolvriend nit de Zwolse tijd 
van Onno Zwier, bevalt het bier zo goed, dat hij 
met hem een overeenkomst sluit, die inhoudt, dat 
Tiddinga voor eigen rekening op een gedeelte 
van de paardenwei een huis laat bouwen, dat na 
zijn overlijden "om niet" eigendom wordt van de 
famiie Van Haren. Zo ontstaat het huis 'De 
Wildbaan'. 
In de jaren vijftig, zo valt nit brieven op te 
maken, vertoefde Onno Zwier van Haren steeds 
in de zomer ongeveer drie maanden in Wolvega. 
Ongeveer midden juni arriveerde dan een 
karavaan van rijtuigen en bagagewagens in bet 
dorp. De familie was niet alleen vergezeld van 
een aantal vrienden en verwanten, maar er 
kwam ook nog een stoet van bedienden mee. 
Genoemd worden de lijfknecht van Onno Zwier 
- Jan Popkes nit Oldeberkoop -, een kok, de 
kameniers van mevrouw en de oudste dochters, 
kindermeisjes voor de jongste kinderen en enkele 
koetsiers. Dat personeel werd in Wolvega dan 
nog aangevuld met staijongens, werksters, kamer-
meisjes, keukenhulpen en tuinlieden. 
De aankomst was een belevenis voor Wolvega. 
Her hele dorp liep nit. Voor Lindenoord stond de 
weg vol yolk, dat zich vergaapte aan al die 
deftigheid. Onderaan het bordes stonden ter 
begroeting de secretaris Jr. Canter, dominee 
Johan de Blance, de notaris Livius Radijs en de 
schoolmeester Wijbe Perfect. Hun viel de eer te 
beurt als eersten de grietman de hand te mogen 
drukken. Zoals her betaamt, begroette Onno 
Zwier, omringd door vrouw en kinderen, vanaf 
het bordes het yolk, dat tevens kon constateren 
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dat er regelmatig uitbreiding van het gezin 
plaatsvond. In 1758 waren als laatsten de 
tweeling Care! Willem en Wilhelmina Caroline 
geboren. Zoals de grietman daar staat, is het een 
man om met eerbied naar te kijken. Zijn zware 
gestalte is gekleed in kuitbroek en een b!auw-
lakense rok, afgezet met goudgalon. Op het 
hoofd draagt hij op de wit gepoederde pruik een 
steek. De rechterhand rust op de eredegen, die 
gedragen wordt door de hoogstgeplaatsten van 
het land. Dat imponeert, maar her is vooral de 
uitstraling van ernst en rechtschapenheid bij deze 
man, die vertrouwen inboezemt. Hij behoort wel 
tot de algemeen gehate regenten, maar in de 
ogen van de Weststellingwervers is Onno Zwier 
van Haren een nitzondering. Ze hebben het 
getroffen met deze grietman. 
Uit de genoemde brieven va!t ook op te maken, 
dat de Van Harens altijd bijzonder hebben 
genoten van hun verblijf in Wolvega. Onno 
Zwier had een grote liefde voor de natuur en 
tijdens lange wandelingen met kinderen en 
vrienden door de bossen, over de heide en langs 
de !iefelijk stromende Linde verzamelde hij 

nieuwe krachten voor zijn werk in dienst van de 
Stadhouder en de Republiek. 
In 1758 gaat zijn ouclste dochter, Amelia, 
trouwen met de in Paramaribo geboren Johan 
Alexander van Sandick, ook wel Sandick 
genoemd (4). Bijzonder gelukkig is Van Haren 
niet met deze verbintenis. De tegenover vrouwen 
zeer charmante jongeman is van goede familie, 
maar zonder beroep of ambt. Hij leeft van een 
toelage die hem nit Suriname wordt gezonden, 
maar die is Lang niet toereikend voor zijn 
luxueuze levenswijze. Hij bLijkt tot aan zijn nek 
in de schulden te steken en ziet geen kans deze te 
voldoen. Een Haagse zakenman, die zijn 
voornaamste schuldeiser is, wil hij in stokslagen 
betalen, zoals volgens zijn zeggen in Suriname de 
gewoonte is. Zijn toekomstige schoonvader kan 
hem er slechts met moeite van overtuigen, dat 
zoiets in de vrije Republiek niet kan. De tranen 
van zijn dochter doen Onno Zwier tenslotte 
besluiten de schulden te betalen, zodat het jonge 
paar zich zonder zware zorgen in Den Haag in 
een riante woning op de Fluwelen Burgwal kan 
vestigen. Door protectie van Van Haren wordt 
de schoonzoon alvast gekozen tot lid van de 
Staten van Friesland en gecommitteerde ter 
Generaliteit. Later zal blijken dat de jongeman er 
vast op had gerekend ook de grietenij van zijn 
schoonvader over te kunnen nemen en dat was 
de eerste misrekening. Er volgden er meet, want 
de baantjes werden bij toerbeurt verdeeld en 
daaraan moest ook Onno Zwier van Haren zich 
houden. Ook had de schoonvader geen paardje 
schijtgeLd, iets waar Sandick vast op had 
gerekend. De solide staatsman stood toe, dat het 
jonge paar dagelijks in de Nobelstraat kwam 
eten, maar verder achtte hij het normaal, dat de 
man zeif voor zijn gezin moest zorgen. 

Dat waren echter niet de enige strubbelingen in 
de familie. Broer Willem zat ook geregeld in 
moeiLijkheden. Als dichter had hij een grote 
naam, maar als staatsman wilde het niet lukken. 
In 1745 had hij zich al in Den Haag gevestigd 
aan de Hooikade, zijn grietenij en zijn werk als 
generaalontvanger van Het Bildt aan zijn 
rentmeester overlatende. Zijn vrouw was echter 
zieketijk en kon het frivole Haagse leven met 
veel recepties en feesteLijkheden niet aan. Het 
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was voor haar een verademing, dat haar man in 
1748 werd benoemd tot Kwartierschout en 
Dijkgraaf van Peelland, met als standplaats St. 
Oedenrode. Daar betrokken zij het landhuis 
Henkenshage, hopende dat het rustige leven en 
de zuivere lucht genezing zouden brengen van de 
slopende ziekte. 
Enkele maanden later is er nog een baan voor de 
Kwartierschout. Hij wordt benoemd tot gevol-
machtigde van de Republiek bij de Oostenrijkse 
Landvoogd in Brussel. Hier is zijn aanwezigheid 
een absolute vereiste. Zijn vrouw, pas van de 
dmkte in Den Haag ontslagen, kan het echter 
niet aan hem naar zijn nieuwe standplaats te 
volgen en blijft met enkele bedienden achter op 
Henkenshage. 
Willem van Haren voelt zich al spoedig 
uitstekend thuis in Brussel. Aan zijn neef, de 
secretaris van Weststellingwerf, Jhr. Jan P.A. 
Canter, die hem daar bezoekt, vertelt hij dat hij 
her dichten eraan heeft gegeven. Brussel kan hem 
niet inspireren. Hij is bovendien verliefd ge-
worden op een jonge vrouw, Louisa Natalis, een 
kolonelsdochter nit Luik en wil over weinig 
anders meet spreken. Al spoedig is ze zwanger; 
er wordt een dochter geboren, die echter jong 
overlijdt. Er volgt nog een dochter Henriette, en 
hoewel "tout Bruxelles" op de hoogte is van deze 
amourette, weet mevrouw Van Haren op 
Henkenshage nog van niets. Dit alles kost oak 
nog handen vol geld, zodat er maar weinig 
overblijft voor de huishouding in St. Oedenrode 
en voor de opvoeding van de kinderen nit zijn 
verhouding met Maria Crullers. Uit St. Anna-
parochie komen ook alannerende berichten over 
rebellerende boeren, die er genoeg van hebben, 
dat al het geld dat voor de grietenij ontvangen 
wordt, richting Brussel verdwijnt. In uiterste 
nood reist Willem van Haren naar Den Haag om 
zijn broer Onno te vragen hem te helpen. Ten 
eerste om hem te vergezellen naar St. Oeden-
rode, waar hij zijn vrouw zijn zonden wil 
opbiechten en verder om hem te adviseren bij 
het op orde stellen van zijn financien, Onno 
stemt toe en reist met zijn broer naar 
Henkenshage, waar zij een volkomen uitgeteerde 
Marianne aantreffen. Een oplossing voor een 
goede verzorging wordt gevonden door Willie!-
mina (Wimke), de dochter van Willem en Maria 

Lodewgk Ernst Hertog van Brunsw(/k- FVolfen-
biittel, Veldmaarschalk van de staat der Vere-
nigde Nederlanden. Zn b(/naam was 'lie dikke 
Hertog" H nam op verzoek van Willem IV in 
1750 her bevel van her leger van de Republiek op 
zich. 14/ was een kr{/gszuchtig man en botste als 
zodanig al spoedig met de vredelievende Onno 
Zwier van Haren, die deelneming van de 
Republiek aan de Successieoorlog wist te 
verhinderen. Na de dood van Willem IV werd de 
Hertog raadgever van Willem V. Toen diens 
moeder, Anna van Hannover, die optrad als 
prinses-gouvernante, was overledem werd h(/ de 
voogd van Willem V. In 1781 werd kg uit de 
omgeving van de bins venv(/der4 in 1784 verliet 
kg her land 

Crullers, met haar gezin naar St. Oedenrode te 
halen. Zij is op haar 1 5e jar al uitgehuwelijkt 
aan een arme luitenant van het Staatse leger en 
heeft, flu ze 21 is, al vijf kinderen. Voor haar is 
het een uitkomst en Marianna krijgt de nodige 
verpleging. Willem heeft zijn zonden gebiecht, 
die hem door zijn zieke vrouw worden vergeven. 
Hij aanvaardt opgelucht het tweede deel van zijn 
reis, een bezoek an zijn grietenij in Friesland. 
Bij aankomst in St. Anna blijkt hem al direct, dat 
de moeiijkheden in de grietenij voornamelijk 
een gevolg zijn van een hetze tegen zijn persoon. 
Als ambassadeur in Brussel vervreemdde hij van 

55 



De Tf'riese Nassaus 

Willem de Rijke 

3uliana van Stolberg 

Willem van Oranje 	San de Oude 
(1533-1584) 

	

Anna x Willem Lodewijk 	Ernst Casimir 
(1560-1620) 	 (1573-1632) 

Sophia Hedwig van -Brunswijk 

	

Hendrik Casimir I 	Willem "Frederik 
(1612-1640) 	 (1613-1664) 

x 
Albertina Agnes 

Amalia 	 Hendrik Casimir II 
(1657-1696) 

Henriette Amalia van Anhalt-Dessau 

3ohan Willem Friso 
(1687-1711) 

Marie Louise van Hessen-Kassel 

Willem IV 
(1711-1751) 

Stamboom van de Friese Nassaus tot Willem IV, de grote vriend en beschermer van Willem en Onno 
Zwier van Haren. 

de 'kliek' regenten die in Friesland de lakens 
uitdeeld. Hij liet zich te weinig zien in 
Leeuwarden en speelde het spel niet meer mee. 
Er kwam roddel over zijn levenswijze en over de 
altijd penibele toestand van zijn financien. Er 
waren aantijgingen van malversaties, en van een 
kloppende kas zou geen sprake zijn. Bij het 
kleinste foutje in de aanslag maakten de boeren 
heibel en chicaneerden de heren grondbezitters 
tot in het oneindige. Ze maakten er zo'n 
puinhoop van, dat de advocaten eraan te pas 
moesten komen om de knoop te ontwarren. Er 
was achterstand in het innen en al spoedig weed 
er gesproken over een fmancieel schandaal. 
Onno Zwier werd met een ijlbode op de hoogte 
gesteld en hij wilt aan te tonen, dat er van fraude 
geen sprake was. Alles werd recht getrokken en 

Willem reisde weer opgelucht naar Brussel, naar 
zijn Natalis. 
In juni 1758 kwam het bericht uit St. 
Oedenrode, dat Marianne stervende was. Willem 
reisde spoorslags of en was bij haar overlijden op 
27 juni. Zij werd in St. Annaparochie bijgezet in 
de grafkelder van de Van Harens, die zich daar 
in de Herv. Kerk bevindt. 
Willem wilde nu met spoed met zijn geliefde 
Natalis trouwen, maar prinses Anna van 
Hannover verbood hem dat ten strengste. Zij wit 
in Brussel geen ambassadeur die zijn bijzit met 
twee kinderen trouwt. Het huwelijk wordt pas 
gesloten, als de prinses in 1759 is overleden. 

Voor Onno Zwier van Haren is het overlijden 
van de prinses een grote tegenslag. De prins 



komt no onder voogdij van de Staten en de Her-
tog van Brunswijk. Deze wordt met zijn opvoe-
ding belast. Op haar steribed had prinses Anna 
dat zo geregeld met de woorden: "Aan hem zult 
gij een vader vinden, volgt zijn raad". De groot-
moeder van Willem, de in Friesland zo populaire 
"Maaike-Meu", wordt toeziende voogdes. 
De verhouding tussen Van Haren en de Hertog is 
in de loop der jaren steeds slechter geworden. Ze 
kunnen elkaar met luchten of zien. Door zijn nog 
steeds grote aanhang lijkt de positie van Van 
Haren echter onaantastbaar. In de Raad van 
State is zijn gezag nog steeds grout en laat hij 
zich terdege gelden. Wanneer in een zitting van 
het Hoge College de stoel van de prins onbezet 
blijft, en de Hertog van Brunswijk zijn plompe 
lijf daarin wil laten zakken, wijst Van Haren hem 
terecht met een striemend "mijnheer, daar is uw 
plaats niet". Hij is ontegenzeggelijk één der 
groteren van het land en in 1760 met zijn 47 jaar 
in de kracht van zijn Leven. 
In zijn privéleven heeft hij andere moeilijkheden. 
Zijn gezondheid begint hem zorgen te geven. Al 
enkele jaren heeft hij last van een liesbreuk, die 
hem noodzaakt een breukband te dragen en 
bovendien lijdt hij aan niersteen, een pijnlijke 
ziekte die hem soms betet belangrijke vergade-
ringen bij te wonen. Verder ergert hij zich 
voortdurend aan het gedrag van zijn schoonzoon 
en zijn dochter. Er is inmiddels een kind nit dat 
huwelijk geboren, maar de verhouding tussen 
man en vrouw is ronduit slecht te noemen. Ze 
ruziën aan eén stuk door, zelfs gedurende de 
maaltijden die ze nog zes dagen per week in de 
Nobelstraat gebruiken. Op zondag, zo zijn ze 
overeengekomen, eet de famiie bij Sandick op 
de Fluwelen Burgwal. De 1 5-jarige vierde 
dochter, Marianna Elisabeth (Betje genoemd), 
woont bij haar zuster in, voomamelijk om als 
bliksematleider te dienen en te beletten dat het 
paar elkaar in de haren vliegt. 
Ook de derde dochter, Caroline, geeft hem zorg. 
In januari 1760 is ze in ondertrouw gegaan met 
Mr. Willem van Hogendorp (5), de zoon van de 
oud-burgemeester van Rotterdam, Mr. Diederik 
van Hogendorp. Van deze jongeman werd 
gezegd, dat hij alle gebreken die zich in de 
erfeLijke regentenstand hadden ontwikkeld, in 
zich verenigd had. Als enig kind was hij 

gruweLijk verwend. ALs student bent hij al 
paarden en rijtnigen en Leefde hij er dusdanig op 
los, dat hij zich doorlopend diep in de schulden 
stak. Nadat hij in Leiden zijn studie had 
voltooid, vertrok hij naar Parijs om 'levens-
ervaring' op te doen, een ervaring die zich 
voornamelijk concentreerde op wijntje en trijn-
tje. Ook daar groeiden de schulden hem spoedig 
boven het hoofd. Hij tekende ongedekte wissels 
en moest tenslotte maken dat hij wegkwam. Hij 
vestigde zich in Den Haag en begon er direct 
weer vroLijk op Los te leven. In het voorjaar van 
1759 ontmoette hij Carolina van Haren en dat 
was van haar kant liefde op het eerste gezicht. 
Dat Van Hogendorp er een door hem druk 
bezochte maltresse op nahield, liet haar koud. 
ZuLks behoorde volgens haar bij een beer van 
stand. 
Haar vader dacht er anders over. Die zocht 
contact met de oude beer Van Hogendorp, met 
de boodschap dat hij, gezien de levenswijze van 
de jongeman, met erg gecharmeerd was van een 
huwelijk tussen hem en zijn dochter. Hij voegde 
eraan toe, dat deze erop moest rekenen, dat er bij 
hem aLs vader van tien kinderen geen rijk-
dommen te verwachten waren. Van Hogendorp 
Sr., die zich terdege bewust was van de hoge 
positie die Van Haren in het land bekleedde, 
haastte zich een goed woordje voor zijn zoon te 
doen. Hij gaf toe dat de knaap verwend was, 
driftig en in flnancieel opzicht geen genie, maar 
hij had ook talrijke goede eigenschappen. Onno 
Zwier liet zich bepraten onder voorwaarde dat 
de losbol zijn leven zou beteren en hij gaf hem 
daarvoor acht maanden de tijd. Sindsdien kwam 
hij bijna iedere dag bij de Van Harens over de 
vloer. Hij was uitermate charmant voor de 
dames, maar zijn aanstaande schoonmoeder bleef 
hem een pedante kwast vinden, met de nodige 
streken achter de elleboog. Zij bezwoer haar 
doLverliefde dochter een eind te maken aan de 
verkering, maar Carolina was voor geen rede 
vatbaar. Eind 1759 vroeg Willem van Hogen-
dorp aan Van Haren de hand van zijn dochter. 
Veel vooruitzichten had hij met, maar zijn vader 
zou hem in de vroedschap van Rotterdam 
kunnen manoeuvreren en verder rekende hij 
erop dat zijn invloedrijke schoonvader hem wel 
aan wat baantjes zou kunnen helpen. 
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3. Generaal Eggeric Tiddinga was een jeugd-
vriend van Onno Zwier van Haren. 

4. Johan Alexander van Sandick, geboren 16 
oktober 1727 te Suriname. Overleden 15 april 
1763 in Den Haag. 

5. Mr. Willem van Hogendorp, geboren te 
Rotterdam 23 juni 1735. Overleden 1784. 

In overleg met zijn vrouw, die bemerkt had dat 
de jongelui reeds intieme omgang met elkaar 
hadden en doodsbang was dat er al van 
zwangerschap sprake was, gal Onno Zwier zijn 
toestemming "Om schande te voorkomen zijn 
wij over onze bezwaren heengestapt", zou hij 
later verklaren. Met spoed werd de trouwdatum 
vastgesteld. Zoals iedere vrouw wierp Carolien 
zich vol verve op de voorbereidingen van haar 
huwelijk. De bruidegom nam met een luisterrijk 
souper, in gezelschap van enkele vrienden en hun 
bijzit, afscheid van zijn laatste maltresse. Hij 
wilde met een schone lei beginnen. 

1. L. E. van Brunswijk-Wolfenbuttel (1718-
1788), Oostenrijks veldmaarschalk. Kwam in 
1750 in dienst van de Republiek. Werd later 
besturend voogd over de minderjarige Willem 
V. Moest in 1784 wegens groeiend verzet het 
land verlaten. 

2. Graaf W. Bentinck, (1704-1773). Bevorderde 
de verheffing van Willem IV tot stadhouder. 
Verzette zich tegen de invloed van de hertog 
van Brunswijk-Wolfenbiittel. 
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HOOFDSTUK X 

Beschuldiging van incest 

Na de drukke dagen van de kerstviering en de 
jaarwisseling nam het leven van de Van Harens 
in januari 1760 het gewone ritme weer Mn. 
Vrijwei dagelijks waren er recepties of feestelijk-
heden waar de Van Harens werden verwacht en 
wanneer Onno Zwier niet te veel geplaagd werd 
door zijn nierstenen, gaven zij daar ook gehoor 
aan. Zes dagen per week kwamen de Sandicks 
nog in de Nobelstraat eten, vergezeld van Betje, 
die daar nog steeds in huis was. Haar moeder 
had erop aangedrongen dat zij weer thuis zou 
komen wonen, maar het kind had daar helemaal 
geen zin in. Het losse leven bij Sandick trok haar 
aan en zij genoot daar veel meer vrijheid dan bij 
haar vader en moeder thuis. Het gekrakeel tussen 
haar zuster en haar zwager nam ze graag op de 
koop toe. Sandick had nu eenmaal altijd een 
siecht humeur. De hulp van zijn schoonvader bij 
het opbouwen van zijn carrière was hem erg 
tegengevailen. Van de paar baantjes die hem 
waren toegeschoven, kon zijn gezin niet leven. 
Het was, zo kraamde hij bij vrienden nit, toch 
een regelrecht schandaai dat iemand die zo hoog 
gestegen was, niet voor enkele behoorlijke 
betrekkingen voor zijn naaste familie kon zorgen. 
Als hij nu eens begon met hem, Sandick, the 
grietenij in Friesland af te staan, dan was er 
tenminste een basis waarop hij kon voort-
bouwen. Als hoogste gezagsdrager over de 
boeren te regeren, dat was een kolfje naar z'n 
hand. Hij zou ze daar wel mores leren en emit 
halen wat erin zat. 
Hij liet zijn vrouw het verzoek daartoe aan haar 
vader doen, maar die weigerde. Hij had er geen 
bezwaar tegen, dat ze een jaar in Wolvega 
gingen wonen, maar & grietenij was voor een 
van haar broers bestemd. De naam Van Haren 
was immers al bijna een eeuw lang onver-
brekelijk met Weststellingwerf verbonden. San-
dick was des duivels om dit antwoord. Hij zwoer 
dat deze eigenzinnige man, met wie geen land te 

bezeilen viel, zijn trekken nog wel thuis zou 
krijgen. 
Moeilijkheden genoeg dus in het huislijke leven 
van de staatsman. Het zou echter nog veel erger 
worden. 
Zondag 10 februari 1760 gingen Onno Zwier 
van Haren en zijn huisvrouw Sara Aleida van 
Huls volgens een vaste gewoonte eten bij hun 
dochter en schoonzoon. Er was die dag 
schijnbaar weer wat gaande geweest, want direct 
bij aankomst fluisterde de generaal Tiddinga, die 
ook voor de maaltijd was uitgenodigd, de Van 
Harens al in het oor: "Sandick is weer in een 
bonds humeur, hij ziet eruit ais een stier, wat die 
duivelse gek toch wil?". Onno Zwier haalde zijn 
schouders op, hij was eraan gewend dat de 
toestand er gespannen was. Hij voelde zich ziek 
en koortsig en her graveel veroorzaakte nog 
steeds veel pijn. Ondanks het verzoek om de 
kachel niet te warm te stoken, stond die bij zijn 
binnentreden in de voile eetkamer roodgloeiend. 
Hij wist zich te beheersen, maar kreeg het toch, 
nadat hij een bord soep had gegeten, zo 
benauwd, dat hij de kamer verliet en zich in een 
belendend vertrek het vervoig van de maaltijd 
liet brengen. Z'n dochter Betje, die hem 
gezelschap wilde houden, werd dit door haar 
zuster verboden met de woorden: "Betje, ga niet, 
ik wil het niet hebben, het zijn weer van die 
gekke kuren van je vader." Toen de maaltijd was 
beeindigd, begaf het gezeischap zich naar de 
salon, zonder dat verder van de vader notitie 
werd genomen. Een volgend incident diende zich 
aan, toen Van Haren een knecht zond met het 
bevel aan Betje om bij hem te komen. Amalia 
protesteerde weer, maar haar moeder gelastte het 
kind om onmiddeilijk te gaan. In het daarop 
volgende gesprek zei haar vader, dat hij evenals 
haar moeder van mening was dat het verblijf bij 
de Sandicks een verkeerde invioed op haar had. 
Zij werd de volgende dag weer thuis verwacht. 
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Amalia Henriette Wilhelmina pan Haren (1738-
1800), de oudste dochter van Onno Zwier. Eerste 
huwelQk met Johan Alexander van Sandick 

Daar zou ze weer in her gareel moeten komen: 
's morgens op een ordentelijke tijd opstaan, 
vervolgens tot God bidden, in Gods woord lezen 
en haar cathechismus leren. Hier in dit huis was 
van deze zaken geen sprake. Hier werd van God 
en Zijn Heilig woord weinig notitie genomen. 
Hij kon dat als vader met langer tolereren. Her 
kind smeekte hem haar daar te laten, mar haar 
vader sprak van Sodom en Gomorra en 
weigerde. Hij zou haar met haar bagage de 
volgende dag laten halen. 
Om negen our liet Van Haren zich naar huis 
brengen. Pijn en koorts werden erger en bij 
thuiskomst ging hij meteen naar bed. Mevrouw 
Van Haren bleef nog, zich in de salon 
amuserende met het kaartspel. Om half twaalf 
het zij op haar heart het rijtuig voorkomen om 
haar en Caroline naar huis te laten rijden. Deze 
had inmiddels Betje opgezocht en haar wat 
gekalmeerd. Nog nasnikkend vertelde Betje haar, 
dat ze er verschrikkelijk tegenop zag om weer 
naar huis te gaan. Bij Sandick had ze zo'n prettig 
leven. Thuis was immers alles zo stijf en deftig. 

Altijd gesprekken in de voor haar zo moeilijke 
Franse taM en eindeloze lessen van dominee 
Chais in kennis van de bijbel. Het ergste waren 
echter de uren dat haar vader in zijn bibliotheek 
zich met haar ontwikkeling bemoeide en dan 
sprak van allerlei zaken waar zij van gruwde. Hij 
toonde haar platen waarop zaken stonden 
afgebeeld waarvan zij. het bestaan nooit had 
vermoed en hij ontzag zich met haar passages uit 
slechte boeken met nadnik voor te lezen. 
Hierover peinzende nam Caroline hat zuster, 
nadat deze zich wat had gewassen en gepoederd, 
mee naar beneden. Ze wenkte Van Hogendorp 
en gedrieen namen ze plaats in een hoek van de 
salon. Zodra Van Hogendorp hoorde wat Betje 
zijn aanstaande vrouw verteld had, zag de jonge 
advocaat als in een bliksemflits de mogelijkheid 
voor zich om toe te slaan en zijn aanstaande 
schoonvader her leven in Den Haag onmogelijk 
te maken. Wanneer hij gedwongen kon worden 
zich terug te trekken naar zijn boerenland, 
zouden de ambten en baantjes die zijn schoon-
vader had, voldoende zijn om hem en zijn 
aanstaande zwager Sandick een goed leven te 
garanderen. 

Johan Alexander van Sandick (1727- 1763). 



Fluisterend, out bij de anderen in de salon geen 
aandacht te trekken, vroegen hij en Caroline 
door op wat er volgens Betje in de bibliotheek 
was gebeurd. Her kind werd door de advocaat in 
de tang genomen en bevolen de volgende dag 
een voor haar vader bijzonder bezwarende 
verklaring af te leggen. Van Hogendorp ontzag 
zich niet geleerde termen te gebruiken, zodat het 
kind tenslotte zei: "1k weet niet wat je zegt, je 
spreekt zo geleerd, dat ik 61 geen woord van 
begrijp wat julie rabbelt." Door dit antwoord 
blijkt toch duidelijk de onnozelheid van het 
kind, schreef Onno Zwier van Haren later. 
Van Hogendorp lichtte nog diezelide nacht 
Sandick en zijn vrouw in. Sandick was verrukt. 
Dit was de stok waarmee ze de beslissende Map 
konden toebrengen out zijn schoonvader tot rede 
te brengen. Wanneer zij hem deze feiten onder 
de neus zouden wrijven, zou hij wel anders 
piepen en zorgen dat ze de nodige baantjes 
kregen. Het kwam er flu op aan het scenario 
zodanig op te stellen, dat de kiap goed aankwarn. 
De kaarten waren geschud; de uitslag stond vast, 
wanneer het spel goed gespeeld werd. Onno 
Zwier van Haren, de arrogante staatsman, die te 
beroerd was om zijn schoonzoons aan passende 
betrekkingen te helpen, die hij naar hun mening 
maar voor het uitdelen had, zou z'n trekken 
thuiskrijgen. 

De volgende morgen werd Betje al om S nur 
door haar zuster gewekt. In peignoir verscheen 
het meisje aan de ontbijttafel, waar ze door haar 
zwager en zuster werd verwend met flinterdunne 
pannekoekjes met honing, een zacht gekookt 
eitje en verse broodjes: Met geen woord werd er 
gezinspeeld op wat er de vorige avond was 
voorgevallen. Het mooie maar koude weer 
kwam ter sprake en dat Holland dat jaar zo 
geteisterd werd door het hoge water. Sandick 
putte zich nit met het vertellen van charmante, 
soms zelfs ietwat gewaagde anekdotes over de 
Haagse 'beau-monde' en Betje genoot. Het was 
zo genoeglijk, dat ze niet kon nalaten te vertellen, 
dat haar vader gisteravofld ook had gezegd dat 
hij met tevreden was over het gedrag van 
Sandick. Deze incest niet vergeten dat hij alles 
wat hij tot nu toe had bereikt, aan zijn 
schoonvader te danken had. Bovendien konden 

deze baantjes hem altijd nog weer worden 
ontnomen. Sandick liep rood aan, maar wist zich 
te beheersen. Na het ontbijt liet hij zich echter 
direct naar de Nobelstraat rijden om te 
informeren wat dat allemaal te betekenen had. 
Hij was zich niet bewust verkeerd te handelen en 
verzoeht verdere opmerkingen hierover in het 
vervolg rechtstreeks tot hem zeif te richten. Van 
Haren, zich weer wat beter voelende, wist de 
zaak te sussen en samen begaven de beide heren 
zich per koets naar de vergadering van de Staten. 

Zodra zij vertrokken waren, informeerde me-
vrouw Van Haren bij Caroline naar her 
zonderlinge gedrag van Betje, waarop deze zei 
dat Betje bang was voor haar vader. Moeder 
moest maar eens goed opletten wat er in de 
bibliotheek gebeurde. Zij, Caroline, was ten-
minste blij dat ze het huis ging verlaten. Bij 
Willem van Hogendorp zou ze zich veiliger 
voelen. Mevrouw Van Haren zweeg, maar nam 
zich voor Betje eens goed onder handen te 
nemen. Ze wilde weten wat dat malle kind 
bezielde. 
Die "malle meld" had het intussen bijzonder 
moeilijk. Zij werd door Amalia en Mr. Van 
Hogendorp, die zich al vroeg bij Sandick had 
laten aandienen, onder handen genomen. In zijn 

Caroline Wihzelmina van Haren (1741-1812), 
derde dochter van Onno Zwier. Was geirouwd 
met Mr. Willem van Hogendorp. 
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een jaar later uitgekomen 'Deductie voor Jr. 
Onno Zwier van Haren ter zyner Noodwendige 
Zuiveringe van de Lasterlijke Geruchten en 
Imputatiën, tegen hem verspreid en ingebragt' 
schrijft Van Haren dat op die morgen daar her 
fundament is gelegd voor de vuile aanklacht die 
tegen hem werd uitgebracht. Betje moest alles 
beamen wat Van Hogcndorp haar voorzegde en 
geheel in de war gaf ze huilende alles toe. Later 
op de dag moest zij dat alles in het bijzijn van 
Sandick herhalen. Toen dat niet erg vlot ging en 
Van Hogendorp daarom alles wat gezegd was, 
voorlas, moest het kind het alleen maar met "ja" 
bevestigen. Later zal Sandick uitvoerig be-
schrijven hoe hij al dew "grauwelijkheden" heeft 
aangehoord. Hoe zijn gemoed vol schoot en hij, 
de armen ten hemel heffende, heeft uitgeroepen: 
"Mijn God, is het mogelijk dat er zulke monsters 
bestaan?" "Verteerd door smart," zo gaat hij 
verder, "schreiden Amalia en Betje bittere 
tranen, terwiji bruidegom Van Hogendorp 
handenwringend been en weer liep door de 
kamer." Eraan denkende dat hij binnen enkele 
dagen ook lid van de familie zou zijn, kreeg deze 
het helemaal te kwaad. Hoe stond zijn bruid 
tegenover haar vader, vroeg hij zich af. Was 
Betje de enige van de dochters, die de avances 
van hem had moeten ondergaan? Hij wilde het 
weten. Zij moest ogenblikkelijk komen. 
De koetsier werd met een brieUe naar de 
Nobelstraat gestuurd en na een half uurtje 
verscheen Caroline. In her bijzijn van Amalia en 
Sandick werd ze door haar aanstaande man aan 
een verhoor onderworpen. Daar vertelde ze, na 
lang aandringen en eveneens onder 'bittere' 
tranen, dat ook zij eens door haar vader met 
schandelijke voorstellen was benaderd en dat zij 
zich slechts door de vtucht had kunnen redden. 
Smeltende van tranen wierp zij zich op de 
knieen, uitroepende dat ze rein en onbezoedeld 
was. In de bruidegom, zo gaat Sandick verder, 
liepen op dat ogenblik vele hartstochten samen. 
Zijn afgrijzen deed hem tegen de vader heftig 
uitvaren, doch "de tranen van zijn teergeliefde 
bruid en haar ernstige betuigingen van zuiverheid 
en onschuld verwekken bij deze Godvruchtige 
jongeling een innig medelijden in zijn hart". 
Dat is daar wet een toestand geweest. In tranen 
smeltende vrouwen en van woede balkende 

mannen. Diep medelijden met die arme Betje 
beroerde hun barren. Vooral Van Hogendorp 
kan er niet over uit. Hij verklaart bittere tranen 
te kunnen storten om dit slachtoffer van een 
beestachtige vader. Hier moet worden inge-
grepen, opdat her lieve meisje niet geheel ten 
onder gaat. 
De hypocriet vergeet daarbij, dat juist hij eens 
een door hem vervaardigd gedicht over Betje 
"tot vermaeck" aan een half dronken gezelschap 
jongelui had voorgelezen: 
Haar tanden w(ide mond en opgespalkte kaken 
Zyn de drie redenen die Be4je lelk makem 
Haar neus is alt(/d rood en als men haar begmet 
Is 't goed als men zichzelf daardoor geen schande 
doet 
Haar armen 4/n gel(/k de dunste zwavelutokken 
En door een groot geluk is '1 been bedekt met 
rokken 
Dii borstioze kind geschapen zonder bilen 
Zou gaarne binnen kort in 'I huwe1k treden 
willen. 
Die alnjdpraten en nimmer meer kan zwj/gen 
En valse leugens spree/ct moet men de mont! 
toenjgen. 
0! nee 't is niet genoeg, zo 4/ 'I niet uit kan 
roepen 
In weerwil van 'I ger(/g, zal 4/ hel uit gaan 
poepen. 

Wanneer ten slotte allen uitgeraasd en uitgehuild 
zijn, komt het ogenbtik dat zij zich realiseren dat 
er flu gehandeld moet worden. Hoe moet het 
schandaal aan Van Haren worden voorgescho-
teld? Na overleg wordt besloten de generaal 
Tiddinga erbij te betrekken en hem te vragen de 
feiten aan zijn vriend Onno Zwier voor te 
leggen. Hij moet hem tevens duidelijk maken dat 
deze slechts door aan bepaalde eisen van het 
viertat samenzweerders te voldoen, op ban 
stilzwijgen kan rekenen. Jarenlange vriendschap 
kon Tiddinga niet beletten al her gruwelijke dat 
over Onno Zwier van Haren werd verteld, direct 
te geloven. Dat hij een rot ging spelen in het 
drama, vond hij prachtig. Besloten werd Van 
Haren met een smoes naar Tiddinga's kamer (1) 
te lokken en hem daar onder handen te nemen. 
Sandick en Van Hogendorp zouden daar dan 
eveneens aanwezig zijn. Tiddinga zond zijn 
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vriend Onno Zwier een boodschap met het 
verzoek bij hem te komen in zijn appartement, 
omdat hij bij een duel zwaar gewond was en 
hem graag witde spreken. Van Haren ging direct. 
Hij liet zijn eten ervoor staan. Volgens zijn lezing 
van de nak ontmoette hij daar niet atleen de 
helemaal niet gekwetste Tiddinga, maar ook 
Sandick en Van Hogendorp, die met hun drieen 
direct op hem begonnen in te schreeuwen. 
Sandick sloeg de hand aan zijn degen, zeggende 
"Geef u over, mijnheer. Cedeer ons uwe ambten, 
cedeer mij alvast uw grietenij Weststellingwerf. 
Wij zullen u geld hiervoor geven, maar geef U 
ten eersten aan ons over". 
Van Haren, niet begrijpende wat dat allemaal te 
betekenen had, vroeg tenslotte of ze Of gek Of 
dronken waren, waarop ze schreeuwden dat 
zulks niet het geval was. Zij wilden hem slechts 
ter verantwoording roepen voor de slechtigheden 
die hij met zijn dochters had uitgehaald. Ze 
trapten de deur dicht en verklaarden dat hij erop 
moest rekenen, dat hij de kamer niet levend zou 
verlaten, wanneer hij niet aan hun wensen 
voldeed. 
Sandick en Tiddinga trokken alvast hun degen 
om deze woorden kracht bij te zetten. Van 
Haren trok echter de zijne en getastte hun de 
deur te openen, wat ze tot zijn verwondering nog 

Mr. Willem van Hogendorp (1735-1784).  

deden ook. Ze negeerden het verzoek van Van 
Haren om met hem naar het Haagse bos te gaan, 
waar ze de zaak konden bespreken en, als het 
nodig was, uitvechten. Scheldende en roepende 
dat ze hem wet zouden krijgen, gingen ze 
richting Ftuwelen Burgwal, terwijl Van Haren, 
nu krimpende van een pijnaanval, veroorzaakt 
door z'n nierstenen, zich naar zijn huis in de 
Nobelstraat begaf. Daar vertelde hij z'n beleve-
nissen aan zijn vrouw, die een koets voor liet 
komen en zich stante pede naar Sandick liet 
rijden om opheldering te vragen. Daar trof ze het 
gezelschap in de salon, waar Sandick en Van 
Hogendorp schreeuwende bezig waren hun 
dames hun heldendaden te vertellen, terwijl 
Tiddinga in een hoek een ties wijn leegdronk. 
Zodra mevrouw Van Haren binnenkwam, 
begonnen Sandick en Van Hogendorp haar in te 
lichten over wat haar man met twee van zijn 
dochters had willen uithalen. Het woord 
bloedschande lag hun voor in de mond en 
mevrouw Van Haren, die geheel overrompeld 
werd, stond op het punt flauw te vallen. Met 
'eau des charmes' wist Amalia haar weer bij te 
brengen. Langzaam begon het toen tot haar door 
te dringen wat er gaande was (2). 

1. Tiddinga woonde als vrijgezel op een boven-
huis aan de Prinsessegracht, boven de koets-
huizen en stallingen van de weduwe Gardijn. 
Het huis had een vrije opgang aan de straat. 

2. De hoofdstukken X tim XII zijn gebaseerd 
op de De ductie. Ter zffner noodwendige 
zuiveringe van O.Z. van Haren (Leeuwarden, 
1761). 
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Een in steendruk afgebeeld portret van Onno Zwier van Haren op het toppunt van zn roein als 

staatsman. 
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HOOFDSTUK XI 

Onno Zwier capituleert 

Mevrouw Van Haren is er altijd van overtuigd 
geweest, dat de beschuldiging van 'tentamen 
incestus' - poging tot bloedschande - van haar 
man met twee van zijn dochters iedere grond 
miste. Daarover bestond bij haar geen twijfel. 
Naast haar stond in dat opzicht haar tweede 
dochter, Doekje, die de verondersteuing alleen at 
als volkomen belachelijk beschouwde. De andere 
zes kinderen hebben zich over de zaak nooit 
uitgelaten. Zij waren toen nog te jong om te 
beseffen wat er gaande was. Van de familie heeft 
een zwager van Van Haren - gehuwd met de 
zuster van zijn vrouw - Mr. Hendrik van der 
Dussen, zich direct aan de zijde van Sandick en 
Van Hogendorp geplaatst. Zijn ongenoegen over, 
naar zijn mening, te weinig protectie van de zijde 
van Onno Zwier is daar niet vreemd aan 
geweest. Zijn broer, de kolonel Van der Dussen, 
heeft in een later stadium van de zaak nog als 
bemiddelaar een minder fraaie rot gespeeld. 

Op die zwarte dag in het leven van de familie 
Van Haren is mevrouw Van Haren na het 
gesprek in het huis van Sandick naar huis 
teruggekeerd. De generaat Tiddinga vergezelde 
haar. Hij had gezegd met zijn vriend Onno te 
willen spreken om de zaak in het reine te 
brengen. Deze lag nu werkelijk ernstig ziek in 
bed en men Tiddinga niets anders wist te 
bedenken dan hem te raden de zaak op te geven 
en Sandick Weststellingwerf en Van Hogendorp 
zijn andere ambten af te staan, word hem de 
deur gewezen. Mevrouw Van Haren is diezelfde 
avond nog weer naar de Ftuweten Burgwat 
gereden om haar twee dochters te haten. Daar 
hadden ze inmiddels de advocaat Brouwer 
binnengehaald. Die kende de wetten van de 
Repubtiek en verklaarde dat Sandick lid van de 
Staten van Friesland was, zodat zijn huis als 
Fries groadgebied moest worden beschouwd. 
Caroline en Betje konden alteen daarvandaan 

worden gehaald door middel van een gerechte-
lijke uitspraak. Een daartoe aangespannen proces 
zou minstens een jaar duren. 
Totaal ontredderd tiet mevrouw Van Haren zich 
naar huis rijden, waar haar man nu met zware 
koorts in bed lag. Met haar dochter Doekje heeft 
zij die nacht alle rampzaligheid, die zo ptotseling 
over het gezin was gekomen, doorgesproken. 
Beiden waren ervan overtuigd, dat er sprake was 
van een samenzwering tegen Van Haren. Zij 
beschouwden de Hertog van Brunswijk als de 
man die Sandick en Van Hogendorp manipu-
teerde met de belofte van goede baantjes, 
wanneer zij eraan zouden meewerken hun 
schoonvader het leven in Den Haag onmogelijk 
te maken. 

De volgende dag heeft mevrouw Van Haren nog 
weer getracht Sandick en Van Hogendorp tot 
rede te brengen. Het is haar niet gelukt: de heren 
voelden zich sterk en waren ervan overtuigd, dat 
ze de slag al gewonnen hadden. Ze waren met 
behulp van hun advocaat bezig een document te 
ontwerpen waarin moest worden vastgelegd, dat 
Onno Zwier van Haren onder beschuldiging van 
"crimen tentati incestus" met twee van zijn 
dochters, afstand zou doen van zijn ambten ten 
behoeve van zijn schoonzoons, terwijl hij zelf 
Den Haag zou moeten vertaten om er nooit 
terug te keren. 
Van Haren wordt bier niet beschutdigd van 
bloedschande, maar van een poging daartoe. In 
het eerste gevat was het onmogelijk het geval 
buiten de reehter te houden. Bij een poging tot 
bloedschande kon de zaak binnen de familie 
worden afgedaan. 

Wel gelukte het mevrouw Van Haren daar Betje 
onder vier ogen te spreken en haar een briee 
an haar vader te laten schrijven met de 
volgende inhoud: 
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Zeer waarde vader, 
1k ben desperaat over 't geen maandag is 
gebeur4 en ik vraag er vergiffenth van aan God 
en win u myn lieve Vader: 1k heb absoluut niet 
geweten van 't geen ik zeyde, en men heeft my 
doen nazeggen allerhande zaken en woorden die 
mij nooyt in gedagten zUn  gekoomen, en daar ik 
nooyt van heb horen sprekern dit hen ik gereed 
overal staande te houden, nog eens vergeef my 
een four daar ik tegens myn wile in ben gevoilen, 
ik ben bedrogen geworden, en ik hoop dot ik 
door myn oprecht berouw myne vergzffenir zal 
verkrtjgen. 
1k zal al myn leeven met diepste eerbied weezen. 

Myn zeer lie ye Vader 
Uw zeer nederige en gehoorzame dienaresse en 
dogter. 

M E. van Harem 

Thuisgekomen heeft mevrouw Van Haren direct 
de brief aan haar man, die nog steeds ziek in bed 
lag, gegeven in de veronderstelling dat nu de 
zaak van de baan was. Onno Zwier kopieerde de 
brief en !iet door de knecht deze kopie bij 
Sandick bezorgen met een briee dat het flu 

maar afgelopen moest zijn met die misselijke 
grappen. 
Sandick en Van Hogendorp waren des duivels. 
Zwaaiende met sabets en pistolen liepen ze door 
het huis, schreeuwende dat ze Van Haren voor 
de kop zouden schieten. Ze stuurden hun 
knechten om het originele brieUe van Betje terug 
te halen. ben in de Nobelstraat de dew niet 
voor hen werd geopend, bleven ze volgens 
opdracht tot 's nachts 4 uur op de deur en de 
luiken rammen, overigens zonder resultaat. 
Die nacht moet de doodzieke Onno Zwier van 
Haren door een hel zijn gegaan. Zijn vrouw en 
zijn dochter Doekje waakten bij hem en iedere 
slag op de deur of luiken hebben ze gevoeld a!s 
aan hen ze!f toegebracht. 
Woensdagmorgen begonnen in Den Haag 
geruchten te lopen over her geval. De dienstbode 
Jantje Greveling (nit Wolvega) had ervan 
gehoord, toen ze boodschappen had gedaan. Het 
b!eek dat Mr. Van der Dussen (1), de zwager 
van Onno, die door Sandick en Van Hogendorp 

bij de zaak was betrokken, de affaire onder de 
strengste geheimhouding aan zijn vrouw had 
verteld. Bang dat het schandaal ook haar gezin 
zou treffen, had die in de namiddag een bezoek 
aan haar zuster in de Nobelstraat gebracht. Zij 
bezwoer A!eid al!es binnenskamers af te han-
delen. Van haar zou niemand er een woord over 
horen. Ze had het a!!een in vertrouwen aan haar 
kapper verte!d. 

In huize Sandick was Betje intussen under 
handen genomen. Ze had aan haar zusters 
geweigerd een briefje te schrijven waarin ze de 
brief aan haar vader moest herroepen. Pas nadat 
de advocaat Brouwer was verschenen, die 
schermende met God en gebod haar gelastte een 
door Van Hogendorp opgeste!de brief te 
ondertekenen, ging het kind overstag. Zodra ze 
haar naam had gezet, werd ze in haar kamer 
opgesloten. 
Een knecht werd met een kopie van die brief 
naar de Nobelstraat gezonden, maar daar 
weigerde men bes!ist de brief van Betje terug te 
geven. Als volgende stap is toen door Van 
Hogendorp besloten om in over!eg met zijn 
vader zijn aanstaande huwe!ijk met Caroline te 
"schutten". Het huwe!ijk was in Wo!vega reeds 
drie keer in de kerk afgeroepen en in 
Scheveningen, waar het zou worden gesloten, 
voor de tweede keer. Her "schutten" hie!d in dat 
het huwe!ijk niet doorging, daar de bruid door 
de bruidegom was verstoten. Dat betekende voor 
haar dat de kans om later nog een goed huwelijk 
te s!uiten, zo goed als verkeken was. Haar vader 
zou een proces tegen Van Hogendorp kunnen 
beginnen wegens het verbreken van de trouw-
belofte, maar dat zou in dit geval zeker niet 
gebeuren. De samenzweerders zouden dan met 
de beschuldigingen van incest voor de dag 
komen en dan zou de positie van de familie Van 
Haren in Den Haag onmogelijk geworden zijn. 
Om dit voornemen aan de fami!ie Van Haren 
over te brengen werd een boodschapper inge-
schakeld. De kolonel Egidius van der Dussen (2) 
werd bereid gevonden Onno Zwier de vo!gende 
zet op het schaakbord mee te delen. Hij deed het 
voorkomen dat hij pardoes nit de komedie was 
weggelopen, omdat hij het zijn p!icht achtte zijn 
vriend Onno op de hoogte te brengen van het 



iS 	4th iy den There 0. 2, 'van 
• op en is Prcbruary 1760. gefthrecces 

:t. 	 en getcekent. 

IKOndergeJcbreève by tie Jam life in gefundeerde verdenkint  my fiken /ekacbt 
• bebb'ende van my te bebben Jchuldig gemaakt aan 'c ('rime,: sentati incefius met 

twee van mne Kim/cram, cii dat tentamen rot nyn leedweezcn, aan myne farnillo 
i'ebbende macten bekennen, bc/oat's en verbinde my wits deefen, en we! Jub poena con-
vifli & confeffi, dat ik uittcrlyk op aanJtaande Donderdag my zal begeeven buiten it 
Frovintie van Holland, en binnen dezelve Provinnie, op gelyke Parr e all vu: en, now 
wet/crow zal koomen, don met fchrfnelyk Corfint en goedvinden van it Heeren 
h'cndrik van der Duffen, Johan Alexander van Sandick, cn Wi/bern van ilogen-
vlorp. ofte die van dezelve aistlan in leeven zouden mogcn zyn; fubjeficcrtnde my, 
In ('as van Contravenrie deiJer, nan nile Heeren J)'oven, Rechteren, en fpecialyk den 
Hove van holland, di: re oirkonde decft in prefentia van de mcea'e ondergeecekendi 
Hceen Egidius van der Duffen, en Ifac [fan tie Roy alt get nigen daar toe verfogs, 
by my eigenhandig gefcbrect'en. onderrcekend. cm met myn adelyk Cachet grzccgrld, 
en daar van g:rnaaht twee cent luidendende op hidden den 18 Fcbr. I yóo. 

(was geteekemid) 

	

( L,S. )O; Z. 	HAtEN, A. VAN DER Dussnu, J. J. DC Rot, 

Stain te letten, dat 'ci aldus twee tens - luideude Atdtens,  door den lucre 0. t Van 
Naren elgenbandig gefchreeven, gezekent, en gezegeld zynde, de sent, benev ens di 
Verkia ring van Jqfrouto Caroline, en de andere , benevens de Verk/aring tan 
Jufrouw Daft, gefioren zyn geworden in twee aparte envelappes, ieder gecachelteert 
met due Cachetten, U t'ceten van den Heere Burg etneefler van Hogendorp, van den 
Deere van Sandick, en van den Deere (ollonel van der Didjen; dot voorts tie cer/t ge. 
gemne!de 4Eie en Verkiating, in ten der Tfere Kf/ljes opgeJloten, door den gem. There 
var. Hogendorp, en tie laatJlgern. Alit en Verk/aring, in bet andere Tfere Xi/?je gs• 
floten, door den There van Sandick, ter bewaringe overgenomen zyn 

(Volgt de fuperfcriptie der bovehgeth 

	

I 	 twee Enveloppes) 

flier In zyn it Papieren vertneld in zekere onlerbanife Ale, (a) by oni on; 
dergefcbreevenen refpeltivelyk mede op ditto deezes gepa/J'eert, declarerende on:, omit-
trent bet gene met die Fapieren te doen fiaat, tot den inboud van dezelve All: cc re' 
fereren. At?umn 'sffage den 17  April  17  6o. 

(was geteekend) 

D. VAN H0GENDOEP, J A. VAN SA$DtcIc, it TAN PER Düs5Es. 
Kopieen van de akten waarin Van Haren erkent dat hfout was geweesL 
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felt dat er vreselijk over hem gekletst werd en dat 
hij daar gehoord had dat zelfs het huwelijk 
tussen Caroline en Van Hogendorp reeds geschut 
was. Hij ned Onno aan direct naar Wolvega te 
vertrekken. Hier in Den Haag zou hem beslist 
her schavot wachten. 

Verder bood hij aan als bemiddelaar tussen hem 
en zijn kinderen te fungeren, want er zou een 
oplossing moeten worden gevonden. 
Voor Van Haren en zijn vrouw was het een klap 
die ze niet meer konden verwerken. Doodziek 
stemde Onno Zwier in dit laatste toe en Van der 
Dussen spoedde zich naar de Fluwelen Burgwal 
voor nader overleg. 
Na enkele men kwam hij terug met de 
boodschap dat van enig overleg geen sprake 
meer kon zijn. Onno Zwier moest een akte 
waarin hij schuld bekende, ondertekenen en 
binnen enkele dagen naar Friesland vertrekken. 
Ingeval hij weigerde, zouden er koppen vallen. 
De boodschap die de kolonel later schriftelijk 
heeft vastgelegd, kwam hierop neer: Wanneer de 
akte niet direct werd opgemaakt en ondertekend, 
zouden Carolina en Betje nog diezelfde nacht op 
transport naar Friesland worden gesteld, begeleid 
door enkele knechts en 'geadresseerd' aan de 
Proeureur-Generaal van her Friese Hof. Verder 
dat Van Hoogendorp had erkend dat hij reeds 
meerdere malen "vleeslijke conversatie" met 
Caroline had gehad en dat hij had gesuggereerd 
voor de mogelijke gevolgen hiervan niet meer in 
te zullen staan en dat hij pamfietten waarin alles 
zou worden omschreven, gereed lagen om te 
worden afgedrukt. Ze zouden worden verspreid 
naar alle Hoven van Justitie van her land en in 
alle kofflehuizen worden getoond. Verder zou 
Van Hogendorp ervoor zorgen dat Van Haren 
binnen tien dagen een lijk zou zijn en Van 
Hogendorp Sr. had gezworen, dat hij de 
nakomelingen van deze verderfelijke man door 
eindeloze processen tot de bedelstaf zou brengen. 
Van Haren begreep zeer goed dat het grootste 
gedeelte van deze tirade bluf was, maar was zich 
er ook van bewust dat dit zijn einde als 
staatsman betekende. Zijn vrouw, die in eén 
nacht volkomen grijs was geworden, heeft hem 
toen gevraagd om in her belang van Caroline, die 
door haar domme medewerking in de affaire 

De dood.zieke staatrman ondertekent zjn vonnis. 

tussen de wal en het schip dreigde te vallen, de 
akte te tekenen. Murw gemaakt door zijn ziekte 
en de wanhoop van zijn vrouw, en geen uitweg 
meer ziende om aan de catastrofe te ontkomen, 
heeft Van Haren tenslotte toegestemd. Als 
voorwaarde stelde hij dat Van Hogendorp hem 
schriftelijk zou verklaren dat hij in dat geval 
Caroline zou trouwen. Bovendien zouden de 
beide Van der Dussens er borg voor moeten 
staan, dat de getekende akte binnen drie weken 
weer in handen van Van Haren zou zijn. De 
tegenpartij ging hiermee akkoord. Het concept 
van de akte werd door de advocaat Brouwer en 
de advocaat van Onno Zwier van Haren, mr. I.J. 
de Roy opgesteld en na correctie werd de hierna 
volgende versie op maandag 18 februari onder-
tekend: 
1k Ondergesclfreevene by de famiie in gefun-
deerde verdenking my selven gebracht hebbende 
van my te hebben schuldig gemaakt aan It 
Crimen (entail incestus met (wee van myne 
kinderen, en dat tentamen tot myn leedwezen, 
aan myne familie hebbende moeten bekennen, 
beloove en verbinde my mi/s deesen, en wel 'sub 
poena conviclien confeysi (3), dat & uitterlzjk op 
aanstaande Donderdag my zal begeven buiten de 
Pro vintie van Holland, en binnen dezelve 
Pro vintie, op gelyke poene als voren, nooit 
wederom zal koomen, dan met schnflelyk 
Consent en goedvinden van de Heeren Hendrik 
van der Dussen, Johan Alexander van Sandick, 
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De geknakte eik in de tuin van Lindenoord 

en Wilhelm van Hogendorp, ofte die van dezelve 
aisdan in lee yen zouden mogen zffi subjec-
terende my in Gas van Contraventie deeser, aan 
alle Heeren Hoven, Rechteren, en specialyk den 
Hove van Holland, des te oirkonde dezs in 
prefentie van de meede ondergetekende heren 
Aegidius van der Dussen, en Isak Jan de Roy, 
als getuigen daar toe versogt, by my eigenhandig 
geschree pen, onderteekend en met myn ade4/k 
Cachet gezeegel4 en daar van gemaakt twee 
eens luidende op heeden den 18 febr 1760. 

w.g. 0.1 van Haren, A. van der Dussen, Li de 
Roy. 

Van Haren, Van Hogendorp en Sandick kregen 
een exemplaar of afschrift van de akte. Van de 
voorwaarde van Van Haren, dat de Van der 
Dussens er borg voor moesten staan dat hij de 
exemplaren van zijn twee belagers binnen drie 
weken terug zou krijgen, kwam niets terecht. Op 

17 april 1760 ondertekenen D. van Hogendorp, 
J.A. van Sandick en A. van der Dussen een 
verkiaring dat deze akten waren opgeborgen in 
twee door de Haagse smid A. Haguire gemaakte 
ijzeren kistjes, elk voorzien van drie verschillende 
sloten. Slechts met goedvinden van atle drie zou 
een kistje geopend kunnen worden. 

Onno Zwier van Haren had gecapituleerd. De 
strijd om zijn rehabilitatie bleef echter niet uit. 

1. Hendrik van der Dussen was getrouwd met 
een zuster van mevrouw Van Haren. Hij 
werd, mede op voorspraak van zijn zwager 
Onno Zwier, Raad van de vroedschap van 
Delft en Dijkgraaf van Delfiand. 

2. Aegidius van der Dussen was een broer van 
Hendrik. Hij was kolonel-commandant van 
een regiment Carabiniers in Den Haag. 

3. Sub poena convicti & confessi = Op straffe 
van veroordeling en bekentenis. 



Thns Willem Vas&jonge man. 
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HOOFDSTUK XII 

Verbanning naar Wolvega 

Een totaal ontredderde Onno Zwier van 
Haren verliet op dinsdag 19 februari 1760 Den 
Haag. Vergezeld door zijn lijfknecht Jan Popkes 
tiet hij zich door zijn koetsier naar Delft rijden, 
vanwaar zij de trekschuit naar Rotterdam 
namen. Een snel jacht, dat speciaal was ingericht 
voor het vervoer van passagiers, bracht hen over 
de Zeeuwse wateren naar Bergen op Zoom en 
via Antwerpen arriveerden ze een dag later tegen 
de avond in Brussel. Willem van Haren was daar 
nog steeds ambassadeur. Van wat er de laatste 
week in Den Haag was voorgevallen, wist deze 
nog niets. Hoogst verbaasd vernam hij van zijn 
broer wat er gebeurd was. 
Waren ze gek geworden daar in Den Haag, 
vroeg hij zich af. Hij kende zijn broer als geen 
ander. Die man was de degelijkheid zelf. En die 
man zou iets hebben uitgehaald met twee van 
zijn dochters? Lam me niet lachen... 
Willem was er direct van overtuigd, dat achter 
deze zaak meer stak dan een ordinaire familierel, 
veroorzaakt door twee knapen die beiden voor 
geen penning deugden. Het was een duivels 
komplot van de militaire ktiek rond de Hertog 
van Brunswijk, bedoeld om hun grootste 
tegenstander in de regering ten vat te brengen. 
Als man van de vrede stond die hun voortdurend 
in de weg. Zij witden oortog, want atteen dan 
viel er voor een soldaat eer te behalen. Daarom 
had zijn oude vriend, de generaal Tiddinga, ook 
direct meegedaan en kwam ook de rot die de 
kolonet Van der Dussen in de zaak had gespeeld, 
in een ander licht te staan. Sandick en Van 
Hogendorp waren niets anders dan marionetten. 
De eerste was een schreeuwer, die thuis niets te 
vertetten had. Amatia was uit op die grietenij in 
Friesland, omdat haar man in Den Haag 
geregeld uit de band sprong. In Wolvega, 
Willem wist dat nog van vroeger, was ook een 
Schuinpad, maar dat was niet zo glibberig als de 
schuine paden in de Hofstad. Wat Van 

Hogendorp aangaat, die was alteen maar nit op 
de bruidsschat van Caroline. Hij vroeg Onno of 
die niet wist, dat de jongeman via zijn vertoofde 
bij zijn aanstaande schoonmoeder had taten 
informeren of die bruidsschat direct na her 
huwetijk zou worden uitgekeerd. Ateid had hem 
toen haar juwelen als onderpand aangeboden, 
bang dat ze was dat ze haar verre van mooie 
dochter niet kwijt zou raken. Mon Dieu, hij, 
Willem zou deze zaak wel even voor z'n broer 
regeten. Morgen zou hij direct naar Den Haag 
reizen om dat tuig mores te leren! 
Door de ernstige ziekte van Onno moest de reis 
worden uitgestetd. Afgesproken werd dat de reis 
via Henkenshage zou gaan. Daar zou Onno 
onder de goede zorgen van Wimke een tijdlang 
tot rust kunnen komen, terwijl Willem alleen 
zou doorreizen naar Den Haag. Toen dit plan 
tenslotte gereatiseerd kon worden, waren Mr. 
Willem van Hogendorp en Caroline van Haren 
op 24 februari al getrouwd in de kerk van 
Scheveningen. Enkete weken later kwam Sara 
Aleid van Haren met haar kinderen naar 
Henkenshage. Wie ook meekwam, was Betje... 
Haar rol was uitgespeetd. Haar awagers hadden 
haar niet meer nodig. Ze zonden "malte Betje" 
maar al te graag naar haar ouders terug. 
De reis van Willem naar Den Haag werd geen 
succes. De Hertog van Brunswijk wilde hem niet 
ontvangen en de jonge prins mocht hij ook niet 
ontmoeten. De fatale akte, die Onno binnen 
veertien dagen zou worden teruggegeven, kreeg 
hij niet mee. Onno zou eerst de bruidsschat aan 
Van Hogendorp moeten betaten. Onverrichter-
zake keerde Willem naar Henkenshage terug. Hij 
kon zijn broer stechts de raad geven naar 
Friesland te vertrekken en van daaruit zijn recht 
te zoeken. 
Eind maart kwam 0mm Zwier van Haren naar 
Wolvega. De huisbewaarder had ervoor gezorgd 
dat Lindenoord schoon en bewoonbaar was. Het 
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park was door de goede zorg van de tuinlieden 
een lust voor her oog en in de moestuin stonden 
de bedden met voorjaarsgroente klaar voor de 
oogst. 

Onno Zwier van Haren is, behoudens enkele 
dagen in 1761, nooit meer in Den Haag geweest. 
Zijn verdere leven heeft hij grotendeels in 
Wolvega doorgebracht, alleen in de winter 
vertoefde hij enkele maanden in Leeuwarden. 
Daar werd hij weer volkomen opgenomen in de 
kring van regenten. De vraag is altijd blijven 
hangen of er al dan met sprake is geweest van 
ontuchtige handelingen met zijn dochters Caro-
line en Betje. Tot de daad van incest is het beslist 
met gekomen. Daar is men het wel over eens. 
Indien dat het geval am zijn geweest, was Van 
Hogendorp nooit getrouwd met Caroline. 
De poging tot bloedschande is ook uitermate 
discutabel. tAt alles wat we over Betje hebben 
gelezen, komt duidelijk naar voren, dat het kind 
niet heeft geweten wat a gaande was. De 
verhouding tot haar moeder was dusdanig, dat ze 
zeker in paniek bij deze zou zijn gekomen, indien 
haar vader haar in dat opzicht benaderd had. 
Van Haren heeft toegegeven dat hij met zijn 
dochters over bepaalde zaken gesproken heeft, 
maar hij deed dat om hen voor te lichten over 
wat hun in hun verdere leven kon passeren. Ook 
gal hij toe dat hij Betje enkele malen heeft 
geholpen bij het schikken van haar breukbandje. 
Hij droeg er zelf een en had er vaak veel last van, 
zodat hij wist wat het waard was, wanneer her 
goed geschikt was. Van Caroline kan worden 
gezegd, dat zij sterk beinvloed was door Van 
Hogendorp. Zij was, geschonden door de 
pokken, geen schoonheid en was zich daarvan 

'el bewust. De dochters van Van Haren stonden 
in Den Haag echter bekend als "goudvisjes" en 
in zo'n geval keken de vrijers niet altijd op een 
paar pokken meer of minder. 
Toen Van Hogendorp zich aandiende, die 
algemeen bekend stond als een schuinsmar-
cheerder met veel schulden, was dat voor haar 
een kans om een huwelijk aan te gaan met een 
man nit de hoge kringen. 
Of er sprake is geweest van een komplot, is ook 
nooit bewezen. Onno Zwier wijst alleen op her 
gedrag van generaal Tiddinga, die in het najaar 

van 1759 vrijwel alle meubelen nit De Wildbaan 
in Wolvega liet weghalen en een schipper 
opdracht gal ze naar Den Haag te vervoeren. Hij 
had zijn oude vriend onmiddellijk in de steek 
gelaten en zich tegen hem gekeerd, toen de fatale 
beschuldiging geuit was. Van Haren meent dat 
Tiddinga geweten heeft, dat er tegen hem iets 
gaande was en dat die paar onnozele woorden 
van Betje voor Van Hogendorp als een geschenk 
nit de hemel kwamen. Dat was de stok waarmee 
de hond kon worden geslagen. Tegenover dat 
alles staat de hooding van de tweede dochter, 
Doekje. Zij heeft steeds alle beschuldigingen als 
"zottepraat" van de hand gewezen. Ze was met 
haar zusters opgegroeid en zou, wanneer er iets 
voorgevallen was, daarvan hebben geweten. Zij 
was ervan overtuigd dat er niets gebeurd was dat 
met door de beugel kon. 

Eind 1760 verlengden de Staten van Friesland 
her mandaat van Van Haren, zodat hij lid bleel 
van de Staten-Generaal. Dat besluit gaf hem in 
ieder geval her reeht om de vergaderingen van 
dat college bij te wonen. Ondanks de over-
eenkomst die hem verbood in Den Haag te 
verschijnen, besloot Van Haren van dat recht 
gebrnik te maken. Hij achtte dit een geschikte 
gelegenheid om zijn belagers te weerstreven. 
Begin april 1761 reisde hij met zijn vrouw naar 
Den Haag, waar zij hun intrek namen in het huis 
in de Nobelstraat. Bekenden met wie hij contact 
opnam, vertelde hij dat er een komplot tegen 
hem was gesmeed en dat hij no genoeg bewijzen 
had om hen die hem beschuldigden, op het 
schavot te brengen. 

Het is echter een misrekening. Op de ont-
vangsten waar hij met zijn vrouw verschijnt, 
worden zij volkomen genegeerd en de bedienden 
wordt verboden hun iets aan te bieden. Ook aan 
her Hof, waar hij bij de prins zijn opwachting 
maakt, wordt hij door niemand aangesproken. 
De 15e april verschijnt Van Haren op de 
vergadering van de Staten-Generaal. Men kan 
hem de toegang met weigeren, maar ook hier is 
her van hetzelfde laken een pak. Niemand neemt 
notitie van zijn aanwezigheid. 

Kolonel Van der Dussen, die van zijn komst 

72 



Maria Louisa van Hessen-Kassel als weduwe 
van Johan Willem Ftho. Woonde op her 
Frincessehof in Leeuwarden. Z/ was zeer 
populair in Friesland, waar men hoar "Maaike 
Meu" noemde. 

heeft vernomen, spoedt zich intussen naar de 
Hertog van Brunswijk met een kopie van de 
beruchte akte en last hem die lezen. Deze brengt 
de inhoud ter kennis aan de Raadpensionaris 
Steyn, die nit de Staten een geheiine commissie 
bijeenroept. Die besluit, dat aRes wat over Van 
Haren besproken is, nit het geheime register zal 
worden overgebracht in het openbare register 
van de resoluties. Wanneer Van Haren weer in 
de Staten durft te verschijnen, zal alles over deze 
zaak in de volledige vergadering bekend worden 
gemaakt. Hij zal pas weer welkom zijn in de 
Staten als gevolmachtigde van Friesland, wan-
neer hij zijn onsehuld kan bewijzen. 

Na de smadelijke aftocht nit Den Haag moest 
Onno Zwier van Haren ook nog de bittere pit 

slikken, dat hij met ruime meerderheid van 
stemmen door de Generale Staten geboycot 
werd. Friesland protesteerde, maar politiek Den 
Haag trok zich er niets van aan. De Hertog van 
Brunswijk was maar wat blij dat hij een lastige 
tegenstander kwijt was. Die vervloekte Van 
Haren had hem at genoeg voor de voeten 
gelopen. De Haagse kliek, die uit eigen belang 
zijn zijde had gekozen, werd bedankt en kolonel 
Van der Dussen kon erop rekenen, dat hij 
spoedig bevorderd zou worden. Voor de dikke 
Hertog was de zaak afgedaan. Van Haren vocht 
echter door. Hij was er nu absoluut van 
overtuigd, dat de hele zaak van tevoren 
bekokstoofd was. De hele duivelse gang van 
zaken kon hij flu anatyseren. De haat die zijn 
beide schoonzoons, die jonge warhoofden, tegen 
hem koesterden, was aangewakkerd door duiste-
re figuren die hun onder de belofte van vette 
baantjes hadden opgcdragen een zwakke plek in 
het leven van hun schoonvader te zoeken. Hij 
mocht niet capituleren. Zijn devies "Oranje in 
het hart en niemands slaaf" liet hem niet los. 
Daarvoor waren de banden met het vorstenhuis 
altijd te sterk geweest. Vanuit Friesland liet hij 
zich door vrienden op de hoogte stellen van het 
doen en laten van de Hertog van Brunswijk, nog 
steeds de voogd van de jonge prins. Votgens 
berichten zag het er slecht nit. De Hertog liet de 
prins deelnemen aan drinkgelagen om hem tot 
een willoos werktuig in zijn handen te maken. 
Onno Zwier bewerkte de andere Friese leden 
van de Generale Staten en probeerde de 
meerdeijarigheid van de prins te verhaasten. 
Willem V reageerde echter woedend. Hij wilde 
niets van een vervroegde meerderjarigheid weten. 
Hij schreef zijn grootmoeder in Leeuwarden, de 
in Friesland zeer populaire Maaike-Meu, dat hij 
het geheet met de hertog, die de gebroeders Van 
Haren als valse vrienden van Oranje be-
schouwde, eens was. Maaike-Meu richtte zich nu 
ook tegen de Van Harens en verbood haar 
getrouwen voortaan met hen in contact te treden. 
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HOOFDSTUK XIII 

Pennestrijd rond Onno Zwier 

Uiteraard heeft de reis naar Den Haag van de 
grietman en zijn vrouw ook in Wolvega de 
aandacht getrokken. Ruim een jaar was de 
familie on in Friesland, de tijd verdelende tussen 
Wolvega en Leeuwarden. Den Haag scheen 
plotseling vet weg te zijn. Of er geruchten 
hebben gelopen over de oorzaak van deze gang 
van zaken, is niet na te gaan. In geen enkele van 
de nit die periode bewaard gebleven brieven 
wordt daarover geschreven. Wie ze leest, krijgt 
zeus de indruk dat Wolvega uitsluitend uit 
Lindenoord met park en tuinen en de omrin-
gende eenzame bossen en heidevelden bestaat. 
Uit een enkele brief blijkt een regelmatig contact 
met de secretaris, neef Canter, die geregeld komt 
eten en bij tijd en wijle een avond bij de famiie 
doorbrengt. Verder niets over het dorp en de 
bewoners. 
Het personeel wist natuurlijk wet dat er jets 
gaande was, maar zweeg, zoals van hen werd 
verwacht. Op  28 augustus 1760 heeft de 
lijfknecht, de nit Oldeberkoop afkomstige Jan 
Popkes, tegenover de bijzitter van het gerecht, 
Harm Scheerhagen, en de gezworen kierk Alle 
van Riezen een verklaring afgelegd over wat in 
februari is gebeurd. Van Haren heeft hiertoe 
opdracht gegeven, omdat hij dat van belang 
achtte voor zijn verdediging. 
In die verklaring bevestigde Jan Popkes eveneens 
dat hij in de nacht van 14 februari 1760 op 
verzoek van de heer en mevrouw Van Haren het 
volgende had verklaard: "Jan Fopkes gehoortig 
van Berkoop in Friesland, oud in m(/n 34stejaar, 
perk/are waar en waaragtig te 4/n dat ik zeedert 
het jaar 1753 by den Heer O.Z. van Haren a/s 
iyjknecht heb gewoond en nog woone en in die 
qualiteit alie de ka,nerr waarin gernelde Heer 
gewoon is zig in zyne huizen te onthouden en 
wet voornaamentiyk de boekkamers zo tot 
Woivega, a/s tot Amsterdam, en in Den Haag, 
heb door/open, en dikwyis op 't schierlykst en 

onverwagst heb geopend en in de zeive ben 
gekomen, en geme/den Heer in de zeive, dikwyls 
met een of meer van zyne Dogters heb gevonden, 
zonder ooit of ooyt eenige de minste onfatzoen-
lykheeden veel min oneer/ykheeden of onkuis-
heeden te hebben bespeurd, gehoor4 vernoomen 
of geziemt tussehen gemeiden Heer en tusschen 
een of meer van gemelde zyne dogters her zy in 
woorden of gebaarden, gereed z(/nde dit a//es ten 
alien tyden des versogt zUnde  met eede te 
bevestigen. 
Acluum 's Haage den 14 februari 1760, in 
kennLrse mnffn hand en gewoone verteekening. 
w.g. Jan Popkes "(l) 
De kamerdienaar en hofmeester Jan Koster, 
geboren te Leeuwarden, en Jantje Greveling, 
geboren in Wolvega, leggen een gelijkluidende 
verklaring af, met then verstande dat laatst-
genoemde ook nog exact de woon- en slaap-
kamers noemt en erop wijst, dat zij daar dag en 
nacht in- en uitliep. 
Al deze verkiaringen heeft Van Haren zorgvuldig 
bewaard. Hij had ze nodig, toen hij eind april 
1761 woedend en diep bcledigd, omdat hij door 
de Staten nit hun midden was verjaagd, in 
Wolvega arriveerde. Hij wilde eerherstel. Het 
was hem onmogelijk zich bij deze gang van 
zaken neer te leggen. Amper een maand later 
verscheen toen zijn deductie, het verweerschrift 
gedateerd 20 mei 1761, waarmee hij de mak in 
de openbaarheid bracht. 
De boekverkoper en drukker Abr. Ferwerda te 
Leeuwarden bracht het op de markt under de 
titel "Deductie poor Jr. Onno Zwier van Haren, 
grietman van Ste/iingwerf- Westeinde, Ter zoner 
Noodwendige Zuiveringe, Van de Laster/yke 
Geruch ten en Imputatien, tegen hem verspreid en 
ingebracht' 

De brochure slaat in als een bom. Het 
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Gezic/it op Wolvega, 

onwaarschijnlijke geval doet zich voor, dat een 
lid van êén der meest vooraanstaande families 
van het land de vuile was zeif op straat brengt. 
Hier wordt een familieschandaal uit de hoogste 
kringen geetaleerd, dat alle perken te buiten gaat. 
Bloedschande, intimidatie, dreiging van moord 
en doodsiag, verbanning... het kan met op. Het 
boekwerk wordt in alle vaderlandse boekwinkels 
te koop aangeboden en als aasgieren werpt het 
publiek zich erop. Geen koffiehuis in de zeven 
provinciën of er liggen exemplaren op de 
leestafel. De boekverkopers wrijven zich in de 
handen, want spoedig verschijnen de eerste 
pamfletten van "geletterden", die hun mening 
willen geven over de zaak. 
Juist in die jaren was bet schrijven van deze 
pamfietten een ware rage. Het was bet geijkte 
middel waarmee voor- en tegenstanders van een 
bepaalde zaak elkaar te lijf gingen. Een steekspel 
waarin men zich naar hartelust kon uitleven, 
zonder dat er bloed vloeide. De zaak Onno 
Zwier van Haren was in dat opzicht een affaire 
om van te likkebaarden. Zij die de moraal hoog 
in her vaandel droegen, konden er zich geheel in 
vinden. In Den Haag lachte men om deze, in 

menig oog dwaze, publikatie van Van Haren. De 
Algemene Staten brachten datgene war te boek 
stond over de zaak, van de geheime registers 
over naar de openbare, met als gevolg dat de 
roddel over her Van Haren-schandaal no pas 
goed op gang kwam. De schrijver Gysbert Jan 
van Hardenbroek vermeldt in zijn dagboek: "De 
sake van O.Z. van Haren segt men nu dat in 
Friesland voor 't Hof sal gepousseert warden 
door hem 0. Z.; men debiteert ook dat war 
gelegenheyt geeft tot de accusatie van syne 
dogters, is dat die ene een break hadde, waerna 
hq als vader van tyt tot tyt sag. Ook debiteert 
men dat syn outyte dogler wel 2 kinderen Poor 
haar trouwen van hem soude gehad hebben 
gelijk mede de tweede dogter Doekje" (2). 
Gelukkig heeft Van Haren dit nooit gelezen. 

Intussen heeft Onno Zwier zich inderdaad door 
middel van zijn advocaten "ter purge" (3) van 
bet hoge gerechtshof van Friesland te Leeuwar-
den gesteld. Hij hoopte dat een uitspraak van bet 
hoogste rechtscollege van de provincie hem van 
alle blaam zou zuiveren. Tot nu toe hadden 
verbanning en vernedering geen enkele rechts- 
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De Van Harenbank in de kerk te Wolvega Eens op de ereplizats tegenover de preekstoeL Nit heeft z(/ 
een phats achterin de kerk ak bank van de kerkvoogden. 

grond en dat was door deze uiterst intelligente 
man bijkans niet te dragen. EM Friese rechters 
zullen naar zijn mening de black-out begrijpen, 
die hij heeft gehad bij het tekenen van de fatale 
akte, teen hij zwaar ziek was en verscheurd door 
angst een van zijn kinderen ongelukkig te zien. 
De officier heeft een aanklacht geformeerd van 
56 punten, waar een verweer van 175 punten 
tegenover staat. Er komt een repliek van 47 
punten en de officier wil weten wat in deze zaak 
precies onder de term "Criminele Badinerie", vrij 
vertaald misdadige speelsheid, moet worden 
verstaan. Van Haren verklaart in zijn duplicando 
van 54 punten dat een dergelijk zot woord niet 
van hem afkomstig is. Daarvoor staat zijn kennis 
van de Franse taal borg. Deze woorden passen in 
de mond van kolonel Van der Dussen, van wie 
bekend is dat hij het Frans vrij kromtongig 
spreekt. 
De uitslag van het proces, die op 27 oktober  

1762 verschijnt, komt erop neer, dat her Hof 
verklaart dat deze zaak niet duidelijk is en 
onopgelost blijft. .Onno Zwier van Haren wordt 
van rechtsvervolging ontslagen, maar het ver-
langde cerherstel blijft nit. 

Opmerkelijk is dat geen van de vrienden van 
Onno Zwier van Haren openlijk voor hem in de 
bres is gesprongen. Hij had er tech veel, 
tenminste... er zullen er veel zijn geweest die, 
gezien de positie van Van Haren, zich met trots 
zo hebben genoemd. Er waren er nog die hem de 
hand kwamen drukken, die binnenskamers blijk 
gaven in zijn onschuld te geloven, maar geen van 
hen kwam naar voren om hem door dik en dun 
te verdedigen. De nuchtere Friese regenten 
geloofden in het algemeen niet alles wat tegen 
hun collega was ingebracht. De patriotten onder 
hen hebben er misschien anders over gedacht. Er 
was echter geen sprake van een hetze tegen Van 
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Haren. Wet hield men zich war afzijdig, gezien 
ook her verbod van Maaike-Meu om zich met 
hem te bemoeien. Men was bang zich aan koud 
water te branden. 

Onder de pamfletschrijvers was er een enkele 
die het voor de verbannen staatsman opnam. Het 
merendeel van die duistere figuren roerde echter 
met wellust in de modder. Ze bleven anoniem 
door hun vuiligheid met een pseudoniem te 
tekenen. Er waren er bij die zich geroepen 
voelden goede raad te geven. Zich bemoeiende 
met zaken waarmee ze totaal niets te maken 
hadden, probeerden ze ecn oplossing van het 
conflict te vinden door hun diensten aan te 
bieden. Jammer voor Van Haren waren het niet 
de ware broeders. Ze hadden nergens ook maar 
de geringste invloed. Een van de felste ver-
dedigers van de grietman was de schoolmeester 
Jan Alberts uit Oldelamer. In een pamfiet van 
maar Iiefst 24 bladzijden ging hij een rector van 
een Latijnse school te lijf (4). Deze wilde zich 
ook met de zaak bemoeien, wilde Onno Zwier 
voor de rechter dagen en wanneer hij zou 
worden vrijgesproken, dan zouden de aanklagers 
op hun beurt voor het gestoelte moeten 
verschijnen. Dat ging Jan Albeit te ver en hij 
schreef: '7k verondersteL mjjnheer, datje aan een 
Latifnse school zult werken. In dat geval schelen 
w(/ niet zoveel van elkaar. Een verschil is er 
echter vast en zeker. 1k leer de kinderen lezen en 
schnjven, wat ze zelden vergeten, en gif leert ze 
Latzjn, war 4/ zelden onthouden. Mlsschien ben 
je wel rector van een school, en dat ben ik ook, 
want ik heb ook niemand boven my staan en 1k 
we4 dat geen van je kinderen meer eerbied of 
vrees poor je heeft dan de boerenfongens van 
Oldelamer voor in?!.  Lat,fn versta ik niet, inaar 
datgene waarover 1k je wil onderhouden, heeft 
betrekking op Gods woord en daar weet 1k alles 
pan, want buiten schoolmeester ben 1k ook al vele 
jaren voorlezer en voorzinger in de kerk Wat 
jezelf betrefi, geloof 1k, dat je van mening bent 
dat f/f de persoon bent die in stoat is deze zaak, 
waarmee je je ongevraagd bemoeid heb4 op te 
losseni' 

Daar kon de rector het voorlopig mee doen, 
maar onze schoolmeester ging verder. In 
Oldelamer zijn ze gewoonlijk niet zo gauw 

uitgepraat. Ook heeft Jan de zaak terdege 
doorgenomen en hij komt tot heel andere 
conclusies dan zijn tegenspeler. Deze kletst nit 
zijn nek volgens de meester en hij schrijft: 
"Wanneer één van m(jn fongens zo zou rede-
neren, zou 1k hem de handplak laten voelen en 
hem op her "stinkbankfe" in de hoek van de 
school zetten. Je praat als Femtnigfe-moey, die, 
omdat de haver zo duur Ls daaruit de conclusie 
trekt dat de Turken het Christenrzfk binnen 
zullen vallen." 
"De grietman," besluit Jan Alberts, "heeft my 
aan mj/n betrekking geholpen, die ik met zoveel 
liefde in Oldelamer vervuL Dat gebeurde zonder 
dat 1k aan mevrouw of aan de fuffers geld of 
fuwelen heb moeten geven. Een man die zo een 
baantfe weggeef4 kan niet slecht 4/n. Die knoeit 
niet met 4/n dochters, door du,f ik Jan Alberts, 
schoolmeester en voorzinger te Oldelamer, de 
hand voor in her vuur te steken. Manneke, war 
doe je met je klompen op glad Us. Blijf maar by 
je Latijnll" 

Zo, dat had Jan hem maar eens knap gezegd. Hij 
had, zo schrijft hij, aan her drukken en uitgeven 
van her pamflet zijn halve salads besteed. Her 
was nit eerbied en dankbaarheid. Hij heeft er 
ongetwijfeld Van Haren een hart mee onder de 
riem gestoken. Alleen schoot deze er weinig mee 
op. 

1. Deductie voor Jr. Onno Zwier van Haren, 
blz. 112. Leeuwarden, 20 mei 1761. P.R. 
Leeuwarden. 

2. Hardenbroek, G.J. van, Gedenkschrzften deel 
1,blz. 180. 

3. Ter purge: ter rechtvaardiging. 
4. Pamflet Jan Alberta, Oldelamer, 20 september 

1761, 24 blz. P.B. Leeuwarden. 
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HOOFDSTUK XIV 

De dood van Willem van Haren 

Verstoten door Oranje, eerloos en verbannen 
heeft Van Haren de winter van 1762-63 in 
Wolvega op zijn landgoed Lindenoord door-
gebracht. Het is dat jaar een uitzonderlijk strenge 
winter. Van 20 december tot 23 januari vriest 
her onalgebroken. Alle waterlopen zijn over her 
gehele land toegevroren en vanuit Friesland reist 
men per slee over de Zuiderzee naar Noord-
Holland. Van Haren schrijft aan familie dat zijn 
kinderen zich vermaken bij her schaatsen op de 
vijvers in her park en dat ze zelfs at een bezoek 
per schaats aan Heerenveen hebben gebracht. 
Zeif brengt hij de dagen voornamelijk in zijn 
bibliotheek door. De storm die de uitgave van 
zijn deductie heeft veroorzaakt, met de daarop 
volgende stroom van pamfietten raakt tang-
zamerhand uitgewoed. Tijd om de balans op te 
maken en het gebroken evenwicht in zijn leven 
te herstellen. Kenmerkte het eerste deel daarvan 
zich door zijn onvennoeide werkzaamheid als 
staatsman en zorg voor her algemeen welzijn, het  

gaat er nu op tijken dat hij zijn leven zal moeten 
slijten als !andjonker. Zijn ambt als grietman 
neemt weinig tijd. De secretaris en de beide 
gezworen kierken hebben jarenlang de zaken 
geregeld, terwiji hij in Den Haag vertoefde. De 
notaris zorgt voor de administratie van zijn 
bezittingen en zijn zaakwaarnemer, Jan Luten, 
houdt hem de boeren van het lijf. Blijven over de 
zittingen van het gerecht in Wolvega en De 
Blesse. Wanneer hij de bijzitters het werk nit 
handen neemt, zal hem dat niet in dank worden 
afgenomen. Gewend als hij is om in woord en 
geschrift met gelijkgestemden en relaties de 
zaken te regelen, voelt hij zich in het stile dorp 
vertaten. 
De enigen met wie hij buiten zijn familie 
geregeld contact heeft, zijn z'n neef, de secretaris 
Canter, en de predikant Simon Nauta. De 
kunstzinnige Canter had a!tijd wet stof voor een 
goed gesprek, maar zijn patriottische opvattingen 
strookten niet met die van de geboren regent. 
Simon Nauta zal later verktaren dat hij in die 
dagen veel met de grietman heeft gebeden om 
met hem bij God kracht te zoeken voor bet 
afleggen van de weg the hij nog had te gaan. 
Wanneer her weer her toelaat, zwerft Van Haren, 
vergezeld van zijn bond, urenlang door de bossen 
en over de heide rond Wolvega. Hij kwam at 
wandelende tot de vaste overtuiging dat hij het 
slachtoffer was geworden van een komplot. Her 
was op geraffineerde wijze gesmeed door de 
militairen. Dar hij de zeven provinciën buiten de 
Zevenjarige Oorlog had gehouden, was hem 
nooit in dank afgenomen. Zijn vijanden, met aan 
her hoofd de hertog van Brunswijk-Wolfenbiltte!, 
hebben hem dit alles geleverd. Zijn schoonzoons 
met bun vrouwen waren slechts pionnen in het 
spel geweest. Nu het gespeeld was, waren ze met 
een zoethoudertje aan de kant geschoven. Een 
paar onbenullige baantjes, waarbij nog gewerkt 
moest worden ook! Na at de opwinding die her 
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Her slot Henkenshage te St Oedenrode, dat door Willem van Haren was aangekocht, nat/at h(/ in 
1748 tot Kwartierschout en Dgkgraaf van Feelland was benoemd Hg overleed Me,' 27 fuji 1768. 

schandaal gegeven had, wilde men de zaak in 
Den Haag liefst zo Aug mogelijk vergeten. De 
grote lastpost is nu weg, weggestopt in de 
afgelegen grietenij in Friesland. Het enige wat 
nog schort, is dat Van Haren nog steeds 
commissaris van de Zwitserse huursoldaten is en 
die betaalde baan durft men hem niet te 
ontnemen. Er zijn geruchten dat de eens zo 
machtige staatsman brieven in zijn bezit heeft, 
waarmee hij veel van de vroegere medebewind-
voerders, de 'Dikke Hertog' incluis, lelijk in her 
nauw kan drijven. 

Met zijn twee gehuwde dochters heeft Van 
Haren inmiddels voorgoed gebroken. In zijn 
testament komen ze niet meer voor en wanneer 
zij een enkele keer een brief schrijven, wordt 
deze nooit beantwoord. Wanneer Van Sandick 
in 1763 plotseling sterfi, wordt dat voor 
kennisgeving aangenomen. Van Hogendorp, die 
al spoedig na zijn huwelijk weer tot zijn nek in 
de schulden steekt, probeert nog om door middel 

van een proces geld van zijn schoonvader los te 
krijgen. Hij zegt recht te hebben op een 
bruidsschat. Van Haren bestrijdt dat. Om van de 
zaak af te komen biedt hij hem tenslotte 
landerijen nan in zijn grietenij, maar dat wordt 
door Van Hogendorp afgewezen. Hij wil 
'klinckende munte. 
Zijn vrouw Caroline heeft als enige van de 
famiie nog toegang tot het Hof. Op voorspraak 
van prinses Wilhelmina van Pruisen, de echt-
genote van prins Willem V, wordt Van 
Hogendorp in de Staten gekozen. Her blijkt een 
flop. In een laatste poging zijn schulden te 
saneren, neemt de man zijn toevlucht tot de 
windhandel in wissels. De val van het bankiers-
huis Clifford in Amsterdam is echter ook voor 
hem her einde. Straatarm vertrekt hij door 
bemiddeling van de prins als 'koopman van de 
Compagnie' naar Oost-Indie. Zijn vrouw en 
kinderen blijven in Holland. Merkwaardig 
genoeg maakt de losbol daar een uitstekende 
carrière. Hij brengt het zelfs tot regent van 
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Rembang. Wanneer hij echter in 1784 naar 
Holland terug zal keren, vergaat zijn schip met 
man en muis. 
Tijdens een verblijf in Leeuwarden maakt Onno 
Zwier van Haren kennis met een man die eén 
van zijn grootste vrienden zal worden: Gerardus 
Nicolaus Heerkens, een Groninger, die aan-
vankelijk rechten had gestudeerd doch later was 
overgestapt op medicijnen en in Reims was 
gepromoveerd. Hij reist veel en al spoedig 
ontstaat tussen deze beide mannen een uit-
gebreide correspondentie, die voor wat de 
brieven van Van Haren aan Heerkens betreft, 
voor een groot deel bewaard is gebleven. Beide 
mannen zijn zeer belezen en al spoedig stuurt 
Heerkens aan zijn vriend op diens verzoek de 
nieuwste literaire werken die in Leeuwarden en 
zeker in Wolvega niet te koop zijn. Er zijn echter 
ook de dagelijkse dingen waarover Van Haren 
schrijft. In een brief van zaterdag 19 januari 
1764 schrijft hij, dat er die dag al een ooievaar 
boven Wolvega v!iegt. Hij vraagt zich af wat 
deze vroegtijdige komst kan betekenen: "Zou her 
bewUzen dat w{/ hier geen winter ineer krzfgen 
als schadeloosstelling poor wat wij het afgelopen 
jaar hebben meegemaakti""U kunt zich niet 
voorstellen hoe zacht hel weer is' schrijft hij 
enkele weken later, "in de seringen groeien 
dikke knoppen en de katnperfoelie staat al 
volledig in bladl Straks, midden februari, ga ik 
met de kinderen naar de win en leer ze zaaien en 
planten. Met spanning worth dan de d.ag 
afgewach4 dat kan worden geoogst en de 
kinderen kunnen smullen van de eerste boontjes, 
de malse salade en de radjis, waaraan z/ 
dagel(jks zoveel zorg hebben besteed" A!tijd 
eindigen de brieven echter met een verzoek om 
de nieuwste boeken, hetzij uitgaven van proza of 
poëzie, te zenden. "Deze boeken vrolijken onze 
eenzaamheid zo op. 1k kan je er niet genoeg poor 
danken "schrijft hij Heerkens. 

Een nieuwe slag treft Onno Zwier in 1768, 
wanneer zijn broer Willem in St. Oedenrode 
komt te over!ijden. Het is de Brusselse ambas-
sadeur de laatste jaren niet voor de wind gegaan. 
Eens was hij een groot dichter, die er prat op 
kon gaan dat hij in 1742 bij oor!ogsdreiging met 
de vlammende verzen van het gedicht "Leoni- 

das" 20.000 man op de been kon brengen (1). 
Mannen die stuk voor stuk genegen waren goal 
en bloed voor het vaderland te geven. In Brussel 
had hij de her aan de wilgen gehangen. 
Exce!!entie Guillaume van Haren ging liever 
achter de vrouwen aan. Uit zijn huwelijk met 
Natalis, als bes!uit van een jarenlange ver-
houding, waren nog twee kinderen geboren. Met 
vier kinderen en een levens!ustige, nog jonge 
vrouw was de huishouding een bodem!oze put, 
waarin het geld met handenvo! verdween. A!tijd 
is er dan ook een tekort en de schu!den stapelen 
zich op. Nata!is verdraagt dat niet en ontpopt 
zich als een he!leveeg. In 1763 had hij zijn 
grietenij Het Bildt overgcdaan aan zijn neef Jaco 
du Tour, zodat hij ook daarvan de geregelde 
inkomsten kwijt was. Door speculatie en 
wisse!ruiterij trachtte Willem stand te houden, 
maar ook dat liep op niets uit. Zijn turbu!ente 
levenswijze deed hem de das om. Hij was nog 
wel in her bezit van het huis Henkenshage in St. 
Oedenrode en als Dijkgraaf van Peelland had hij 
daar nog wat inkomen. Op het kasteel woonde 
nog steeds zijn dochter Wimke, wie hij echter, 
evenals haar broer Adam, de naam Van Haren 
ontnomen had en als Van der Borg had !aten 
inschrijven. Wanneer Nata!is hem het !even in 
Brussel al te zuur maakt, v!ucht hij naar 
Henkenshage om wat op adem te komen. 
Wimke ontvangt hem daar vol liefde, en troost 
hem zo goed ze kan. Wanneer ze hem echter 
weer wat heeft opgelapt, wordt hij toch weer 
onweerstaanbaar naar Brussel getrokken. Hij 
weet, dat hij daar zal worden opgewacht door 
zijn schuldeisers, die zijn bloed wel kunnen 
drinken. Het oude vuur is echter nog niet 
gedoofd. Hij gaat en pas in de armen van Nata!is 
vindt hij rust. 
Eind ju!i 1768 v!uchtte hij weer eens naar 
Henkenshage. Bij zijn aankomst was hij op-
geruimd. Na een goal maal was hij later op de 
avond plotse!ing overleden. Onno Zwier kreeg 
een brief van Nata!is, waarin zij hem schreef dat 
haar man was getroffen door een beroerte, maar 
van de Friese hofmeester Ludinga hoorde Onno 
later, dat het een geval van ze!fmoord was 
geweest. Willem had voor de maa!tijd een tijd 
zitten praten met Wimkes man, de !uitenant, en 
grappen gemaakt met de kinderen. Tijdens bet 
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Wilkelmina Frederica van Haren, later genaatnd 
Van der Borg. Z4J was de doe/tier van Willem en 
Maria Crullers en werd bEnnett de familie alt(jd 
"Wimke" genoemdL Z/ is alt(/d een steun voor 
haar vader geweest. Op 6 februari 1789 is zi te 
Eindhoven in armoede gestorven, 

mast had hij een toost uitgebracht op het welzijn 
van het gezin en op prettige wijze her gesprek 
gaande gehouden. Wimke had nog gevraagd: 
"Blijft u tang, Vader?" Waarop hij had gezegd: 
"Het zijn niet de besten, die te lang bLijven 
Willemijn." En later, toen de kinderen naar bed 
werden gebracht, had hij de hofmeester gevraagd 
hem een poedertje te brengen dat in zijn kast lag. 
Ludinga had het gehaald en mijnheer had het 
poeder in een glas wijn gedaan, dat met een 
lepeltje omgeroerd en opgedronken. 
Rustig was hij blijven zitten, vriendetijk sprekend 
alsof hij genoot van het natafelen. Zo nu en dan 
had hij de ogen gesloten, de indruk gevende dat 
hij vermoeid was van de reis en de drukte van & 
kinderen. Een half uur natht hij het glas had 
teeggedronken, viel hij voorover tegen de tafel. 
De ogen waren nu met gesloten, maar staarden 
in het niets. Menende dat mijnheer onwel was 
geworden, was de hofmeester toegesneld, maar 
Willem van Haren leefde at met meet. Hij had 
eindelijk rust gevonden. 
Ludinga had het stoffelijk overschot begeleid bij 
het vervoer naar Friesland, waar het in het 

familiegraf in de kerk van St. Annaparochie 
werd bijgezet. 

Onno Zwier van Haren had met zijn vrouw en 
enkele van zijn kinderen deze plechtigheid 
bijgewoond. Na afloop waren zij door hun neef, 
de grietman Du Tour, ontvangen in het hun zo 
bekende Van Harenhuis in St. Anna. Hij 
ontmoette er veel leden van de Friese adel en 
hem goed bekende leden van de Friese Staten. 
Het was toen acht jaar na zijn verbanning uit 
Den Haag. Maaike-Meu was in 1765 overleden 
en haar verbod om met de Van Harens om te 
gaan, was al lang vergeten. Er zijn uiteraard door 
het gebeurde retaties, zelfs vermeende vriend-
schappen, verloren gegaan. Andere, zoals met de 
Lycklama's, zijn er echter door versterkt. 
De zaak raakte op de achtergrond. De algemene 
tendens was dat de grietman inderdaad het 
slachtoffer was geworden van een door Bruns-
wijk geInspireerd komplot. 
Deze gedachte werd nog versterkt na een aanstag 
in Wotvega op zijn leven. Toen hij zich op zijn 
dagelijkse wandeting eens verlaat had, waren 
enkele mannen hem tot in het park van 
Lindenoord gevolgd. Dit was mogelijk omdat hij 
dagelijks een vaste weg volgde via een vtonder 
die over de gracht was gelegd. Kort daarop was 
op hem geschoten. De kogel had vlak bij zijn 
tinkersehouder een groot stuk boomschors 
weggestagen. Ongewapend zijnde was Van 
Haren haastig naar huis getopen. hen zoekactie 
naar de daders had niets opgeleverd. 

1. Willem had zich geergerd aan de trouwe-
toosheid van Holland ten opzichte van Maria 
Theresia van Oostenrijk. Aan die gevoelens 
geeft hij lucht in zijn "Leonidas", waarvan in 
drie dagen tijd 100.000 exemplaren werden 
verkocht. Bron: Buddingh', C., Encyclopedie 
Poor Wereldliteratuur. 
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HOOFDSTUK XV 

Onno Zwier als schrijver en dichter 

Dank zij de bewaard gebleven brieven van 
Van Haren ann zijn door Europa reizende vriend 
Heerkens is bet mogelijk een indruk te krijgen 
van het leven dat de familie Van Haren 
gedurende de eerste jaren van de verbanning in 
Wolvega leidde (1). 
Lange brieven waren het, geschreven in een 
moeilijk leesbaar Frans. De inhoud bestaat 
voornamelijk nit beschouwingen over weten-
schappelijke en literaire onderwerpen en de 
heren gaan er diep op in. Steeds eindigen ze 
echter met een kreet die doet denken ann die van 
een in zijn vrijheid beperkte gevangene. Het is de 
irritatie van de opzij gesehoven hooggeplaatste 
ambtsdrager, die niet wil en kan berusten in zijn 
lot. Een enkele keer vervalt de banneling in 
zelibekiag, wanneer hij ann zijn vriend, die via 
Zeeland onderweg is naar Parijs, schrijft: "Fraat 
me nie4 verzoek ik is, van die mooie tochten door 
Zeeland Bedenk dat 1k in een melancholiek dorp 
lee! met 4/n armzalige bewoners, die nooit 
lachen, zoals is weet Dat ik verbannen ben te 
Wolvega met zijn trieste straten en dat 1k als 
ver,naak slechts die straten kan doorlopen. En 
dat terwj/l de wind is voert door steden en landen. 
Ook koester 1k al wrolc ik word lastig en mijn 
voorstellingsvermogen wordt begrensd door die 
straten waarlangs acm twee kanten de huizen 
stain samengedrongen. Het verstikt me en her 
leidt tot niets.." 
"M(/n kinderen vermaken zich daarentegen bes4" 
schrijft Van Haren een andere keer. "1k geef hun 
les in alle zaken die 4/ in hun verdere leven 
nodig zullen hebben. Dot 4/n niet alleen de talen 
en de wetenschappen maar mUn  pier oudsten 
leer ik ook whirl en quadrille. In Wolvega zullen 
4/ dat niet nodig hebben, maar 1k heb alle hoop 
dat wy deze winter in Leeuwarden kunnen 
logeren. Onze vrtend Mr. Camminga heeft een 
nieuw huis gebouwd en daarin hopen wj/ de 
wintermaanden door te brengen." 

In Wolvega duurt de winter lang voor de familie. 
Gewoonlijk is het dorp dan ann drie kanten 
ingesioten door bet hoge water. De doorgaande 
wegen zijn vrijwei onbegaanbaar en zijn bij Dc 
Blesse en de Schoterbrug afgesioten door de 
hinderpalen. Ms van God veriaten ligt bet dorp 
in her dan zo trieste landschap. 
Van Haren is dan de hele dag in zijn 
boekenkamer. '7k zou' schrijft hij ann Heerkens, 
"willen dichien, maar de muzen hebben my 
verlaten. In plaatr daarvan zie ik my gedwongen 
van de morgen tot de avond te lezen en IC 

schrijven over wiskunde, over geometrie, over 
muziek en over schilderkunst. 's Avonds lees ik 
poor de board met miz kinderen de klassieken 
en is voor ons her behandelen van de zedenleer 
een verfrissing poor her werk van overdag. Her is 
m{/n grootste vreugde, wanneer ik weer eens een 
brief van is ontvang. U brengt my weer in de 
wereld die ik hier mis." 
Wanneer hij, door de signalen die de postiljon 
op zijn boom geeft, de postkoets hoort komen, 
stuurt hij Jan Oepkes direct naar "De Hoeck" 
om te kijken of er post voor Lindenoord is. 
Razend is hij, wanneer een enkele keer een brief 
per abuis in de koets is blijven liggen en 
meegenomen is naar Leeuwarden, zodat hij hem 
pas de volgende avond ontvangt. Als de maat vol 
is, boycot hij de postdienst en verstuurt hij zijn 
brieven per schipper. Pas wanneer een brief naar 
Groningen een voile week onderweg is geweest, 
krijgt de postmeester de familie Van Haren als 
klant terug. Zomers gnat het beter. Dan komen 
vrienden en kennissen logeren. Dan komt er 
weer leven in de brouwerij. Alle kamers zijn dan 
bezet en wanneer dat door de grote toeloop 
problemen begint te geven, lant de gastheer ann 
het washuis een aantal kamers bijbouwen. De 
grotere kinderen, die elders op school zijn, 
brengen thuis hun vakantie door en brengen hun 
vrienden of vriendinnen mee. Voor Onno Zwier 



Park Lindenoord Rechts was her openluchttheater. 

en zijn vrouw is dat een gelukkige tijd, die, zo 
schrijft hij, altijd te kort dnurt. 
De komst van Heerkens is her hoogtepunt voor 
de landheer. Dan gaat de wereld weer voor hem 
open. Hij schrijft hem: "Kom spoedig. Her 
voorjaar is Ijier al vertegenwoordigd in al zjjn 
lu&er: a/s u een lekker/,ek bent, kan ik u zeggen 
dat de sla de komkommer en de boon(/es voor 
otis flu al dage4fkse kost zijn. Over drie dagen 
zullen w/ Heine erw(/es ete,z maar ik vind het 
fijner u te me/den dat onze bomen in Noel staan 
en in b/ad en dat de nachtegaal aan her hoofd 
van alle gev/euge/de wezens die een stem hebben, 
al een afvaardiging heeft gekozen om u te 
comp/imenteren bij uw aankomst en ze zul/en otis 
vergezellen op onze wandelingen." 
Als Heerkens is gearriveerd, maken zij inderdaad 
dagelijks samen lange wandelingen door het 
rustgevende, onbedorven landschap. Praten, maar 
vooral luisteren verdiept hun vriendschap en 
geeft Van Haren de moed verder te gaan. 

Wanneer Heerkens weer vertrokken is en de 
onderlinge correspondentie wordt voortgezet, is 
daaruit te merken dat er al verandering komt in 
het denken van zijn vriend Van 1-Jaren. De toon 
van de brieven wordt milder. De politiek raakt 
op de achtergrond en de gewone dagelijkse 
dingen krijgen naast de polemieken over 
wetenschap en literatuur meer aandacht. Onder 
éen van de brieven komt dan een zin waarin hij 
schrijft te moeten stoppen, omdat de secretaris 
Canter binnenkomt. "Die doet u de groeten en 
gaat voorbereidend werk doen dat voorafgaat 
aan her eten van de tong en de schoL die 
vanmorgen levend zffn aangekometL" De ver-
bittering is aan het afzwakken. 
Wanneer Heerkens schrijft dat hij een bijzonder 
aardige jongedame heeft ontmoet, met wie hij 
denkt te trouwen, geeft zijn vriend hem goede 
raad. Onno Zwier schrijft dan dat hij de bewuste 
jongedame oak heeft ontmoet. "Z/ was in her 
gezelschap van haar moeder en vader, de majoor 
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Iddekinge. Deze vertelde veel hoogach/ing poor u 
te hebben. Oak de juffrouw zeif ac/it u zeer en 
spreekt met belong van uw persoon. Dezelve is  
schoner en bevalliger dan ooit. Ook zeer 
bezadigd van gedachten en 1k verzeker U: zeer 
goedhartig. Met de vurigste wensen zou ik geen 
betere vrouw kunnen wensen, meer overeen-
komende met uw denkwUze. Zo gij de pas gaol 
doen, war ik u zeer aanraa4 schrijf haar dan 
eerst. Zff kent u en zal u die vrl/heid  niet kwalk 
nemen. Gij zult uit haar antwoord bespeuren of 
g(j peel te risqueren hebt. GY wilt toch eens 
trouwen, 'un tendre bien est un grand bien 
Haast u, wff hebben beide geen lift! meer om te 
dralen. Otis horloge poor de liefde & meer dan 
half afgelopen..." 
Of deze romance tot een huwelijk is gekomen, 
blijkt niet uit de brieven. 

Uit kerkboeken komt naar voren dat de 
grietman zich ook meer met kerkelijke zaken, in 
her bijzonder met het onderwijs, gaat bemoeien. 
Op zijn initiatief stelt dominee Gerhardus 
Benthem van Oldeholtpade een lesrooster voor 
de scholen op. Er komen winterscholen en 
avondscholen, waar her leren lezen, schrijven en 
rekenen zelfs meer tijd krijgt dan het godsdienst-
onderwijs. Uit versiagen van de rechtbank blijkt, 
dat Van Haren ook daar weer als rechter 
verschijnt. Hij brengt ook bezoeken aan zijn 
meiers en toont belangstelling voor bun werk en 
welzijn. 
En de Stellingwervers, die natuurlijk hebben 
gehoord wat er met bun grietman gaande was, 
zeggen verheugd: "Meneer kroept gelokkig weer 
tegen de wal op." 
Onno Zwier van Haren is echter geen man om 
geheel op te gaan in deze manier van leven. Hij 
weer dat hij tot meer in staat is en wil daaraan 
ook uiting geven. Mede op aandringen van 
Heerkens begint hij van lieverlee zijn literaire 
arbeid te ordenen en uit te geven. Niet 
onmoeIijk is dat her schrijven van zijn 
verweerschriften, die zich laten lezen als een 
roman, daartoe mede een stoot heeft gegeven. 
Hieruit bleek dat het talent ruimschoots aan-
wezig was. Van Haren moet het schrijven en 
uitgeven echter ook hebben aangegrepen om er 
zijn verlies aan macht en invloed mee te 

compenseren. Laten zien dat hij nog niet heeft 
afgedaan (2). 
Uit zijn bibliografie (3) blijkt dat, behoudens 
enkele eerder in druk verschenen redevoeringen 
en verweerschriften, in 1766 zijn eerste publi-
katie verschijnt. Het is de, op verzoek van prinses 
Anna van Hannover geschreven, lijkrede op 
stadhouder Willem IV. In datzelfde jaar ver- 
schijnen ook het boekje Zeedige Aanmerkingen 
over de Veengraveryen in Friesland en een 
beschouwing over Her gedrag der Hollanderen in 
Japan, met betrekking tot de christelke gods-
dienst 
In 1769 komt de grote doorbraak, wanneer 
Agon, sultan van Bantam, treurspel in viff 
bedrif pen, verschijnt. Vrijwel direct daarop 
gevolgd door het dichtwerk van twintig zangen 
Aan her VaderlandL Abraham Ferwerda te 
Leeuwarden is van beide werken de uitgever. 
Het treurspel, waarin hij de inlanders in 
bescherming neemt tegen de koloniale mis- 
standen, wordt in de Inge landen doodgezwegen. 
In 1770 wordt het echter in het Frans vertaald 
en pas in de volgende eeuw komt het ook in 
Nederland in de belangstelling. Later wordt Van 
Haren ten opzichte van het koloniaal verleden 
van Nederland in Indonesië zeift als een 
voorloper van Multatuli gezien. 
Kon de ontwikkeling van staatsman tot schrijver 
voor de hand liggen, die tot dichter doet dat 
stellig niet en is een alleszins merkwaardig 
feit (4). 
Aanleiding tot de behandeling van de historische 
stof van Aan her Vaderland vond de schrijver in 
de bewijzen van Oranjeliefde, die hij bij hung en 
lang was tegengekomen. In zijn kringen was dat 
een normaal verschijnsel, tenminste zolang 
Oranje naar bun pijpen danste. De patriotten 
dachten er het hunne van. De anekdote wordt 
aangehaald van een man die bij de intocht van 
Willem IV te Amsterdam het ongeluk had uit 
een boom te vallen, waarbij hij een been brak. 
Toen Van Haren, die tijdens de intocht naast de 
Stadhouder in diens koets had gezeten, bij hem 
ging informeren, zei de man lachend: "Al waren 
ze beide gebroken, ik heb de prins gezien, ze zijn 
tot zijn dienst" (5). Een man uit de Iaagste stand, 
misschien de op êén na laagste, anders was hij 
niet in een boom gekiommen. Hij zag in de 
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Tifdens een bezoek aan Leeuwarden on!dekte Onno Zwier in een winkel boven de toonbank het 
schilderji "Staat dezer landen in 1572' HU schrijti hierover: "Dit boezemde in my de begeerte, om die 
eers!e Revolufie, in eenige uitges!rektheid win de Ncicoomelingschap door myne penne o vertelaaten 
Hy had daarb{/ volgens hem geen andere bronnen nodig dan de 4/ne, gevormd door 4/n studie, 4/n 
werk voor her vax/er!and en persoon4/ke leven. Het inspireerde hem tot her schrzjven van 4/n 
beroemde gedich! "lie Geuzen", dat aanvankel(/k antler de fuel 'Wan her vaderland" in 1769 
verscheen by Abraham Ferwerda te Leeuwarden 

stadhouder de man die hem en zijn gezin ken 
verlossen uit de diepe ellende waarin zijn stand 
in die tijd moest leven. 
Aan het gedicht Aan her Vaderland heeft Van 
Haren vanaf 1766 gewerkt. Het verscheen in 
1769 bij Abraham Ferwerda in Leeuwarden. In 
1771 verscheen het opnieuw, nu onder de titel 
De Geuzen. Hiertoe werd Van Haren gemnspi-
reerd, teen hij in het vooijaar van 1766 in 
Leeuwarden in de winkel van de zilversmid 
Jelgerhuis een schilderij ontdekte dat "s Lands 
gesteiheid van zaken sedert het begin van de 
beroerten tot in het midden van 1572" 
voorstelde (5). 
De Geuzen werd in 1771 uitgegeven door Simon 
Clement in Zwolle. Het bestaat uit 24 zangen 
waarin een door de geuzen betichaamd ideaal 
van vaderland, vrijheid en godsdienst centraal 
staat. Het is het bekendste werk van Onno Zwier 
van Haren en vindt veet waardering. De hele 19e 
eeuw door wordt het herdrukt, voor het laatst in 
1898(6). 
Tot 1779 verschijnen er dan jaarlijks geschriften 
van Van Haren, met als laatste het toneelspel 
Fietfe en Agnieie, of de does van Pandora, dat 

hij schrijft ter gelegenheid van her tweede 
eeuwfeest van de Unie van Utrecht (1579). 
Na zijn dood in 1779 komt het werk van Van 
Haren pas goed in de belangstelling. Dit nit zich 
niet alleen in het aantat herdrukken dat 
verschijnt, maar ook in de tientallen beschou-
wingen die er over het werk worden geschreven. 
Dit laatste betreft zowel werk van Onno Zwier 
als van Willem van Haren. 
Gezegd kan worden dat zij hebben behoord tot 
de vooraanstaande dichters van de 1 8e eeuw. 

1. Brieven in bezit van Mr. J.J. Canter Cremers. 
2. Stakenburg, A.J.T., Onno Zwier van Harem 

De Geuzen, Santpoort, 1943, blz. 69. 
3. Kalma J.J., Bibliografle be!reffende de Ge-

broeders 0. Zw. en W van Haren. Leeuwar-
den, 1956. 

4. Stakenburg, A.J.T., Onno Zwier van Haren. 
De Geuzen, Santpoort, 1943, blz. 39. 

5. Raaf, K.H. de en J.J. Griss, S!roomingen en 
Gestalten, z.p., z.j. 

6. Laatste druk verscheen in 1898 bij W.J. 
Thieme en Co. te Zutphen. 
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HOOFDSTUK XVI 

Inbraak en brand op Lindenoord 

Park Lindenoord met gezicht op de achier/cant van her hub. 

Coulissen van struikgewas, een vloer van ruwe 
planken, een voetlicht van een nj vetpotjes en 
voor de toeschouwers enkele nijen harde banken: 
Onno Zwier van Haren had er voldoende aan 
om daar de door hem geschreven toneelstukken 
te laten opvoeren. In het park van Lindenoord 
was er ruimte voor vnijgemaakt. Uit familie en 
vrienden werden de acteurs geselecteerd. Toe-
schouwers waren zij voor wie geen rot 
beschikbaar was, en de notabeten nit Wolvega. 
Het toned van de schouwburgen in de grote 
steden heeft Van Haren in die tijd niet kunnen 
haten, ondanks de onmiskenbare kwaliteit van  

zijn stukken. De belangstelling voor "het 
schandaal" was bij bet publiek wel verdwenen, 
vergeten was bet nog niet. Men zweeg hem liever 
dood. 
In andere provincies van her land stond men 
antlers tegenover Onno Zwier van Haren. Zo 
benoemde het Zeeuws Genootschap der Weten-
schappen te Vlissingen hem op 28 juni tot lid en 
vier jaar later tot directeur. Utrecht volgde en 
benoemde hem op 1 mei 1777 tot lid van het 
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen. 
Nog altijd scheen men echter in Den Haag bang 



te zijn dat Van Haren compromitterende brieven 
in zijn bezit had, zodat men hem het liefst op een 
afstand hield. 
In dit licht moet ook de geheimzinnige inbraak 
worden gezien, die in de nacht van 7 november 
1769 op Lindenoord plaatsvond. Als getuige 
verklaarde mevrouw Van Haren, dat zij die 
nacht om 3 uur wakker was geworden, doordat 
iemand geprobeerd had de deur van de 
slaapkamer waar zij en haar man sliepen, te 
openen. Dat was niet getukt, omtht deze deur 
altijd door haar kamenier op slot werd gedaan, 
wanneer zij gingen slapen. Zij had daarop haar 
man gewekt en die had geroepen: "Wie is 
daar! I" Er was geen antwoord gekomen, maar 
even later had zij gehoord dat er aan de deur van 
de kamer waar haar twee dochters sliepen, werd 
gerammeld. 
Haar man had toen geprobeerd de knecht, die 
boven sliep, te bellen, doch het koord van de bet 
was gebroken. Haar dochter had vanuit haar 
kamer geroepen en gevraagd wat er gaande was, 
waarop zij had gezegd: "Daar is vreemd yolk 
aan Julie deur, doe vooral niet open!!"  
Onderwiji was met kracht tegen een deur die 
hun slaapkamer met de eetkamer verbond, 
gestoten, in een poging om hem open te krijgen. 
Door al dat gerucht was ook Pieter, de knecht, 
wakker geworden: "Is er iets, heeft mijnheer 
gebeld?" Haar man had daarop geroepen: "Kom 
ten eersten af, daar is vreemd yolk in huis!!"  In 
de eetkamer was het toen stil geworden en daar 
had ze verder ook niets meer gehoord. 
Nadat Pieter de sleutel bij de kamenier had 
gehaald en de slaapkamer had geopend, was hij 
met Van Haren het huis doorgelopen. Daar was 
echter niemand aanwezig. Wel had de deur naar 
de bleek open gestaan en was er op de 
slaapkamerdeur de afdruk van een vuile hand te 
zien geweest. 
Op de tafel van de eetkamer stonden twee zilve-
ren kandelaars en in niet afgesloten laden lag in 
totaal voor wet drieduizend gulden aan zilveren 
lepels en vorken, maar er was niets van gestolen. 
De knecht verklaart dat hij wakker is gemaakt 
door de kok, de 33-jarige Jan Koerts en nadat 
hij met zijn beer het huis heeft geinspecteerd, met 
Jan in de keuken het daglicht heeft afgewacht. 
Teen het liclit werd, hadden zij in de thin 

voetstappen ontdekt, die vanaf de achterdeur 
naar de vlonder over de gracht liepen. Jacoba 
Prinsen, de kamenier, en Wiltempje Prinsen, een 
dienstmeisje, verkiaren dat ze niets hebben 
gehoord, omdat ze uit angst diep under de 
dekens waren gekropen. Wel verkiaren ze dat 
een andere dienstmeid, die juist de vorige dag 
was vertrokken, bun in het diepste geheim had 
verteld dat zij voor enkele dagen haar vrijer 
Hendrik Jurgens 's nachts op bezoek had gehad. 
Zij hadden toen tegen twee uur buiten lawaai 
gehoord en toen Hendrik op haar aandringen 
was gaan kijken, had hij twee mannen zien 
wegvluchten. 
Bij het verdere onderzoek bleek uit de voet-
sporen die waren gevonden, dat de mannen 
schoenen hadden gedragen van een Italiaanse of 
Spaanse leest. Schoenen voor rijkelui, die in 
Wolvega niet worden gedragen. Maar liefst vijf 
Wolvegaaster schoenmakers komen dat bevesti-
gen. De daders zijn echter nooit gevonden en 
Onno Zwier van Haren heeft deze inbraak nooit 
antlers gezien dan een poging van zijn vijanden 
om bepaatde brieven in handen te krijgen. 

In de loop der jaren wordt het stiller op 
Lindenoord. De kinderen gaan de deur uit. 
Tijdens de inbraak is er alleen sprake van twee 
dochters, Magdalena en Elisabeth, die 's nachts 
aanwezig zijn. Van de zonen was de oudste, 
Duco, luitenant in een Zwitsers regiment en 
verbleef Willem Anna als luitenant ter zee op de 
vloot van de Republiek. De jongsten, Jan Poppe 
André en Care! Willem, waren op een 
kostschool in Zwolle. Vooral in her najaar 
hebben moeder en dochters het vaak moeilijk in 
het stille, trieste Wolvega. 's Winters woont de 
familie meestal enkele maanden in Leeuwarden. 
Onno Zwier schrijft aan zijn vriend Heerkens, 
dat het er niet plezierig toeven is. "De mensen 
z(/n er koud en gesloten en ze lachen nooit" 
Zelf heeft Onno Zwier er nu geen moeite meer 
mee om in Wolvega te wonen. Hij wordt geheel 
in beslag genomen door zijn literaire werk en is 
tevreden, wanneer hij zijn avonden rustig in de 
familiekring kan doorbrengen. 

In de nacht van zaterdag op zondag 20 oktober 
1776 werden de in diepe rust verkerende 
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inwoners van Wolvega tegen 4 uur gewekt door 
het voortdurende kieppen van de kerkklokken. 
Er bleek brand te zijn uitgebroken in Lindenoord 
en de bevolking werd opgeroepen de nodige 
huip bij het b!ussingswerk te verlenen. 
Al duurde her maar kort voordat ieder die in 
staat was te helpen aanwezig was, er kon niet 
voorkomen worden dat zowel het hoofdgebouw 
als de beide vleugels geheel uitbrandden. 
Klaarheid over de oorzaak van de brand is er 
nooit gekomen. Wel is over de omstandigheden 
tijdens de brand vrijwel alles bekend dank zij een 
aantal brieven die kort na de brand door Van 
Haren en zijn vrouw naar hun kinderen zijn 
gezonden. In een eerste brief schrijft mevrouw 
Van Haren aan haar zoon Jan Poppe André, die 
als student in Franeker woont, dat zij en haar 
man om 4 uur in de morgen werden gewekt 
door Doortje en Bendine. Deze meisjes, dochters 
van de familie Petit, die op Lindenoord 
logeerden, riepen dat de bibliotheek in brand 
stond. "Verbeeldt z"  zo schrijft de moeder, "de 
schrik en de ontsteltenis van uw vader en van 
int Ge!ukkig echter dat w(j Gode 4/  dank, 
beiden bedaard bleven en het hoofd niet verloren 
ten einde eerst onze kinderen van wEe er vier 
gevaar liepen door de rook te warden bedwelm4 
te redden. 1k heb geprobeerd tot driemaal toe de 
trap te beklimmen om Willemien, Marianne, 
Care! en Doekje, waarvan de eerste drie in her 
rote huts sliepen, te wekken, war steeds 
mislukte, omdat ik door de rook mn bewustzj/n 
dreigde te verliezen. Door van buiten of le roepen 
en sekelpen tegen de ramen te gooien werden ze 
tenslotte wakker en wi.sten zif zich door door de 
ramen naar buiten te springen te redden. Doekje, 
die in de oostelyke vleugel sliep, wist zich ook te 
redden terwj/1 de dienstboden, die nog koger op 
de zolder sliepen, zich via een trap naar die 
vleugel in veiligheid wisten te stellen. Het blussen 
had geen succes. In de gracht was wel bluswater 
aanwezig, maar ofschoon de rnannen een keten 
vormden en elkaar emmers water doorgaven, 
haa!de het niets uit, Wel werden de meubels uit 
de eetkamer en de s.aapka,ner gespaaro'L Her 
grootste gedeelte van her zilverwerk is met de 
juwelen naar buiten gebracht De linnenkasten 
4/n op 4k! leeggehaald Gisteravond out JO uur 
is Willem Annazeer onisteld thuis gekornen. 11(1 

had de tiding van de brand in Sloten in een 
herberg gehoord Uw vader was reeds te bed 
Willem heeft met Care! en Duco in her washuis 
geslapen. Hedenmorgen heeft 4/n vader hem 
laten roepen en zich met kern verzoen4 zodat ik, 
by a! her !eed dat ons is' overkomen, my mag 
verheugen al m(/n kinderen weer by e!kaar 
te zien. 
Uw vader en ik, benevens Wilemyn 4/n tijde4/k 
by Hokenlohe gehufrvest (1) Wy betrekken 
eerdaags de Wi!dbaan am daar gedurende de 
komende winter te verbljjven. De predikant 
Simon Nauta goat by Nieuwenhuis logeren en 
heeft de pastorie aan ons afgestaan, zodat w 
dan gezamen!(/k in deze twee gebouwen onder-
dak 4/n. De dorpsbewoners hebben air ezels 
gewerkt am ons te helpetv Lycklama a Nj/ekolt, 
de grietman van Ooststellingwerf heeft ons reeds 
bezocht en Idema heeft ons in Heerenveen 4/n 
huts Crackstate ter beschikking geste!d a&nede 
4/n linnenkast" 
Onno Zwier schrijft onder deze brief: "M(/n 
vriend wy hebben een groot verlies ondergaan, 
doch het is God 4/ dank, geen gehele 
vernietiging. A!!es zal zich herstellen, indien wj/ 
bedaard blj/ven en zuiks 4/n w(t W/ hopen dat 
onze kinderen zich verstandig zullen gedragen. 
Vaarwe4 houdt u goed en studeer v4/tig. Geheel 
de awe. Uw vader." (2). 
De kinderen die de brand hebben meegemaakt, 
doen ook hun zegje in brieven aan fami!ie en 
vrienden. Zo schrijft Duco dat hij in het aan de 
overkant van de Oldeweg staande washuis sliep 
en dat hij, wakker geworden, zag dat zijn zuster 
"bijna kiederloos" nit het venster sprong. Hij had 
een brandspuit willen laten komen, maar deze 
bleek in Wo!vega niet te vinden. Ms een 
galeislaaf heeft hij men aan het hoofd van 
driehonderd man gestaan om het vuur te doven, 
mar het mocht niet baten. 
Onno Zwier schrijft dat hij de grootste moeite 
had het personeel, dat het hoofd kwijt was en 
schreeuwende door de Win liep, te kalmeren. 
Zeif merkte hij pas tegen zeven uur, dat hij 
zonder kousen en haisdoek rondliep en ook zijn 
hoed niet op had. 
Er is in die nacht een der kostbaarste 
verzamelingen boeken nit die tijd verloren 
gegaan. Genoemd wordt een cotlectie Van 
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Frederik Ernst des H.R. RIcs Graaf van 
Hohenlohe-Langenburg, (1750-1793). 
Plaats-majoor van Harlingen, Luitenant-kolonel 
en commandant van een bataijon grenadiers. 
Gehuwd met Magdalena van Haren. Woonde air 
Jong en par getrouwd officier een 4k/lang in de 
woning die eens aan Dirck van Baerdt hoorde op 
"Her Hoge" van Wolvega. 

Reysen, bestaande nit 1200 delen (3), een 
origineel portret van Brederode en de Qeuzen-
medaille, die aan grootvader Daam was uit-
gereikt ter herinnering aan de inflame van Den 
Briel. Ook zijn journani over deze gebeurtenis, 
dat was opgetekend in dertig folianten, was 
verbrand. Drieënveertig jaar had Van Haren aan 
het bijeenbrengen van deze verzameling gewerkt 
en alles ging in een paar uur voor zijn ogen 
totual verloren. Uiterlijk bleef hij kaim onder 
deze ramp. Toen hem werd gevraagd hoe hij zo 
bedaard kon blijven, terwiji ieder ander zich de 
haren nit het hoofd zou rukken, antwoordde 
Onno Zwier: "Indien 1k dat niet nit mijn boeken 
had geleerd, waren ze tech onnut voor mij 
geweest." 
De totale schade wordt door Van Haren op  

f 20.000,-- gesehat. Van een verzekering was 
destijds nog geen sprake. Uit de brieven (4) blijkt 
dat direct na de brand voorbereidingen zijn 
getroffen tot de wederopbouw van het hem zo 
dierbare Lindenoord. 
Hoewel men het ontstaan van de brand wel aan 
kwaadwilligheid heeft toegeschreven - ook Van 
Haren dacht in die richting - zijn daarvan nooit 
aanwijzingen gevonden. Het meest aannemelijke 
verhaal is dat de knecht zoals gewoonlijk in de 
namiddag een vuur had willen aan!eggen in de 
bibliotheek. Wegens onverwacht bezoek was hij 
bij dat werk weggeroepen. Omdat dit bezoek 
veel drukte gaf en Van Haren daardoor niet naar 
deze kamer ging om er te werken, was thur een 
ijzeren bekken gloeiende kolen blijven stuan. 
Van Haren had de gewoonte iedere avond voor 
her siapen gun deze vertrekken te inspeeteren, 
maur omdat hij die dag niet boven was geweest, 
meende hij dat zuiks die avond niet nodig was 
(5). 

Magdalena Adriana van Haren (1746-1822), 
huwde op 7februari 1773 in de kerk te Wolvega 
met graaf Frederik van Hohenlohe. In 1794, na 
het over4iden van haar man, nam 4/ haar intrek 
op Lindenoordl In her dorp noemde men haar 
een "kwaoie toeke' een bijdehante en lastige 
tante. 



Huize de Wildbaan, her kleine door generaal 
Tiddinga gebouwde jachtslot op de "kedde-
kaampe" tegenover huize Lindenoord Onno 
Zwier van Haren sheif daar in de kamer achier 
de twee ramen win de linkerzUde. 

De wederopbouw van Lindenoord ondervond 
veel stagnatie. De bouwmeester was volgens 
Willem Anna van Haren, die wegens ziekte van 
zijn vader bet toezicbt op de bouw had, een 
miskleun. Deze timmerbaas is altqd bezig z(/n 
oogjes dicht te knjfpen om zjn eigen ongerech-
tigheden niet te zien" schreef hij ann een vriend, 
In tegenstelling tot de bouw van bet eerste 
Lindenoord, waarbij over het atgemeen een-
voudig materiaal was gebruikt, werd deze keer 
het marmer niet gespaard. Somtijds lag de bouw 
maanden stil, omdat materiaal uit het buitenland 
niet tijdig besteld was of de aanvoer probtemen 
gaf. Al met at dnurde het drie jaar voor de 
familie Van Haren er weer haar intrede kon 
doen. Voor Onno Zwier was bet toen ecbter at 
te Iaat. Hij overleed op 2 september 1779 in zijn 
slaapkamer in buize De Wildbaan. 

1. Frederik Ernst GraM van Hohenlohe-Langen-
burg, geb. 16 mei 1750, kapitein in het 
Regiment van de GraM van Recliteren, Plants-
Majoor van Harlingen, huwde 7 februari 1773 
met Magdalena Adriana van Haren. Ze 
woonden in 1776 in het voormalige huis van 
Dirck van Baerdt, op "bet Hoge" van 
Wolvega. 

2. Brief letterlijk overgenomen. 
3. Van deze collectie is verder niets bekend. 
4. 27 brieven die bewaard worden in her archief 

van bet Historisch Oenootschap in Utrecht. 
5. Klijnsma, Sent F., Geschiedkundige herinne-

ringen u/i Oost- en West tellingwerf de 
voormalige grieten(jen, hoofdzake4/k aan-
gaande her geslacht o'er Van Haren 's, Meppel, 
1861. 
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HOOFDSTUK XVII 

Het testament van Onno Zwier 

De ingang van de grajkapel naast de kerk van St Annaparochie, waarin Onna Zwier van Haren 
werd bjjgezes. 

Op waardige wijze, zich bewust zijnde dat zijn 
tijd gekomen was, had Onno Zwier van Haren 
op zijn sterfdag afseheid genomen van allen die 
hem lief waren. In de namiddag had hij de 
bedienden aan zijn bed geroepen en hun de hand 
gedrukt. Naar oud gebruik hadden zij hem 
"goede nacht" gewenst. De tuinman, die zijn 
hele leven op Lindenoord had gewerkt, kon zich 
met beheersen. De tranen liepen hem over de 
wangen. "Hoe nu Ebele," vroeg de stervende, 
"heb ik dan zo geleefd dat je flu om mij schreien 
moet?" "Nee mijnheer," zei Ebele, "zeker met, 
maar ik schrei om uw bitter lijden." (1) 
Tegen de avond, terwiji de laatste stralen van de 
ondergaande zon door de ramen van de 
sterikamer vielen, kwam de dood op kouse- 

voeten binnen om hem te halen. Om het steribed 
stonden zijn vrouw, en acht van de tien kinderen. 
Van Haren had tot het laatst toe geweigerd zich 
met de twee anderen, die hem en zijn famitie 
zoveel ellende hadden bezorgd, te vertoenen. 
Ondanks de pijnen die hij leed, bleef hij tot her 
laatst de sterke, zich beheersende man. Met de 
handen van zijn vrouw in de zijne sloot hij de 
ogen en blies de laatste adem nit. 
Enkele dagen later vertrok in de vroege morgen 
een lijkstoet nit Wolvega naar St. Annaparochie, 
waar her stoffelijk overschot van Onno Zwier 
van Haren werd bijgezet in de tegen de 
noordkant van de kerk aangebouwde grafkelder 
van de familie. 
De door de predikant Simon Nauta op 12 
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september 1779 in de kerk van Wolvega 
uitgesproken en later in druk verschenen 
Ljjkrede over her afsterven van de Hoog Weld 
Geb. 0. Z. Baron van Haren is een lofrede, die 
eindigt met de volgende conclusie: "In zeden was 
zyn H W. Geb. vroom en deug&aam lie vende de 
deugd met alleen voor zig zelven maar die ook 
den zynen inseherpende, en anderen aanpryzen-
tie. In zyne houdinge deflig naar zyne hooge 
geboorte, aanzien en jaaren. In zynen dagelyk-
schen omgang en verkeeringe was hy gemeen-
zaam moor altyd met defiigheii Onder de goede 
vrienden was hy hartelyk en gui; in zyne 
gesprekken nuttig en aangenaam, boertende, 
maar met zout Zyne byzondere denkwyze was, 
dat een mensch, een Edelman vooral met voor 
zig zelven gebooren L, en leef4 moat voor zyn 
vaderlan4 en de gemeene 'naatschappye In S 
oordeelen was hy voorzichtig, in het regeren wys, 
tie vreede raadende, maw- in alles een mensch" 

De titel "baron Van Haren" the dominee Nauta 
in zijn lijkrede gebruikte, zal hij hebben geplukt 
uit de rouwbrieven die mevrouw de douairière 
Van Haren, bij de dood van haar man had 
rondgestuurd. Het gebruik van deze adellijke 
titel, die in de Republiek in de 1 8e eeuw nog 
onbekend was, en de daarop volgende op-
somming van alle hoge ambten die haar man als 
staatsman had bekleed, was niet zonder be-
tekenis. De douairière gal hiermee te kennen, dat 
de strijd voor eerherstel van Mar man nog niet 
was uitgevochten. Ook de vermelding in de 
rouwbrief van acht in plaats van tien kinderen 
paste in dit kader. Men kon emit lezen dat er 
met de dood van de vader niets was veranderd 
ten opzichte van de dochters Amalia en 
Caroline. Dat hiermee de zaak weer werd 
opgerakeld en het deksel van de Haagse beerput 
weer werd opgelicht, scheen van geen betekenis 
te zijn. Sara Adel van Huts plaatste haar man op 
het voetstuk waarop hij naar haar mening 
hoorde. Wie hierover met haar in discussie wilde 
treden, was welkom. Nooit had zij ook maar een 
ogenblik geloof gehecht aan de dwaze besehul-
digingen van incest van haar man met twee van 
haar dochters. Hun leven was er door vergald, 
maar berusten zou zij nooit! 
Zeif had Onno Zwier van Haren op het Iaatst 

Amalla van Haren, die no de dood van Van 
Sandick in 1767 her!rouwde met Johann 
Cr&ian Friedrich Schmidt, luitenant-generaal 
tier Grisons. Van hoar is in defamilie nooit meer 
iets vernomen. 

van zijn leven onder de titel MUn  gepasseerd 
leven een hekeldicht geschreven (1). In veertien 
coupletten schildert hij in grote lijnen zijn leven 
met alle verwachtingen, dwalingen en teteur-
stellingen. 1k ben, zegt hij, nu end. Een grijsaard 
die meet aanvaarden dat hij bij 'Min en 
Krjjgdienst' nutteloos geacht meet worden. 1k 
kan nu op mijn leven terugzien en overpeinzen 
wat ik verkeerd heb gedaan, op welke momen-
ten ik heb gedwaald. Als kind en jongeling 
noemde men mij pedant, terwijl ik dacht dat 
men mij om mijn studieresultaten zou bewon-
deren. Daardoor kwam ook mijn eerste grote 
teleursteuing zo hard aan, toen her meisje waar 
ik veel van hield, de voorkeur gal aan een ander. 
1k dacht het verdriet daarover te kunnen 
vergeten door nit te gaan en veel te drinken. 
Katers met brandende hoofdpijn waren echter 
het gevoig. 
"Laat ons veeleer tie Vriendschap volgen! 
Een vt-lend kan bystaan in den nood 
Vet/roost als 't lot zig toont verbolgen. 
Zal my getrouw tot den dooaY' 
1k had vrienden, maar wat zijn vrienden. Mijn 
grootste vriend nit mijn Zwolse jaren, Eggerig 
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Johann Cristian Friedrich Schmidt, de tweede 
echtgenoot wan Amalia 

van Tiddinga, was toen 1k in moeilijkheden 
kwam en op zijn steun meende te kunnen 
rekenen, de eerste die mij liet vallen. Dat 1k het 
was die. hem door mijn voorspraak hielp een 
carriëre op te bouwen en fortuin te maken, was 
hij al lang vergeten. 
Ook op her bestuurlijk viak heb ik menige 
teleurstelling ondervonden. De grote Fagel en 
Van Slingelandt hadden mij onderwezen en mij 
het idealisme voor het vaderland bijgebracht. 
Wat echter bleek, was dat ledereen er alleen op 
nit was een baantje te vinden en heist meer dan 
één. Jeder die macht had, hetzij familie of 
relaties, werd ingeschakeld om her begeerde doel 
te bereiken en wanneer dit nodig bleek, kroop 
men er voor door het stof. Moeder had ons al 
vroeg geleerd dat de kunst van regeren slechts 
bestond nit kuipen, het intrigeren en knoeien om 
zich zeif aan een baan te helpen en wanneer het 
was gelukt, was het vreten en zuipen op kosten 
van het land. Zij heeft gelijk gehad. 1k heb mij 
achter Oranje geschaard. Achter de vriend nit 
mijn jeugd in Friesland. Zijn kinderen speelden 
met de mijne wanneer bij met zijn gezin op het 
slot in Oranjewoud vertoefde en 1k daar met 
mijn gezin intrek had genomen in het mij toe-
behorende buitentje, Pauwenburg. Aan zijn zijde 
kon ik mij ontplooien tot hell van het land. 1k 
was er fier op dat ik de neutraliteit kon bewaren, 
maar toen hij stied en enige tijd na hem zijn 

vrouw, deed zijn zoon of hij mij niet kende. Dc 
miitairen, die sleclits bij oorlog zich waar 
kunnen maken, wisten mij toen op gemene wijze 
te vinden. leder, zlefs twee van mijn kinderen, 
wendde het hoofd van mij at In ballingschap 
moest 1k tenslotte in Wolvega mijn leven slijten. 
Wat bleef was de liefde van mijn vrouw en van 
mijn andere kinderen. Toen 1k trachtte door 
middel van mijn literaire werk nog jets voor her 
vaderland te doen, werd dat afgewezen. Men 
wilde mijn toneelspelen niet zien en mijn andere 
werk niet lezen. 1k werd dood verklaard. 

Dr. Joost Hiddes Hahbertsma analyseert het 
gedicht in 54 bhadzijden van zijn Letterkundige 
Naoogst Hij onderscheidt aan het slot twee 
trekken in her karakter van Onno Zwier van 
Haren (die hij overigens zeer hoog acht): hij wist 
niet van 'duiken' (kruipen) en hij was vaak 
bijtend sarcastisch. 
De wereld is echter zo gemaakt, aldus Halbert-
sma, dat duiken dikwijls nooddwang is, wil men 
zijn hersens niet verphetteren of nutteloos voor 
zijn yolk worden". "Vader is zo hoog als de 
huizen," plachten z'n kinderen te zeggen. Hij 
dook alleen wanneer het erom ging het ongeluk 
of de schande van zijn kinderen te voorkomen. 

De dag nadat Ds. Nauta zijn lijkrede had 
uitgesproken, werd het testament geopend, dat 
als voornaamste bepahingen bevatte dat de gehele 
erfenis was toebedeeld aan de hangsthevende, in 
dit geval mevrouw Van Haren en dat de beide 
verstoten dochters voorgoed onterfd waren en 
ook later niet in de erfenis van hun moeder 
mochten delen. Het testament was naast notaris 
Livius Radijs nog ondertekend door de school-
meester Wijbe Perfect, de bakker Jan Lantinga, 
de klerk Alle van Riezen, Ede Sickenga, 
koopman en hospes, en twee boeren Lammert 
Elsinga en Roelof Scheltinga. Over de grootte 
van de erfenis wordt hier niet gesproken. 
Er is een enorm bezit aan onroerende goederen. 
Uit het floreenregister van Weststehhingwerf van 
het jaar 1758 blijkt dat van de in totaal 798 
stemmen Onno Zwier van Haren er 147 in zijn 
bezit heeft. Daarnaast nog 34 voor de helft. Op 
97 van deze percelen stond een boerderij. Samen 
hadden zij een oppervlakte van 3384 pondemaat 
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Lindenoord naar een schilderif van Ids Wiersma, zoals her er moet hebben gestaan na de 
wederopbouw. Van de Icier aangebouwde vleugels was nog geen sprake. 

= 1244,64 ha. Ook waren er nog talrijke kleine 
pereelen waarvan de grootte niet stat aan-
gegeven. Dit zijn voornamelijk hooilanden, 
bossen en veenderijen. Daarnaast was er 
uiteraard het buiten Lindenoord, waarvan de 
wederopbouw na de brand op 122.000,-- was 
begroot, en het jachthuis De Wildbaan met 
washuis en stallen. Het vaarwater de Schipsloot 
was ook zijn elgendom en verder een aantal 
burger- en arbeidershuizen in de verschillende 
dorpen van de grietenij. 
Her parool van de gemiddelde grietman om door 
aankoop van stemmen macht te krijgen, was 
door Van Haren terdege opgevolgd. Toen hij in 
1758 zestien jaar grietman was, was het aantal 
stemmen van de 25 stuks die hij van zijn oom 
Duco had geerfd, opgelopen tot 147. Nog lang 
geen meerderheid, maar ondanks dat had de 
grietman daardoor tech heel war in de meW te 
brokkelen. 
Een dergelijk bezit vraagt uiteraard een gedegen  

administratie. De grietman had die opgedragen 
aan de kierk Alle van Riezen. Geldzaken worden 
ook veel geregeld door de algemeen ontvanger 
Pieter Nieuwenhuis. In de veenderijen had hij 
een zaakwaarnemer, de Stelling Jan Luiten uit 
Nijehoitwolde, die ook toezicht heeft op de 
boerderijen en hem de boeren van het lijf houdt. 
Jan is ook taxateur en weet altijd precies waar 
wat te koop is. Notaris Radijs geeft dan advies 
over de mogelijkheid om her nahierrecht toe te 
passen, hetgeen inhoudt dat de naastligger steeds 
her recht heeft van eerste koop. Wanneer er veel 
erfgenamen zijn, komt het vaak voor dat enketen 
hun erfdeel wel willen verkopen en dan kunnen 
zij altijd bij de grietman terecht. We zien dan 
ook in vrijwel ieder dorp dat Van Haren voor 
een bepaald gedeelte medeeigenaar is. Soms is 
het slechts een 1/32-ste deel. Her betekent echter 
een voet tussen de deur om, wanneer de 
gelegenheid zich voordoet, rechten te doen 
gelden op verdere aankoop. 
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Geld was er daardoor altijd nodig op Linden-
oord. Alle kerkboeken vermelden tatrijke obli-
gaties aan zowel Onno Zwier aan als zijn vrouw. 
Niet alleen is er veel geld nodig voor de aankoop 
van het zich steeds uitbreidende bezit aan grond, 
ook de huishouding op Lindenoord kost handen 
vol geld. De Van Harens hebben altijd een grote 
staat gevoerd. Er is buiten de uitermate zuinige 
oom Duco nooit een Van Haren geweest, die 
zijn geld liet beschimmelen. Wanneer mevrouw 
Van Haren spoedig na het overlijden van haar 
man het nieuwe Lindenoord betrekt, gaat wat 
dat betreft het leven op dezelfde manier voort. 

1. Halbertsma, J.H., Letterkundige Naoogs4 dec! 
11, z.p., 1845, blz. 427. Halbertsma verklaart 
hierbij, dat hij zijn jonge jaren een oude 
dienstbode van de Van Harens had gesproken, 
die dit afscheid had meegemaakt. 
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HOOFDSTUK XVIII 

Ondergang van een familie 

Het meet midden juli 1780 zijn geweest voor 
de herbouw van Lindenoord geheel was gereali-
seerd en de Douairiere Van Haren er haar intrek 
kon nemen. 
Haar twee verstoten dochters, die door de vader 
onterfd zijn, hebben inmiddels bij advocaten en 
relaties hun voelhorens uitgestoken om een 
poging te ondernemen het testament van hun 
vader ongeldig te verkiaren. Met hun broers en 
zusters hebben ze geen contact meer. Allen 
hebben hun vader aan zijn steribed moeten 
beloven dat zij zich met met hen zullen 
verzoenen eerder dan met de derde generatie. 
Hun oudoom in Wolvega, de secretaris Canter, 
geeft de beide dochters de raad de Stadhouder-
lijke familie in de zaak te betrekken. Ze wijzen 
dat van de hand, omdat ze menen dat hieruit 
Van Harens onschuld zou kunnen blijken. De 
geraadpleegde Friese juristen zijn van oordeel dat 
her testament volkomen beantwoordt aan het 
Friese recht en dat het met geen mogelijkheid 
kan worden bestreden. Ook in Den Haag zien 
juristen, notarissen en zelfs geraadpleegde pro-
fessoren geen heil in een procedure. Bovendien is 
het nog steeds een delicate kwestie, die voor de 
verstoten dames ook nog vervelende consequen-
ties zou kunnen hebben. Hun wordt de algemene 
raad gegeven te trachten de zaak in der minne te 
schikken. Zij schrijven daartoe enkele brieven 
naar Wolvega, maar er wordt op geen enkele 
wijze gereageerd. 

Van de kinderen zijn dan nog de zonen Willem 
Anna, Jan Poppe André en Carel ongetrouwd, 
evenals de dochters Marianne (Betje) en Wil-
helmina. Willem Anna wordt datzelfde jar als 
grietman van Weststellingwerf benoemd. On-
getrouwd zijnde neemt hij zijn intrek bij zijn 
moeder. Jan Poppe André heeft dat jaar zijn 
studie als advocaat voltooid en wordt benoemd 
tot Raad-ordinaris in den Hove van Friesland. 

Ook hij kiest domicilie in Wolvega op 
Lindenoord. De jongste zoon Carel is luitenant 
bij de Dragonders en ligt elders in garnizoen. De 
beide meisjes wonen bij hun moeder. Van de 
andere kinderen is Doekje op 21 september 
1777 in de kerk van Wolvega getrouwd met een 
Duitse Kolonel, Frederik B.F.B. Nockern von 
Schorn. Zij woont bij haar man in de Duitse stad 
Regensburg. Haar zuster Magdalena Adriana is 
op 7 februari 1773 in Wolvega getrouwd met 
Graaf van Hohenlohe. De Graaf was Plaats-
Majoor van Harlingen, maar het paar woonde in 
Wolvega in het huis dat eens bewoond werd 
door de grietman Dirck van Baerdt. In begin 
1780 was de Graaf overgeplaatst naar Groningen 
en stond her huis op 'het Hoge' te koop (1). 
Duco, de oudste zoon, woont in Amsterdam 
waar hij is getrouwd met Sara van den Heuvel, 
een koopmansdochter, die hij bij de schouw- 

Anna Margaretha Johanna van Haren (1779-
1838), dochier van Onno Zwiers oudste zoon 
Duco. 
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burgbrand nit de viammen heeft gered. Hij heeft 
een tweede huis in Steggerda, waar hij vaak met 
vrouw en kinderen vertoeft. Zo heeft de 
Douairière de meeste van haar kinderen geregeld 
om zich been en is het vaak een drukte van 
belang op Lindenoord 
Spoedig blijkt dat de ontvangsten op geen 
stukken na de uitgaven dekken. Er wordt te 
royaal geleefd en er wordt een te grote staat 
gevoerd door de Douairière. In de keuken stunt 
een eersteklas kok. Er zijn een koetsier en twee 
huisknechten. Drie kameniers staan ten dienste 
van de dames, evenals drie lakeien voor de 
heren. Keukenmeisjes en dienstboden zorgen 
ervoor dat alles schoon en helder is en in het 
park en de tuinen zijn de nodige tuinlieden en 
bosarbeiders. Betje (2), die nog steeds on-
getrouwd is en dat ook zal blijven, voert het 
bevel over deze groep en zij heeft het er druk 
mee. 
's Winters verhuist het hele gezelschap naar 
Leeuwarden, waar de Van Harens in het 
Burmaniahuis hun onderkomen hebben. Dat 
alles kost natuur!ijk handenvol geld, maar 
ofschoon er spoedig geruchien rondgaan over 
grote schulden, is er niets van te merken. Nog 
steeds is de gastvrijheid ongeevenaard. 
Op 8 september 1782 viert de familie feest en 
met haar heel Wolvega. De in het dorp zeer 
geziene Wilhelmina Carolina, de jongste dochter, 
treedt in de 'kerk op de hoogte' in het huwelijk 
met Jr. Jasper Gerrit van Ittersum, Heer van het 
Relaer, nabij Raalte in Overijssel. Zij vestigen 
zich in dat dorp op het slot 't Relaer. 
Mr. Jan Poppe André trouwt 4 juli 1784 met 
Beatrix van Roosmale nit Odijk en het jonge 
paar gnat wonen in het jachthuis De Wildbaan. 
Op 19 juli 1785 wordt hun eerste zoon geboren. 
Zij noemen hem Adam Ernst van Haren, naar de 
watergeus, die in 1572 mede Den Brie! 
veroverde. Broer Duco heeft dan al twee zonen: 
Pieter Willem en Jan Poppe André. Gedrieen 
vormen deze knapen een nieuwe generatie van 
het roemrijke geslacht. Er komen echter ook 
rampen over de familie. Op 15 mei 1785 
overlijdt plotseling in Raalte de nog zo jonge 
Wilhelmina Carolina, haar man achterlatende 
met een dochtertje, Isabella. Twee maanden 
later, op 13 juli, sterft in Amsterdam ook de 

Sara Adel van Haren (1778- 1847), dochter van 
Duco van Harem 

vrouw van Duco, de in de familie zeer populaire 
Saannientje. Zij laat vier nog jonge kinderen 
achter. 

Spoedig daarna verhuist mevrouw Van Haren 
voorgoed naar Leeuwarden. Duco heeft daar een 
huis gekocht aan de Put en dat stelt hij ter 
beschikking van zijn moeder. Haar gezondheid is 
de laatste jaren erg achteruitgegaan en zij denkt 
het in Leeuwarden wat rustiger te krijgen. Betje 
vergezelt haar moeder, die Lindenoord ter 
beschikking stelt van haar andere kinderen. 
Willem Anna kan er wonen en de anderen 
kunnen er naar believen voor lange of korte tijd 
hun intree nemen. Bij het schrijven van een brief 
wordt ze, wanneer zij dew overleest, plotseling 
stekeblind. De oorzaak hiervan blijkt grauwe 
staar te zijn. Ofschoon zij van haar acht kinderen 
veel !iefde en hartelijkheid ontvangt, heeft ze het 
de laatste jaren moeilijk. Haar k!einzoontje 
Adam Ernst komt in 1791 plotseling te 
over!ijden in Rinsumageest, waarnaar Jan André 
Poppe en zijn vrouw verhuisd zijn. De spoedige 
geboorte van een dochteije in datze!fde jaar kan 
haar de dood van het levenslustige jongetje niet 
doen vergeten. Datze!fde jaar trouwt Care! met 
Jonkvr. Cecilia Hartsinck nit Amsterdam, lief, 
mooi en rijk. Een huwe!ijk waarmee de oude 
vrouw ten zeerste is ingenomen. De geboorte van 
hun zoon op 21 juni 1793, Charles Frédéric 
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Lindenoord na sneeuw pal vanuit de Wildbaan gezien. 

99 



Sigismund van Haren, heeft zij echter met meet 
mogen beleven. Zij sterft 10 februari 1793. 

Nu zal de erfenis van Onno Zwier van Haren 
onder de acht kinderen moeten worden verdeeld. 
De jongste broer, Card, sneuvelt echter op 13 
september als Luitenant-Kolonel in de slag bij 
Meenen in Belgie. Zijn weduwe, Cecilia Hart-
sinck, treedt in deze zaak als gemachtigde voor 
haar in juli geboren zoontje op. 
Er worden taxateurs benoemd en op 20 februari 
1794 dienen Foeke Wytses, Ontvanger te 
Ondega, Jan Andries, Executeur te Kollum en 
Ede Sickenga te Wolvega hun rapport in, 
waarbij de onroerende goederen van de familie 
in totaal worden getaxeerd op 1 217.000,--. Een 
enorm bedrag in die tijd. In zestien dorpen van 
de grietenij kan men boerderijen vinden die aan 
de Van Harens toebehoren (3). 
Nog groter zijn echter de schulden die op de 
boedel rusten, zodat de erfgenamen besluiten 
deze voorlopig maar met te scheiden (4). Daar 
komt bij dat door de komst van de Fransen in 
1795 de broers Willem Anna, Duco en Jan het 
land moeten verlaten. 
De secretaris Canter heeft nog correspondentie 
met zijn nicht Amalia, de weduwe van Johan 
van Sandick, die inmiddels is hertrouwd met de 
Luitenant-Generaal Schmidt te Maastricht. Hij 
schrijft haar: "Het lot van Carel zal U helaas! 
bekend zj/n. Duco is met den slag verdwenen, 
desselfs kinderen en vrzj gaapende schulden 
nalaatende. Uwe zuster de Wed Van Hohenlo/je 
is ge/ieel onder onbetaalde schulden wech 
gezonken. De beide Broeders Willem en mljn 
naamgenoot zijn ook reeds van hunne ambten en 
waardigheden verlaten, zijnde alle haer gerech- 
tigheden ook genoegzaam den nek gebroken. 
Van Nockern, Ittersum en Marianne weet ik niets 
anders te zeggen air dat de laatstgenoeunde in een 
intrek in Leeuwarden er met een zwak lighaain 
zachtjes naar toe leeft Z(I en Nockern hebben 
voor een zekere somma hunne erfporties aan 
Willem overgedaan, die ook de beheering des 
ganschen boedels in hwiden heeft Of deselve in 
agt dan tien gedeelten staan gesplistst te worden 
weet ik niet.." 
In een andere brief schrijft hij: "Met mon 
Seigneur, mais le Citoien voulu a dire, dat de 

gansche boedeL.. gewardeerd is f 250.000,-- dat 
is 2 1/2 tonnetfe, z{/nde de schulden daarentegen 
naar raaminge well 150.000,--, doch war Duco 
er uit moet hebben, en hoeveel losse schulden er 
nog meer zouden kunnen weezen, is poor m 
volkomen duister..." (5). 

Gezicht op de Hisseburen, her oosteinde van 
Wolvega, Rechts de herberg van de famnilie 
Kopffer. De gemetselde regenwaterbak is win de 
straat tegen de zijgevel geplaatst Achter de, over 
her trottoir geplaatste pilaren, is de noodstal poor 
her beslaan van paarden bij de smut Faber te 
zien. Aan de over/cant van de straat een nj 
woningen die omstreeks 1900 vrzjwel alien 
werden verbouwd tot winkels. 

1. Wumkes, GA., Studs- en dorpskroniek van 
Friesland 17 februari 1780. 

2. Betje werd door velen met seriens genomen. 
3. Blesdijke, Ter Idzard, Noordwolde, Nijetrijne, 

Nijeholtwolde, Nijelamer, Oldeholtpade, 01-
deholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Peperga, 
Scherpenzeel, Spanga, Steggerda, Vinkega en 
Wolvega. 

4. Halbertsma, J.H., Hareniana, P.B. Leeuwar-
den No 775, blz. 42. 

5. Archief Van Sandick-Stichting. Brieven 16-6 
en 3-10-1795. 
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HOOFDSTUK XIX 

Het dock valt 

Wanneer ook Willem Anna het land nit is, 
wordt het beheer van de nalatenschap in handen 
gegeven van de gezworen klerk Reitse Attema. 
Jaarlijks zal hij rekening en verantwoording 
moeten afleggen, terwiji hij zich verplicht aan 
niemand der erfgenamen op eigen houtje enige 
uitkering te doen. Voor zijn arbeid zal hij 5% van 
de zuivere revenuën genieten. Bij verkopixg mag 
hij declareren wat de wet toestaat en bij de 
verkoop van bomen en hakhout zal hij van elke 
gulden een halve stuiver trekken. Her beleid van 
Attema is erop gericht om gestadig de boerde-
rijen en landerijen te verkopen. Bij een gunstige 
prijs wordt er verkocht en van de opbrengst 
worden de schulden afbetaald. De meeste last 
heeft hij van de crediteuren van Duco van 
Haren. Nadat deze als koopman in zijn 
Amsterdamse periode totaal was mislukt, had hij 
in 1786 met zijn kinderen op een buitenplaats in 
Scherpenzeel (GId.) gewoond. Het moet er daar 
ruig zijn toegegaan. Hij smeet met geld. In de 
stallen stonden 22 paarden en wanneer er enkele 
bij waren die niet meer voldeden, gaf hij ze weg 
en kocht hij andere. Kennissen die kwamen 
jagen, konden altijd bij hem logeren. Er lagen 
dan zes paar sokken, zes lange onderbroeken, zes 
hemden en borstrokken klaar, wanneer ze zich 
wilden verschonen. Er moeten gasten zijn 
geweest, die alles maar meenamen. Het kon 
immers niet op! Zijn werken voor de partij van 
Oranje leverde hem in 1788 het grietmanschap 
van Het Bildt op. Weliswaar rustle er een schuld 
op van 122.000,— die zijn voorganger Mr. Hans 
W. van Aylva niet had kunnen verantwoorden, 
maar dat deerde Duco niet. Wat hij voor de 
grietenij ontving, gebruikte hij voor zijn privé-
uitgaven: het gat werd steeds groter. Niet atleen 
om politieke redenen vluchtte hij naar Duitsiand. 
In Het Bildt was hem de grond ook om andere 
redenen te warm onder de voeten geworden! In 
1817, toen zijn zoon Pieter nit het buitenland  

terugkwam, heeft die ten slotte een akkoord 
gemaakt met de schuldeisers en alles vereffend. 

Attema had meer moeilijkheden. Het ging de 
erfgenamen niet snel genoeg. Door de jaren heen 
waren er al kleinkinderen van Onno Zwier, die 
rechthebbenden waren en zij wilden wel eens 
geld zien van de veelbesproken erfenis. Buiten 
dat waren er aangetrouwden die veronderstelden 
dat er bij die kierk in Wolvega heel wat aan de 
strijkstok bleef hangen. Zijdelings hoorde Attema 
daarvan en in 1807 bedankte hij voor de eer. Er 
is dan openlijk onenigheid met de erfgenamen, 
die niet willen beseffen dat juist door het 
voorzichtige manoeuvreren van de volkomen 
integere Attema er nog jets overblijft. 
De vrederechter van Oldeberkoop, Mr. J.A. 
Willinge, is bereid de taak van Attema over te 
nemen en dan nemen de verkopen toe. In 1811 
wordt ook het buiten Lindenoord geveild en 
komt zo langzamerhand het einde in zicht. In 
1818 kan eindelijk de zaak worden afgesloten. 
Notaris A.R. Attema, een zoon van Reitse, 
wikkelde de zaak op 7 augustus 1818 definitief 
af. De totale erfenis beloopt f 131.101,—. Een 
bedrag dat in acht porties van f 16.387,62 1/2 
wordt gedeeld. Willem Anna van Haren, die zijn 
zusters Doekje en Marianne eerder heeft 
uitgekocht, ontvangt drie delen. Magdalena 
ontvangt haar deel onder aftrek van een 
voorschot van f 5048,20. De andere kinderen 
zijn dan al overleden. Hun deel wordt aan hun 
erfgenamen uitgekeerd. De beide verstoten 
dochters worden niet genoemd (1). 

Amalia van Haren is op 26 juni 1800 te 
Maastricht overleden. Haar zoon, de generaal 
Onno Zwier van Sandick, heeft nog getracht zich 
met Willem Anna te verzoenen. Dit is hem niet 
gelukt. Na de dood van de generaal heeft zijn 
weduwe wel contact gehad. Willem Anna had 
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als voorwaarde gesteld, dat de door zijn vader 
ondertekende schuldbekentenis nit 1760, waar-
van de familie Van Sandick her ene en de famiie 
Van Hogendorp her andere exemplaar had, zou 
worden verbrand. "Als dat gebeurt," zou hij 
hebben gezegd, "zal ik jullie oom en zullen julie 
kinderen mijn neven zijn." De Van Sandicks 
gingen hiermee akkoord, doch de Van Hogen-
dorpen behielden hun akte van bekentenis. In de 
min naast het huis van Van Sandick is toen een 
kuit gegraven, waarin de akte en de andere op de 
zaak betrekking hehbende papieren zijn ver-
brand. Nadien heeft mevrouw Van Sandick nog 
vaak met haar zonen in Veenklooster op 
Fogelsangh-State gelogeerd. Kenmerkend voor 
het karakter van de Van Harens is, dat het haar 
hoogst kwalijk werd genomen, toen zij bij een 
van die bezoeken een neef meebracht, die voor 
dominee studeerde. Zo'n gewone jongen, die zijn 
loopbaan zou moeten beginnen als predikant in 
een of antler afgelegen dorp, was te min om op 
een slot bewoond door een Van Haren, te 
vertoeven! (2) 

Caroline van Hogendorp-van Haren, die no het 
over4jden van haar man in 1784 nog weer 
toenadering tot defamilie heeft gezocht 

Van Doekje, de tweede dochter, die haar ouders 
gedurende de moeilijkste jaren van hun leven 
altijd door dik en dun heeft gesteund, is na haar 
huwelijk met de Duitse kolonet Nockern von 
Schorn, weinig meet vernomen. In 1819 is zij 
overleden, vermoedelijk in Regensburg. 

Caroline, mevrouw Van Hogendorp, is op 23 
november 1812 in Den Haag overleden. Nadat 
haar man, Willem van Hogendorp, in 1784 op 
weg van Oost-Indie naar Holland was ver- 

Mr. Willem van Hogendorp, die onderweg van 
NO. Indie naar Nederland in 1784 overleed 

dronken, is zij niet weer getrouwd. Haar won 
Gijsbert Karel, sinds 1815 Graaf van Hogendorp, 
heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis 
van ons land. Tijdens de inlijving van ons land 
bij Frankrijk ontwierp hij een nieuwe grondwet, 
die in 1813 tot leidraad diende bij het ontwerpen 
van een nieuwe constitutie. In 1813 nam hij met 

Gsbert Karel van Hogendorp (1762-1834), 
zoon van Willem en Caroline, die na de 
volkerenslag 14/ Leipzig (1813) samen met Van 
der Duyn van Maasdatn en Van Limburg 5th-urn 
een belangnjke rol speelde NJ her herstel der 
Nederlandse onafhanke4/khekL 
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Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg 
Stirum het initiatief tot de bevrijdingsactie. Hij 
werd vice-president van de Raad van State, maar 
nam in 1816 ontslag wegens conflicten met 
koning Willem I. 

Marianne van Haren, die we kennen als Betje, is 
nooit getrouwd geweest. Zij overleed 14 maart 
1821 in Leeuwarden. 

Magdalena, Gravin van Hohenlohe, heeft haar 
man, die in 1794 was overleden, nog ruim 25 
jaar overleefd. Gemakkelijk heeft zij het met 
gehad. Zoals de meeste Van Harens kon ze in 
haar schulden wet zwemmen. Nadat zij een 
aantal jaren met haar kinderen op Lindenoord 
had gewoond, vertrok zij, toen her buiten was 
verkocht, naar Minnertsga. Daar stierf zij op 28 
september 1822 in I-Iuize Klein Hermana 
tengevolge van de vat van een trap. 

Duco van Haren is het na zijn vlucht naar 
Duitsland met voor de wind gegaan. Vermogen 
had hij niet meet. Om te kunnen bestaan was hij 
gouverneur van de jonge Prins van Saksen-
Weimar geworden. Bij het omvalten van een 
postwagen viel een zware koffer op z'n borst, 
waardoor hij op 27 mei 1801 te Weimar 
overteed. 
Zijn oudste zoon, Pieter Willem Baron van 
Haren (geb. 14 december 1774), was in dat jaar 
in Engelse krijgsdienst. In 1814 is hij terug in 
Friesland en is hij te vinden als Lid der 
Ridderschap van Friesland. Hij is dan ook lid 
van de Provinciale Staten. Wanneer hij op 12 
juli 1850 in Aken ongehuwd overtijdt, is hij de 
laatste in de mannelijke tijn van het gestacht Van 
Haren, dat met hem is uitgestorven. Zijn broer 
Jan Poppe André van Haren (geb. 25 januari 
1776), Ritmeester der Garde Dragonders, is 
evenals zijn vader, in 1801 in Weimar overleden. 
Zijn dochter Sara Adel vinden wij terug als 
Hofdame van de Hertogin van Brunswijk, de 
andere dochter, Anna Margaretha, huwt met 
Jonkheer Mr. Leonart R. Gevaerts te Dordrecht. 

De grietman Willem Anna van Haren is 
kindertoos gestorven op 22 april 1835 op 
Fogelsangh-State in Veenklooster. 

f/fr. Jasper Gerrit van Ittersum, heer van Relaer 
(1745-1819), echtgenoot van Wilhelmina Caro-
lina van Haren, de jongste docker van Onno 
Zwier van Harem 

Jhr. Mr. Jan Poppe Andre, zijn zes jaar jongere 
broer, stierf 14 maart 1818 te Düsseldorf. We 
hebben gezien dat zijn enige zoontje, Adam 
Ernst, op 6 jarige teeftijd is overleden. 

Carel Willem van Haren, de jongste zoon, is op 
13 september 1793 bij Meenen gesneuveld. Hij 
had één zoon, Charles Frédéric Sigismund. Deze 
was Kamerheer van Prinses Wilhetmina van 
Pruisen en Luitenant-adjudant van de Graaf van 
Bytandt. Hij sneuvelde op 18 juni 1815 in de 
slag bij Waterloo, 22 jaar oud en zonder 
nakomelingen. 

Zijn tweetingzuster Wilhelmina was op 15 mei 
1785 te Zwolle overleden. 
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Genealogie van Willem van Haren en Anne 
Catherine Louise Natalis. 
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HOOFDSTUK XX 

De nakomelingen van Willem van Haren 

Cok het geslacht Willem van Haren (1710-
1768) is in de 19e eeuw uitgestorven. Zijn 
kinderen nit de verhouding met Maria Crullers 
had hij geecht. Hij had hun de naam Van Haren 
gegeven en ook droegen ze voornamen air de 
familie. Later heeft hij echter hun aehternaam 
laten veranderen in Van der Borg. Withelmina, 
die wij op Henkenshage in St. Oedenrode 
hebben ontmoet, is 6 februari 1789 overleden. 
Haar broer Adam blijkt, wanneer hij als kind 
door zijn vader op een kostschool wordt 
geplaatst, een zeer intelligente jongen te zijn. Hij 
wordt een echte Van Haren genoemd, a! heeft hij 
niet de wilde natuur van zijn vader. Hij studeert 
af als advocaat, maar komt niet aan de stag. 
Door schulden raakt hij aan lager wal. Hij tekent 
als kotoniaal, maar voor hij naar de Oost 
vertrekt, brengt hij nog een bezoek aan zijn own 
Onno Zwier van Haren in Wolvega. 
Dat moet op een prachtige zonnige dag zijn 
geweest in september 1768. Onno Zwier stond 
een van zijn prachtig opschietende beuken in de 
voortuin te bewonderen, toen hij een hem 
onbekende, sjofel geklede man vanaf de weg op 
zich zag afkomen. "Mijnheer," zei de vreem-
deling, "ik ben uw neef Adam van Haren, nu 
Van der Borg genoemd, omdat de naam Van 
Haren mij onwaardig werd geacht. 1k ben te voet 
naar Wolvega gekomen, omdat ik geen geld heb 
voor de postkoets, laat staan om een rijpaard te 
betalen. 1k heb deze reis gemaakt om u enkele 
dingen te zeggen. Ten eerste dat mijn vader 
zelfmoord heeft gepleegd..." 
"1k weet daarvan," antwoordde Onno Zwier. 
"En verder?" 
"1k wil verder zeggen," zei Adam, "dat mijn 
zuster Wimke met haar kroost van gebrek 
omkomt en dat ik zelf ook altijd honger heb 
geleden. 1k ga nu her land verlaten. 1k ga naar de 
Oost. 1k heb getekend als soldaat. Misschien 
klim ik met mijn doctorstitel nog op tot sergeant 

en dat is al veel voor een zoon die in zonde is 
verwekt. 
Uw huip heb ik niet nodig, zou ik ook niet 
willen aanvaarden. 1k kom slechts om u eens de 
waarheid te vertellen over uw soort mensen. De 
zogenoemde Edelen en regenten. Eên keer heb 1k 
nog mijn arme moeder gezien. Vertel me niets, ze 
was na het leven dat ze heeft geleid, een dier, 
maar van een minder schadelijk soort dan uw 
geliefde broer, die mijn vader was, altijd is 
geweest. 1k sta vrij tegenover u en daarom kan ik 
dit zeggen. Wat ik ga doen, is eveneens 
zelfmoord. Een koloniaal ziet zijn land niet meer 
terug. Mijn vraag is waarom moest ik zo nodig 
opgevoed worden als een Van Haren, waarom 
moest mij de kennis die ik heb, worden 
bijgebracht? ben ik man was, paste ik niet meer 
in de kliek. Zelfs mijn naam is me ontnomen. 
ZeIf vindt u zich een braaf man ondanks uw 
verbanning naar dit verlaten oord. 1k heb de 
geschriften gelezen en u bent genoeg gestraft 
voor uw oneerbare nieuwsgierigheid. Dat uw 
Lout zo is opgeblazen, benadrukt de liederlijkheid 
van uw soort." 
Onno zag zijn neef voor zich staan. In woord en 
gebaar deed hij hem aan zijn broer denken. 
Dezelfde blauwe ogen. Dezelfde gestalte. Naast 
een oneindige droetheid kwam er woede in hem 
op. Woede om de rekel, die hem zulke dingen 
durfde zeggen. 
"Ga weg schoft," beet hij Adam toe, "ga naar de 
Oost, waar je thuis hoort. Schiet op voor 1k je 
door mijn knechten mijn erf af tnt gooien." Met 
een diepe buiging, een spottende lach en een 
sierlijke zwaai met zijn versleten hoed nam 
Adam afscheid. Hij had zijn gram gehaald. Hij 
wendde zich om en tiep met rechte rug naar de 
weg. Onno zag hem her dorp in wandelen en 
langzaam verdwijnen. Er is nooit meer iets van 
Adam vernomen (naar een fragment nit Sc/ian-
dual in Holland van E. du Perron). 
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Henrieite Dusercy, voorkind van Willem van 
Haren en Anne Natal& Noemde zich madame de 
Nerha een naam waarin de letters van Haren 
verwerkt 4½. Z/ werd in 1784 de maltresse van 
de Franse siaatsman Graafde Mira beau. 

Ook de kinderen van Willem en Anne Catherine 
Louise Natalis hebben hun geschiedenis. Het 
blijkt dat Willem reeds een verhouding had met 
de twaalf jaar jongere vrouw, toen hij nog in 
Den Haag woonde. Zij, de dochter van een 
Luikse kapitein in Staatse dienst, was in 
betrekking bij Jan Sicco Thoe Schwartzenberg 
en Hohenlansberg, een Fries, die als militair in 
Brabant gelegerd was. In 1742 kwam zij in 
dienst bij Willem van Haren als "mademoiselle" 
en al spoedig daarna moet die verhouding zijn 
begonnen. In hetzelfde jaar dat Van Haren tot 
ambassadeur aan het Hof in Brussel werd 
benoemd, werd een dochtertje, Louise, geboren 
(13 augustus 1748 te Delft) en zes jaar later weer 
een meisje, Henriette (12 november 1754). Beide 
dochters krijgen de toenaam Dusercy en worden 
na het huwelijk van hun moeder met Willem 
van Haren niet geecht. Er komen dan nog twee 
kinderen, Willem, geboren in 1759/60 en 
Amelie Henriette Wilhelmina, gedoopt 15 juni 
1761. De kinderen krijgen uiteraard wel de 
naam Van Haren. 	 - 
Van Louise Dusercy weten we weinig antlers te 
vertellen dan dat ze in 1779 is getrouwd met cen 
advocaat in Leuven, Philippi, maar van haar 
zuster Henriëtte Dusercy weten wij des te meet. 

Zij was in Brussel geboren en daar ook 
opgevoed. Wanneer haar vader in 1768 sterft, is 
ze 13 jaar. Met haar moeder en de andere 
kinderen vertrekt ze naar Venlo, waar ze 
onderdak vinden bij een zuster van haar moeder. 
Na op nog enkele andere adressen te hebben 
gewoond, komt mevrouw Van Haren-Natalis in 
1776 te overlijden. Henriette vertrekt dan naar 
het noorden. Waarschijnlijk heeft haar corn, 
Onno Zwier van Haren, haar op een kostschool 
in Zwolle geplaatst, want omstreeks 1780 doet 
zij Mar belijdenis bij de Waalse gemeente in die 
stad. 

In 1784 woont zij in Parijs waar in officiele 
stukken sprake is van madame Henriette Amelie 
van Haren de Nerha (1). Bekend is dat zij als 
onwettige dochter van de gezant Willem van 
Haren ongeveer twintig jaar eerder in Brussel is 
geboren. Zij woont dan in een klooster als 
pensionaire en het is nog steeds de vraag, wie 
haar de fmanciele middelen verschafte om zich 
daar te vestigen. Bovendien blijkt Henriette de 
Nerha negen jaar jonger te zijn dan Henriette 
Ducercy, terwiji het dezelfde vrouw is (2). Uit 
alles blijkt dat de jonge vrouw al het mogelijke 
gedaan heeft om zichzelf als onecht kind uit te 
wissen. Zij wilde een Van Haren zijn en niet één 
van de grote schare onechte kinderen die haar 
vader bij zijn talrijke vriendinnen verwekt had. 
In datzelfde jaar leert ze de bekende Franse 
staatsman Graaf de Mirabeau kennen, op wie ze 
verliefd wordt en met wie ze een verhouding 
aanknoopt. Vier en een half jaar is zij de vriendin 
van de burggraaf, die zo'n grote rol heeft 
gespeeld in de Franse Revolutie. Zij deelt zijn 
vreugde en leed, verzorgt een onwettig zoontje, 
Coco, kind van Mar minnaar en een vorige 
maitresse. De jongen zal gedurende haar verdere 
leven met haar in contact blijven. Ms Lucas de 
Montigny wordt hij geregeld in levensbeschrij-
vingen van haar genoemd. 

Met De Mirabeau reist zij heel Europa door en 
wanneer ze in Parijs zijn, bestiert ze zijn 
huishouding. Dit viel over het algemeen buiten 
de "werkzaamheden" die men van een maltresse 
kon verwachten, mar Henriette achtte zich, als 
een Van Haren, gelijk an haar minnaar. 



Honoré Gabriel Riqueti, graaf de Mirabeau 
(1749-1791). Was sijdens de Franse Revolutie 
afgevaardigde van de Derde stand in de Staten-
GeneraaL Zn ideaal was de cons!itutionele 
monarchie. 

In de nacht van 18 augustus 1788 vtucht zij nit 
het roerige Frankrijk naar Holland. 
Later, nadat De Mirabeau is overleden, schrijft 
zij op verzoek van de Graaf de la Marck, een 
vriend van De Mirabeau een verstag over de 
jaren van hun samenleving dat eindigt met: 1k 
geef Europa de eer om een root man te 
betreuren, ik hail am een vriend 1k houd mezeif 
constant voor dat ik te trots was, waar & 
eigenl/k teder had moeten 4/it 1k heb altijd een 
grote plaats in 4/n hart en 4/n leven ge/tad 1k 
had meer geduld moeten hebben. 1k had meer 
t(/d voor hem moeten hebben en hem meer 
moeten vergeven. 
Wanneer ik by hem gebleven was, had tn4ijn 
vriend naar m 'n road geluisterd en op zijn 
gezondheid gepost HE] zou met zo intensief 
geleefd hebben, zo overdreven gewerkt 

Na ja wie zal her zeggen misschien wanneer ik 
hem met verlaten had, zou hjj nu nog steeds de 
glorie van 4/n land 4/n en een groot s!njder poor 
de vrijheki En ik, 4/n yriendin, de partnerin in 
4/n tegenspoed en moeilj/kheden, ik zou met 
overgeleverd 4/n aan de bi/tere pn van spift, die 
ik to! m 'n levenseinde met me moet meedragen. 
Al eerder had zij spijt van haar vertrek. In 1789 
keert zij naar Frankrijk terug, maar de verhou-
ding met De Mirabeau wordt niet hervat. Als 
deze held van de Franse Revolutie op 2 april 
1791 op het toppunt van zijn roem sterft, blijkt 
dat hij in zijn testament 20000 livres aan haar 
heeft gelegateerd, waarvan zij een lijfrente kan 
kopen. 
Terug in Holland is zij een aantal jaren 
gouvernante bij enkele vooraanstaande families 
en op 7 juni 1804 doet zij haar intrede in het 
Deutzenhoe aan de Prinsengracht in Amster-
dam. Zij is dan, volgens haar zeggen, 40 jaar en 
dat is rijkelijk jong ten opzichte van de besjes die 
er wonen. Zij heeft dit onderkomen aan haar 
relaties met de families Deutz te danken en ze 

- 	- 
Her Deutzenhofje op de Prinsengracht in 
Amsterdam, waar madame De Nerha host 
laatste jaren sleet ZjJ werd begraven in de 
Waalse kerk in die s/ad 
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wordt van stond af aan als een der meest iltustere 
bewoners van het Hoe beschouwd. In de zomer /' 	f'-1  
logeert 	zij 	vaak 	bij 	vriendinnen 	op 	hun 
buitengoed, maar 's winters leeft zij in het hoje 
in twee kamertjes. Financieel heeft zij het matig, 
maar ook in dat opzicht wordt zij door Deutz 
gesteund. Veertien jaar heeft zij in het hoe 'I 

gewoond. Op 19juni 1818 is ze overleden. Veel 
liet zij met na, maar bij het weinige was een 
verzegeld pakket papieren, met het opschrift dat 
het na haar dood ongeopend verbrand moest 
worden. Het pakje moet een schat van brieven 
hebben bevat die, voor de historie, ook van die 
van de Franse Revolutie, van veel waarde 
hadden kunnen zijn. 
Zij werd in de Waalse kerk in de grafkelder van 
de familie Deutz begraven, een eer die een Van 
Haren de Nerha waardig was. 

Van de twee kinderen nit het huwelijk Van 
Haren/Natalis is de zoon Willem in 1782 te 
Brussel overleden, pas 22 jaar oud. De jongste 
dochter, Ametie, stied op 11 januari 1795 te 
Brussel in een ktooster. Zij had een onecht kind - 
een speelkind - dat op 5 april 1794 was geboren 
en op 7 juli 1800 is overleden. 

1. De naam Nerha is samengesteld nit de letters Her paspoort van H.A. van Haren de Nerha, 
Haren. 
In de genealogie van de Van Harens - Dr. A. 
I T. Stakenburg Onno Zwier van Harem 
De Geuzen, Santpoort, 1943 wordt 15 mei 
1755 als Henriette's geboortedatum genoemd. 

uitgegeven 4jdens de Franse Revolutie. 
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HOOFDSTUK XXI 

Willem Anna van Haren 

Willem Anna Baron van Haren, de grietman 
van Weststellingwerf, werd begin 1792 samen 
met Schelto van Heemstra benoemd tot politiek 
commissaris van de synode, die dat jaar in 
Harlingen in de eerste week van de maand mel 
bijeen zou komen. De heren hadden afgesproken 
dat ze er samen vanuit Leeuwarden naar toe 
zouden reizen met een te huren rijtuig. In mel 
waren de wegen over het algemeen goed 
begaanbaar en per koets leek de reis hun 
aangenamer dan met de trekschuit. De twee nog 
vrije plaatsen in de koets zouden worden 
ingenomen door de schoonzuster van Van 
Heemstra, de weduwe van Hector van Heemstra 
nit Veenklooster, en haar 25-jarige dochter 
Cecilia. Dezen zouden een week gaan logeren bij 
de familie Bouricius, waarvan de pater familias 
commandant was van een oorlogsschip dat die 
week op de rede van Harlingen lag. 
Her werd een aangename reis! Het was prachtig 
weer, de weg was goed en de reisgenoten konden 
het goed met elkaar vinden. Tegen het middag-
uur reed de koets Franeker binnen, waar werd 
afgestapt, bij de bekende herberg "De Bogt fen 
Guné". Na een voortreffelijke maaltijd ging 
mevrouw Van Heemstra een uurtje rusten, 
terwijl haar zwager een bezoek aan een 
bevriende professor bracht. Willem van Haren 
nodigde Cecilia nit met hem een wandeling door 
Franeker te maken en al dwalend door het oude, 
pittoreske stadje raakten die twee hopeloos 
verliefd op elkaar. Het was met recht liefde op 
het eerste gezicht. 
Dat vroeg om complicaties. Cecilia was enig 
kind en een rijke erfdochter. Bij het overlijden 
van haar vader had zij het uitgestrekte landgoed 
Fogelsangh-State in Veenklooster (1), een heren-
hula in Leeuwarden en nog een aantal verspreide 
bezittingen geerfd. Zij kon zich een rijke vrouw 
van oude Friese adel noemen. Willem daaren-
tegen kon, wanneer zijn moeder zou komen te 

overlijden, slechts aanspraak maken op een deel 
van een erfenis die, wanneer de baten tegen de 
schulden zouden worden geplaatst, zeker een 
negatief saldo zou tonen. Roddels daarover 
deden in Leeuwarden besmuikt de ronde. De 
titel Baron van Haren, die door zijn moeder 
posthuum aan haar man was meegegeven, en die 
Willem maar had overgenomen, werd in 
Leeuwarden schouderophalend gedoogd. Van 
Haren bezat onmiskenbaar kwaliteiten, maar had 
het, evenals zijn moeder, hoog in de bol. Daar 
kwam dan nog het grote verschil in leeftijd bij: 
Cecilia was bijna 18 jaar jonger dan de 43-jarige 
Willem. Haar moeder, de 44-jarige weduwe, zou 
in dat opzicht beter bij hem passen. Erger was, 
dat Cecilia niet geheel vrij meer was. Zij had 
haar neef, Mr. Willem van Sytzama, die in 
februari van dat jaar tot Raad in den Hove van 
Friesland benoemd was, vage trouwbeloften 
gedaan, die door hem uiterst serieus waren 
genomen. Zij was met hem opgegroeid en zag 
hem daardoor meet als broer dan als toekomstig 
echtgenoot. 

Voorlopig was dat alles echter nog niet aan de 
orde. In de geest van de tijd zou Willem haar pas 
na een aantal ontmoetlngen zijn liefde verklaren 
en daarna, in een onderhoud met haar moeder, 
haar hand moeten vragen. Een beetje in de war 
stapten de twee weer in de koets voor de korte 
etappe naar Harlingen, waar ieder zijn eigen weg 
ging. 
Diezelfde week ontmoette Willem Cecilia nog 
enkele malen. Hij dineerde een keer bij de 
famiie Bouricius en samen maakten ze op een 
zonnige middag een wandeling langs de zeedijk. 
Mevrouw Van Heemstra had belangstelling 
getoond voor het Van Harenslot in St. Anna-
parochie en met hulp van zijn broer Duco, die 
het slot bewoonde, wist Willem het zo te regelen, 
dat de dames Van Heemstra de dag na het 
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Willem Anna van Haren. 

110 



sluiten van de synode daar een bezoek brachten. 
Duco zond een lichte koets met snelie paarden 
om hen te halen en Willem vergezelde de dames 
op de heenreis. Tegen de avond zouden moeder 
en dochter teruggebracht worden naar Harlingen, 
terwijl Willem zou doorreizen naar Leeuwarden. 
In het park van her slot vroeg Willem die 
middag aan Cecilia of zij zijn vrouw zou willen 
worden. Zij vroeg bedenktijd, omdat zij eerst de 
kwestie met Van Sytzama moest regelen. Met de 
Leeuwarder kermis in juli zouden ze elkaar weer 
kunnen zien. 
In Wolvega heeft Willem van Haren toen twee 
moeiijke en lange maanden doorgebracht. Op 
korte reizen naar Leeuwarden was hij steeds 
bang te horen dat Cecilia verloofd was geraakt 
met Van Sytzama. In dat geval zou alles verloren 
zijn geweest. Dan zouden er trouwbeloften 
gewisseld zijn en die waren volgens her Friese 
recht bindend. Alleen met wederzijds goedvinden 
konden die worden verbroken. 
Zoals afgesproken zagen de twee elkaar in juli 
weer tijdens de Leeuwarder kermis. Na een 
aantal gesprekken verklaarde Cecilia tenslotte, 
dat zij in geen geval met Van Sytzama zou 
trouwen. Het probleem was echter, dat die zich 
met haar als verloofd beschouwde en haar nooit 
zou laten gaan. Ze stond toe dat Van Haren met 
haar moeder zou gaan praten. Dat is er die week 
door omstandigheden met van gekomen. Na her 
vertrek uit Leeuwarden heeft Cecilia in de koets 
naar Fogelsangh-State aan haar moeder verteld 
wat er gaande was. 
Die koos direct partij voor Van Sytzama en 
verbood haar dochter alle omgang met Van 
Haren. Haar voornaamste argument was, dat de 
Van 1-Jarens onbetrouwbaar waren, omdat zij 
niet van Friese afkomst waren. Later bleek 
echter dat ze Willem ten eerste te oud vond 
("Het had je vader kunnen zijn") en dat zij er 
verder van overtuigd was, dat hij op haar geld 
nit was. Een huwelijk met haar zou zijn hele 
familie kunnen redden. Het conflict was geboren. 
Maanden gingen voorbij. Via een derde ver-
zonden brief had Cecilia aan Willem laten 
weten, dat haar moeder een huwelijk tussen hen 
beiden absoluut afwees en zou tegenwerken. Er 
gingen meet brieven heimelijk been en weer en 
in het Iaatst van november hadden beide gelieven 

Cecilia Johanna van Heentstra 

een geheinie ontmoeting in een kleine herberg in 
Veenklooster. 
Willem had zich vermomd als boer en was in 5 
uur van Leeuwarden komen lopen. Cecilia had 
met de oude herbergierster afgesproken, dat ze 
zich in een opkamertje konden terugtrekken. 
Daar vertelde zij Willem dat Van Sytzama 
nergens van wilde weten. In zijn ogen had hij 
haar trouwbelofte en daar zou hij haar aan 
houden. Wanneer zij bleef weigeren, zou hij de 
zaak voor het Hof brengen. Als raadsheer zou hij 
er wel voor zorgen, dat de zaak jarenlang bled 
slepen. En at die jaren zouden ze moeten 
wachten op her oordeel van de rechters. Er was 
geen kans op dat zij vóOr die uitspraak met 
Willem zou kunnen trouwen. 
Met "de kop vol zorgen" liep Willem van Haren 
in de namiddag naar Leeuwarden terug. Hij 
begreep dat Van Sytzama her hun verdraaid 
lastig zou kunnen maken. Dat bleek inderdaad, 
toen deze mevrouw Van Heemstra wist over te 
halen met hem alvast de huwelijksvoorwaarden 
op te stellen. Cecilia weigerde ze te ondertekenen 
en kwam tot de conclusie dat ze slechts aan de 
druk zou kunnen ontkomen door Fogelsangh-
State te verlaten. Met behuip van een knecht 

Ill 



reisde ze op een vroege morgen naar Groningen, 
waar zij de trekschuit naar Deifriji namen. 
Vandaar staken zij de volgende dag per schip de 
Dollard over naar Emden, waar Cecilia haar 
intrek nam bij kennissen. Na enkele dagen reisde 
zij door naar Leer, waar zij met een kamenier 
onderdak vond in een keurig pension bij een 
weduwe van een predikant. 
Zodra Willem vernam waar zij was, heeft hij 
haar opgezocht. Samen hebben ze overlegd hoe 
flu verder te handelen. Een oplossing hebben ze 
met gevonden en toen Van Sytzama spoedig 
daarna de zaak inderdaad bij het Hof deponeer-
de, leek het een hopeloos geval. 

1. Molen, Van der S.J., Friesland monwnentaal, 
blz. 141: "Het in een park getegen statige 
herenhuis Fogelsangh-State werd waarschijn-
lijk in het derde kwart van de 17e eeuw 
gebouwd door Theodorus Fogelsangh en wel 
ter plaatse van een vroeger klooster." 

Glos-in-loodruam in de in 1788 gebouwde kerk 
van ScherpenzeeL Di! raam is geschonken door 
Willem Anna van Haren, grieUnan van West-
stellingwerf Willem was vernoemd naar de grote 
Mend van zijn vader (Onno Zwier van Haren) 
de stadhouder Willem IV en naar diens vrouw 
Anna van Hannover. Op her raam is dat ook zo 
aangebracht 
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HOOFDSTUK XXII 

Huwelijk in Duitsiand 

Net waren niet de enige zorgen die Willem 
van Haren had. De grote revolutie in Frankrijk 
had in de Lage Landen haar weerklank 
gevonden en de patriotten begonnen zich in stad 
en land te roeren. Toen het Franse leger door 
hen te huip werd geroepen en dat voor de IJssel 
bij Zwolle stood, kwamen ook de Friezen in 
actie. hen delegatie van drie vooraanstaande 
grietmannen, waartoe ook Willem van Haren 
behoorde, werd afgevaardigd om met de 
bevelvoerende generaal Chardon te onderhan-
delen. De opdracht die ze meekregen, was: door 
onderhandelen trachten de Fransen buiten de 
deur te houden en daarmee ook de revolutie. 
Wanneer daarvoor betaald moest worden, was 
dat geen bezwaar. Van Haren trad als woord-
voerder op. Generaal Chardon verklaarde met de 
delegatie niet te willen onderhandelen en 
verwees de grietmannen naar her Friese revolu-
tionaire comité, dat in Kampen resideerde. 
Generaal Daendels, een in 1787 gevluchte 
patriot, escorteerde hen. Ook het comité in 
Kampen dacht niet aan onderhandelen. Het 
stelde eisen en die waren niet mals. Alle decreten 
tegen de Friese patriotten moesten onmiddellijk 
worden ingetrokken en er moest worden 
toegegeven aan alle eisen die zij plaatselijk 
zouden stellen. Van Haren verklaarde dat men 
daaraan niet dacht en dat de Friezen met hun 
bloed de vrijheid zouden verdedigen. Met een 
smalend lachje keek Daendels hem aan. Hij was 
no vrijwel heel Holland doorgetrokken en wist al 
lang dat er weinig mensen voor die 'regenten-
vrijheid' wilden sterven. 
Vooral niet wanneer ze wat te verliezen hadden. 

Wanneer de heren zonder enig resultaat naar 
Leeuwarden terugkeren, overnachten ze in 
Wolvega op Lindenoord. Daar krijgen zij die 
avond bezoek van de secretaris Canter. Hij is 
een, zij het gematigde, patriot. Hij raadt Willem 

aan zijn bezit zoveel mogelijk veilig te stellen. 
Belangrijke papieren en kostbaarheden kunnen 
bij hem worden ondergebracht. Wanneer ook in 
Wolvega de furie zou losbarsten, zou niets veilig 
zijn. 
Willem weigert daaraan gevolg te geven. Hij 
kent de Stellingwervers. Die zijn niet zo furieus 
en beginnen niet met brand en plundering. 
Natuurlijk zullen ze meedoen, wanneer de 
revolutie los gaat barsten, maar "et moet niet te 
mal gaon". 

Inderdaad verloopt de revolutie in de grietenij 
rustig, zonder bloedvergieten en plundering. Ook 
wanneer de grietenijen worden opgeheven en de 
grietmannen worden ontslagen, blijft alles rustig. 
Ja, wapens en titels van regenten worden door 
de steenhouwer Hoekstein van gedenktekens en 
grafstenen gebeiteld. Er worden onder de titel 
"Houdt moed en zyt thans vry Bataven, want gy 
zyt en niet meer slaven" een sociëteit en een 
wapengenootschap opgericht door de patriotten. 
De schoolmeester van Oldetrijne, Cornelis 
Lademius, is er de voorzitter van. Bertus Kool, 
eens sergeant van de Zwitsers, is kapitein van de 
schutters. Samen staan ze op een morgen bij 
Lindenoord op de stoep om Baron van Haren te 
vertellen dat hij zich voortaan nergens meer tee 
bemoeien tag. Ook van zijn liefde voor het huis 
van Oranje tag hij geen blijk meer geven. 
Wanneer mijnheer zich daaraan houdt, zal hem 
en zijn familie geen haar worden gekrenkt. Het 
was even een bittere p11 voor Van Haren, niet in 
het minst toen hem ook werd meegedeeld, dat de 
kierk Reitse Attema hem voortaan geen salaris 
meer mocht betalen. Ook zijn andere betrek-
kingen brachten on niets meer in het laatje en 
dat op een tijdstip dat hij joist veel geld nodig 
had! Lindenoord liep vol en van hem werd 
verwacht, dat hij al die monden open zou 
houden. Duco was naar Duitsland vertrokken 
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De patriotten, waaronder Willem van Haren, 
worden naar het b!okhuis in Leeuwarden 
gebracht 

met achterlating van zijn vele schulden, maar zijn 
twee dochterjes had hij met de gouvernante La 
Norirat op Lindenoord achtergelaten. Vervolgens 
had zijn zuster Madelon zich gemeld. SinUs kort 
was ze weduwe van de gesneuvelde GraM van 
1-lohenlohe. Met haar acht kinderen was zij in 
Groningen achtergebleven, waar zij als gravin 
een grote staat voerde. Stikkend in de schulden 
was ze onder het motto "Van Harens laten 
elkaar nooit in de steek" nut Wolvega gekomen 
en had zoveel kamers in gebruik genomen, dat 
Willem zelf zich met een kamer in de zijvleugel 
behelpen moest. Het enige lichtpuntje in zijn 
leven was, dat Cecilia teruggekeerd was naar 
Friesland. Zij had haar intrek genomen in haar 
huis te Leeuwarden, terwijl haar moeder, die ze 
niet meet wilde ontmoeten, op Fogelsangh-State 
bleef wonen. Willem huurde enkele kamers in 
Leeuwarden en dagelijks zag men hem een 
bezoek brengen aan her huis aan de Weerd. 

Her werd echter onrustig in de stad. De 
patriotten waren niet tevreden over de gang van 
zaken. Zij wilden nu de rekening voor de aan de 
kant staande regenten wel eens opmaken. Cecilia 
vertrok weer naar Leer, nadat zij door het Hof in 
het bijzijn van haar advocaat was gehoord over 
haar rol in het proces dat door Van Sytzama was 
aangespannen. Van Haren bracht een bezoek aan 
Wolvega, want nu ook de laatste kamer door 
een loge was bezet. Hij kreeg onderdak bij 
Canter, saneerde met behuip van Attema de 
hoog opgelopen schulden bij de bakker en de 
grutter en betaa!de het achterstallige loon van het 
talrijke personeel. Als dank incasseerde hij de 
verwijten van Madelon dat zij zo krap werd 
gehouden. Daama vertrok hij weer naar 
Leeuwarden, nagewuifd door de horde nakome-
lingen van zijn zuster en zijn broer. 
Het bleef roerig in Friesland. Dc patriotten 
waren nu wel de baas, maar zij kregen de 
Friezen niet massaal mee. Het nieuwe bewind 
had gebrek aan voldoende geschoold kader en 
moest geregeld de huip van het Franse leger 
inroepen. De over her algemeen Oranjegezinde 
boeren namen dat niet en in Kollumerland 
kwam her tot een uitbarsting. Daar trok een met 
oranje getooide massa op naar Dokkum, 
afgaande op her gerucht dat de Pruisen onderweg 
waren om hen te helpen. Her werd een fiasco: bij 
Dokkum viel geen Pruis te bekennen. De 
aanvoerders werden ingerekend en êên van hen 
werd een maand later geexecuteerd. 
In Leeuwarden was deze opstand het sein om tot 
arrestatie van de daar aanwezige oud-regenten 
over te gaan. Ook Willem van Haren ontkwam 
niet aan deze furie en hij werd samen met 
tientallen van zijn vrienden in het blokhuis 
opgesloten. Ruim een maand werd Willem 
onder zeer slechte omstandigheden vastgehou-
den, tot hij begin maart 1797 met stadsarrest 
werd vrijge!aten. Midden april werd dat opge-
heven en kreeg hij de gelegenheid een kort 
bezoek aan zijn familie in Wolvega te brengen. 
Op 9 mei werden 35 oud-regenten, onder wie 
Willem en Jan van Haren, voor het Hof 
gedagvaard. Willem werd veroordeeld tot het 
betalen van een boete van f 25.000,— en Jan van 
f 6.000,—. 
Na overleg met Reitse Attema, die de onver- 
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deelde boedel van de Van Harens veilig wist te 
stellen, besloot Willem naar Duitsland te 
vluchten. Daar kon hij zijn Cecilia ontmoeten. 
Hij was vast besloten nu met haar te trouwen. 
De altijd rechtlijnig denkende aristocraat was 
wakker geschud. Het werd tijd ook. Die 
belachelijke 25.000 gulden boete zou hij nooit 
betalen. De afwikkeling van de erfenis kon nog 
jaren slepende worden gehouden en hij had geen 
vast goed dat geconfisqueerd kon worden. De 
patriotten mochten van hem opvliegen. 
Vanuit Leeuwarden verzond hij lijfgoed en 
papieren met een schipper naar Emden, voor-
gevende dat bet eigendommen van Cecilia 
waren. Zelf liet hij zich naar Beetsterzwaag 
rijden, waar hij zijn vriend, Reinhart van 
Lynden, de oud-grietman van Opsterland, met 
wie hij samen in her blokhuis had gezeten, 
ontmoette. Tegen de avond bracht die hem naar 
een plek in de burnt van Haute. Lopende 
passeerde hij de grenspost op Koudenburg. Hij 
had geen pas, maar de wacht liet hem na een 
flinke fool passeren. Hij was nu op Drents 
grondgebied en stapte stevig door tot hij Norg 
bereikte. Daar klopte hij aan bij de pastorie, die 
hem aangewezen was als een centrum van het 
ondergrondse verzet tegen de Franse aanwezig-
heid in de Republiek. "Circa half neegen 's 
avons kwam ik bij mijn goede pastor, om half elf 
wandelde ik in goet gezelschap voort, en vont mjf  
's morgens om lien ure to Heede in Munsterland 
her moeras beneepens de Bourtange, is so 
practicabeh dat ik zelfs de zool van de schoen 
niet heb natgemaakt", schreef hij aan zijn broer 
Jan. 
Een dag daama was hij al in Emden bij Cecilia. 
Dolblij sloot ze hem in de armen. Ze wist, van 
nu of was hij thnis. 
Er werd besloten dat zij in Steinfurt, in her 
Bentheimse, zouden trouwen. Dat kon daar 
gebeuren zonder formaliteiten. Een dispensatie 
van de graaf was voldoende. Willem zou 
vooruitreizen om eerst voor alle zekerheid in 
Lingen nog het burgerschap te kopen. Cecilia 
was al Pruisische. Daarna zou hun nets meet in 
de weg kunnen staan. 
Enkele dagen later kwam Cecilia hem in Lingen 
halen. Samen reden ze verder naar Steinfurt. 
Onderweg werd Van Haren echter ziek en toen 

ze tegen de avond Steinfurt binnenreden, moest 
er hulp komen om hem uit de wagen in zijn 
kamer te dragen en in bed te leggen. 
Twee weken heeft Willem van Haren doodziek 
in de herberg gelegen. Cecilia en haar kamenier 
verpleegden hem en waren beurtelings wakende 
aan het ziekbed te vinden. 
Na veertien dagen zakte de koorts en werd hij 
langzamerhand beter. Zodra hij weer kon 
opstaan, zocht hij contact met een predikant, Ds. 
Werlemann, aan wie hij vroeg alles voor het 
huwelijk te regelen. Voor deze was een dergelijk 
huwelijk niet vreemd. De graaf was nogal vlot 
met het geven van een consent, dat hen die 
wensten te trouwen, ontsloeg van de plicht tot 
het afroepen van de geboden. Voor hem was her 
niet meer dan een geregelde bron van inkomsten, 
want er moest behoorlijk voor betaald worden 
Wekelijks werd op deze wijze in Steinfurt 
getrouwd. Ook voor de predikanten was her een 
lucratieve zaak. Ds. Werlemann zorgde tevens 
voor twee notabele getuigen, Herrn Baron 
waardig. Herr Hofrat Erpenbeck en Herr 
Rentmeister Gempt waren gaarne daartoe bereid. 
Op 21 juni 1797 verschenen Willem Baron van 
Haren en Cecilia Johanna van Heemstra gearmd 
in een kleine kamer van het posthuis te Steinfurt, 
waar in het bijzijn van de getuigen de dominee 
bet huwelijksformulier voorlas en bruid en 
bruidegom elkaar het jawoord gaven. Vijf jaar 
hadden beiden naar dit ogenblik toegeleefd en zij 
waren dolgelukkig dat zij nu eindelijk getrouwd 
waren. 
Ds. Werlemann nam bet "Kirchenbuch der 
Hofgemeinde des Schlosses zu Burgsteinfurt" 
voor zich en schreef onder het hoofd van: 
Ehelichverbundene 1797. Den 21 Juny wurden 
mit gnadigsten Bewilligung Sr Erlauchsten e.e. 
and in Gegenwart des Herrn Hofraths Erpen-
beck and Hr. Rentmeister Gempt in dem House 
des Hr. Heye ehelich verbunden W.A. van Haren 
en C.J. van Heemstra aus Ostfriesland, beyde der 
reformierten Kirche Glieder. " (1) 
Met de predikant en de beide getuigen werd een 
glas wijn gedronken. Nadat met de eerste de 
kosten waren verrekend was de plechtigheid 
voorbij. Her echtpaar vestigde zich in Emden en 
bracht er gelukkige jaren door. Beiden verlang-
den ze er wel naar om ooit naar Friesland terug 
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Fogelsangh-State in Veenklooster. Gebouwd in 1644 door Theodorus Fogelsangh, die her daar 
staande klooster van de Staten van Fries/and had gekocht 

te keren, mass zolang de Franse Keizer daar beer 
en meester was, viel er niet aan te denken. 
Bovendien was er ook nog steeds dat vervloekte 
proces, waarin nog niet een vonnis was gevetd. 
Pas in 1813 keerde Willem van Haren met zijn 
vrouw voorgoed naar Friesland terug. In 1802 
hadden ze een kort bezoek gebracht aan 
mevrouw Van Heemstra, die Fogelsangh-State 
had verlaten en in Oudwoude een nieuw huis 
had laten bouwen. Zij had kennis genomen van 
het in Steinfurt gesloten huwelijk en er was een 
verzoening tot stand gekomen. Her proces dat 
Van Sytzama tegen Cecilia had aangespannen, 
raakte in vergeteiheid. Een vonnis werd nooit 
uitgesproken (2). 
Fogelsangh-State was bij bun terugkeer verhuurd 
aan een neef Van Heemstra. Zij woonden eerst 
nog in Steenwijk en daarna weer in Wolvega op 
Lindenoord. Eindelijk, in 1819, vestigden zij zich 
voorgoed op Fogelsangh-State. Willem van 
Haren was toen 70 jass en lid van de Provinciale 
Staten. Men had hem bij terugkeer de grietenij 
weer aangeboden, maar hij had voor die eer 

bedankt. Zijn aspiraties gingen nit naar her 
gouvemeurschap van Friesland. Dit werd echter 
opgedragen aan Idserdt Aebinga van Humalda. 
Hij stierf als lid van het Ridderschap van 
Friesland op 22 april 1835. Zijn vrouw Cecilia 
van Heemstra stierf 10 maanden later op 25 
februari 1836 te Leiden. Willem Anna was de 
laatste overlevende van de kinderen van Onno 
Zwier van Haren. 

1. Overgenomen uit 'ten vergeten proces" door 
L.E. 

2. De bescheiden van dit proces bevinden zich in 
het Rijksarchief te Leeuwarden. 
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HOOFDSTUK XXIII 

De secretarissen van de grietenij 

Naast at die elkaar opvolgende grietmannen 
vinden we in bet bc.stuur van Stellingwerf-
Westeinde tussen 1566 en 1813 ook een lange nj 
van secretarissen, die een rot hebben gespeeld in 
de geschiedenis van de grietenij (1). 
In 1566 wordt als eerste Wolter Andriesz 
genoemd, een man van wie wij alleen weten dat 
hij zijn ambt slechts vijf jaar heeft vervuld. Tot 
1588 is het dan een komen en gaan van een 
viertal van deze ambtsdragers, van wie de laatste, 
Joannes Lubberts, bet nog het tangste heeft 
uitgehouden. Tot 1611 verzorgt hij bier de 
administratie vanuit zijn woning in Nijeholt-
wolde, waarna hij wordt opgevolgd door Mr. 
Matthias Franckena. Deze woont op de grens 
van Oldeholtpade en Wolvega, op de naar zijn 
geslacht genoemde Franckena-zate. Vermel-
denswaardig is dat de dominee van Scberpenzeel, 
Baithasar Stuyvesant, de vader van de beroemde 
Pieter, en met enkele anderen destijds voor 
geijverd heeft om Matthias Franckena benoemd 
te knijgen tot grietman van Weststettingwerf. 
Ook zijn opvotger in 1624 is een Franckena. 
Deze Franck Regneri Franckena wordt op zijn 
beurt in 1632 weer opgevolgd door een 
famitielid, Marcus Terwisgba. In deze taatste dnie 
benoemingen zien we at duidelijk dat de 
opvolging een famitieaangelegenheid is, die in de 
wandelgangen van de Staten wordt geregetd. 
Dr. Cornelis Buttinga, secretaris van 1637 tot 
1666, was ook famitie, maar tussen hem en zijn 
opvolger, Schette Julius Aitzema, is geen 
familieband te vinden. Na Hobbo Baerd van 
Sminia (1673-1679), familie van de grietman 
Dirck van Baerdt, komt Haye Ylst en in 1688 
zien wij Elias Wigeri verschijnen. 
Deze was een zoon van Wicher Foppes, die 
omstreeks 1650 woonachtig was in Wolvega. 
Een andere zoon van Wicher, Foppe, was daar 
notanis-publicus en ging zicb, in her besef van het 
gewicht van zijn ambt, Foppius Wigeri noemen. 

Hij was getrouwd met Juliana, een dochter van 
Schette Julius van Aitzema, de vroegere secre-
taris van de grietenij. Wanneer zijn broer Elias 
zich bier ats secretaris last benoemen, is de post 
weer vast in handen van de famitie. Ook Elias 
Wichers noemt zicb voortaan Wigeri. Van 1688 
tot 1728 blijft Elias Wigeri secretaris van de 
grietenij en in die veertig jaar maakt hij het 
uitstekend. Hij trouwde met Neeltje Boetens, een 
vrouw uit een vooraanstaand Fries geslacht, en 
bet echtpaar kreeg dde kinderen: Wicherus 
(gedt. 1689), Vroukjen (gedt. 1691) en Broer 
(gedt. 1693). 
Grondbezit, een teken van rijkdom, is bij de 
secretaris niet te vinden. Pas in 1711 btijkt zijn 
vrouw eigenaresse te zijn van no. 40 in Wolvega. 
Het is de grote boerderij in het gehucht De 
Haute (de Heide), door haar gekocht van de 
grietman Ernst van Haren (2). 
Wanneer zij in 1728 weduwe wordt, staat deze 
soolstede voor de heift op haar naam en voor de 
andere helft op naam van haar zoon Wicherus. 
Jan Peters is de gebruiker. Neeltje Boelens is in 
dat jaar eveneens eigenaresse van de percelen 
Wolvega no. 14 en 15, liggende aan de 
Oosterboerenstreek. Zo te zien kwam her geld in 
de famitie Wicheri van de kant van de vrouw. 
De secretaris bracht op zijn heart her zeer 
respectabete ambt van secretaris van een grote 
grietenij aan en het in zijn famitie nijkelijk 
aanwezige intellect. 
Elias Wigeri schijnt een uitstekende secretaris te 
zijn geweest. Vooral in stukken betrekking 
hebbende op de waterbeheersing, wordt zijn 
naam geregeld genoemd. Wanneer de boeren 
langs de Lindedijk her vertikken om hun dijkvak 
te versterken, is het de secretaris die hen op 
andere gedachten brengt. Wigeri had zijn zaken 
goed in orde. In zijn "comptoir" stond een grote 
kist en hij wist steeds op her goede ogenblik 
daarin de juiste oorkonde te vinden. 
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Her ha/s van de familie Vranckena of Franckena waarvan enkele leden in de 1 7de eeuw secretaris 
van de grietenff Westitellingwerf 4/n geweest. Deze Franckena-zathe stond aan de grens van 
Oldeholtpade op de percelen nrs. I en 2 van Wolvega. In 1748 stond daar de boerder/ bewoond door 
Nicolaas van He/oma "groote boerkerie hebbende en wel begoedigt' Aan wee had hif 11 koeien, 4 
paarsen en 22 paarden, terw ff1 h(/ 21 ha bouw/and in gebruik had Thai,s is de pal ten westen van de 
snelweg staande boerderif in gebruik a/s woning. 

Het zijn de reeds genoemde drie kinderen van dit 
echtpaar, die in het begin van de Be eeuw in 
Wolvega en omliggende dorpen veel gronden 
kopen voor ontginning en vervening. Wicherus, 
de oudste, neemt in 1728 het ambt van zijn 
overleden vader over. Hij was in 1718 getrouwd 
met Janke Sinnema, dochter van de notaris 
Jacobus Sinnema en Hiltje Boelens. Ook hier 
stan de aankopen weer op naam van de vrouw 
en later op die van de tweede zoon, Broer, the te 
boek stat als schrijver van een compagnie 
infanterie. Dit levert deze een maandgeld op, 
maar activiteiten van zijn kant vinden we slechts 
in zijn optreden als grootgrondbezitter, vervener 
en boer. Hij woont op perceel Wolvega no. 22, 
drie percelen ten westen van de Lycklamastins. 
Zijn zuster, Vroukjen, trouwt met Gustaaf 
Franciscus van der Ley, predikant te Wolsum. 
Na het overlijden van haar man vestigt zij zich 

weer in Wolvega en in 1748 komt zij in de 
qnotisatiekohieren voor als: "Froukje Wigeri, 
hebbende boerkerie met goed reeuw en beslag en 
wel begoedigd". In de floreen van 1758 wordt 
dit aangegeven als hnis met 20 pondemaat land 
en door haarzelf gebruikt. Het moet de boerderij 
geweest zijn, die in het begin van deze eeuw nog 
even buiten Wolvega stond, aan de oostzijde van 
de Steenwijkerweg. Een van de laatste bewoners 
was Jan Kampen, bijgenaamd "het gouden kal?'. 
Wanneer zich een nieuwe generatie aandient, 
volgen wij eerst de kinderen van Wieherus 
Wigeri en Janke Sinnema. Na een jong 
overleden Elias wordt 14 december 1720 
geboren Elias Wigeri en, na een eveneens jong 
overleden Hiltje, nog een op 17 december 1730 
geboren Hiltje, van wie we verder niets meer 
weten. 
Elias, die bestemd is zijn vader op te volgen als 
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Her landhu& dat Elias Wigeri zich her bouwen aan de Hoofdstraat in Wolvega. Titans vinden wj/ áaar 
her Van der Sandeplein de ffsbaan, tenntrbanen en tenslotte de Oranje Nassaulaan. 

secretaris, begint zijn carrière als gezworen kierk 
ter secretarie. Hij trouwt 24 november 1754 met 
Hiltje Sinnema. Als kierk is hij geen succes, 
omdat de jongeman op-en-top boer is. Waar-
schijnlijk is dat ook de reden geweest dat hij in 
1742, na her overlijden van zijn vader, niet is 
benoemd tot secretaris. Na 1758 is hij boer en 
eigenaar van de boerderij in De Hanle, die in 
1711 bezit was van zijn moeder, Neeltje Boelens. 
Eerder was hij dat van de percelen 14 en 15 aan 
de Oosterboerenstreek. 
Elias en HiItje krijgen drie kinderen: Wicherus 
(gedt. 7 december 1755), Livius (gedt. 13 mei 
1758) en Janke (gedt. 26 oktober 1760). De 
beide jongens overlijden jong, zodat het geslacht 
in de mannelijke lijn uitsterft. 
Janke huwt op 29 januari 1786 met Mr. 
.Johannes Edema, advocaat voor den Hove van 
Friesland. Hun won Rombartus (geboren 10 
juni 1788) voegt in 1811 de naam Wigeri aan de 
zijne toe. Als Wigeri van Edema zorgt diens 
zoon, Johannes, getrouwd met Wietske Sikkema 
uit Nijehoitwolde, voor een nageslacht van negen 
kinderen. Hiervan zijn thans nog nazaten, 
verspreid over het gehele land. 

De boer Elias Wigeri behoort in het laatst van de 
I Se eeuw, met de grietman Onno Zwier van 
Haren, tot de grootste tandeigenaren van 
Weststellingwerf Tattoze civiele processen geven 
de indruk dat hij een lastig heerschap was, maar 
een uitstekende zakenman en boer. Vooral her 
ontginnen van de enorme heidevelden, die toen 
nog rond Wolvega lagen, had zijn belangstelling. 
Zijn dochter Janke tekende eens de wapen-
schilden van haar famiie op een tableau, met 
daaronder de volgende ontboezeming: 

Hier ziet Gy de Kopy, Naar 'T orgineel 
Geteeken4 
Wigerth Janke was Tot dit Werk Bereekendl 
Die telg, Geboren tat Wigeris EdL Geslacht 
En spruit van Sinnemtz die Haar Had Voort-
gebracht 
Nu, nog geen Tien Jaar owL Geeft 4/ de 
schoonste B4/ken 
Hoe eens Een Edele Bloem Op deze Siam Zou 
PrUkem De plaats, Waar 41 dit deed; Die kon 

p Heide Roemen. 
En kort daar Na Kon Men die 'T Schoonste 
Weidland Noeme. 
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Gezichi op het bjj het landhuis van Wigeri behorende park in het begin van de 20ste eeuw. 

Wapenschild vervaardigd door Janice Wiger4 met de wapens van de families Boelens, Wigeri, Edema 
en Sinnema 
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Waar Ossen Grausden, faa, faa Zoo is 7 
Gelegen, 
Op kunsi en Arbeid Rust Hemels Dier'bre 
Zegen. (3) 

Als Janke dit zelf heeft geschreven, dan gaf zij er 
reeds jong blijk van dat bescheidenheid haar 
stand vreemd was, en dat haar vader de 
ontginner is geweest van veel land ten zuiden 
van Wolvega. 
In her laatst van de 1 8e eeuw, kort voor zijn 
dood, heeft Elias Wigeri een landhuis laten 
bouwen op de plek waar flu het Van der 
Sandeplein in Wolvega is gelegen. Achter her 
huis lag een prachtig park, waarvan nog enkele 
resten aanwezig zijn. Robertus Wigeri van 
Edema heeft er als landjonker in her begin van 
de I 9e eeuw gewoond. Na een aantal verbou-
wingen kwam her buiten in her laatst van de 19e 
eeuw in bezit van Sjoerd Sleeswijk, die van 1881 
tot 1907 burgemeester van Weststellingwerf was. 
Hij woonde daar met zijn vrouw en enkele 
neven en nichten, kinderen van zijn vroeg 
overleden zuster en zwager Tetje Cornelia 
Sleeswijk en Fonger de Haan. Na zijn dood erfde 
Cornelia de Haan huis en park, waar zij tot haar 
overlijden in februari 1944 bleef wonen. Bij de 
aanleg van het plein en de ijsbaan is het huis 
gesloopt. De laatste herinnering aan het geslacht 
van tandeigenaren en secretarissen Wigeri was 
hiermee verdwenen. 

1. Baerdt van Sminia, H., Nieuwe Naamlqst van 
Grietmannen van de vroegste 4/den af tot het 
jaar 1795, met eenige geschiedkundige win-
teekeninge, Leeuwarden, 1837. 

2. Zie hoofdstuk I kaart 2. 
3. In bezit van de beer J.S.L.G. Wigeri van 

Edema te Emmeloord. 
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Op klein formaa4 11 b# 18 cm, door een onbekende geschilderdportret van Jan Poppe André Canter, 
van 1742 tot 1800 secretaris van de grieteny Westytellingwerf. 
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HOOFDSTUK XXIV 

Jan Poppe Andre' van Canter 

Jan Poppe André van Canter, Heer van Ter-
Borgh (1), werd in 1742 als opvolger van 
Wicherus Wigeri tot secretaris van de grietenij 
benoemd. Van moeders kant stamde hij nit de 
familie Van Haren. Zijn corn, de grietman Duco 
van Haren, achtte hem de juiste man voor deze 
hetrekking. De 20-jarige Canter studeerde nog in 
Franeker, mar dat was geen bezwaar. Oom 
Duco had hem nodig. De grietman was ziekelijk 
en voelde dat hij, vooral omdat hij ongehuwd 
was, tijdig maatregelen moest treffen om de 
grietenij stevig in handen van zijn familie te 
houden. Zijn neef Onno Zwier zou hem 
opvolgen als grietman. Dat was al lang geregeld: 
Weststellingwerf bleef in ieder geval van de Van 
Harens. Toen echter de oude secretaris Wicherus 
Wigeri begin 1742 overleed en er in die familie 
geen opvolger voorhanden was, zag Duco z'n 
kans schoon. Met behulp van Onno Zwier en 
diens relaties wist hij ook de post van secretaris 
van Weststellingwerf voor de Van Harens te 
bemachtigen. 

Jan P.A. van Canter, geb. 22 september 1722, 
was een zoon van Jan van Canter van Ter-Borgh 
en Edwarda van Haren, een zuster van Duco. 
Zijn vader stierf in 1725 en toen zijn moeder drie 
jaar later hertrouwde met Jan Renith Sygers van 
Vennebroeck, schijnen er moeilijkheden te zijn 
geweest over de twee kinderen nit haar cerste 
huwelijk. De toen zesjarige Jan Poppe André 
werd tenminste in huis genomen door corn 
Duco, die zich met zijn opvoeding belastte. 
Wolvega en Lindenoord waren hem dus niet 
vreemd. Of hij er het schooltje van meester Anne 
Halbes an de Kerckesteeghe heeft bezocht, is 
echter twijfelachtig. Dit onderwijs zal niet 
voldoende geweest zijn als voorbereiding op de 
lessen die Jan van Canter later in Leeuwarden 
volgde aan de Latijnse school. Corn Duco zal 
wet voor een gouverneur hebben gezorgd. 

Geldelijk was de jongen toen a! onafhankelijk. 
Door de nalatensehap van zijn vader was hij 
samen met zijn zuster in het bezit gekomen van 
de heerlijkheid Ter-Borch, een prachtig buiten 
met uitgestrekte bossen en landerijen nabij Eelde. 
Uit de huur en de opbrengst van de bossen 
genoten beide kinderen al een behoorlijk 
inkomen. Ook was er voor de jongen geld 
belegd in een door bemiddeling van oom Duco 
gekochte boerderij in Oldelamer. Na de Latijnse 
school kon Canter dan oak ongestoord verder 
studeren aan de universiteit van Franeker. 
Bijzonder blij was de jongeman niet met zijn 
benoeming. Platte!andssecretaris was mar een 
zeer bescheiden baantje. Bovendien was Canter 
nog tang niet afgestudeerd en had hij meer 
be!angstelling voor kunst en wetenschappen dan 
voor een bestuurlijke loopbaan. Toen hij echter 
bezwaar maakte en voor de eer wilde bedanken, 
werd dat weggewuifd. Hij kon iminers gerust 
doorstuderen en een voorgenomen reis naar 
Zuid-Europa kon altijd doorgaan. In Wolvega 
huisden een paar uiterst bekwame gezworen 
klerken, die in de grietenij de zaken konden 
waarnemen. Door hun beider "watersuchtighe" 
ziekte hadden de huidige grietman en de 
secretaris zich de laatste jaren toch al nergens 
meer mee bemoeid en desondanks liep alles 
gesmeerd. Grietenijsecretaris was een eervol 
ambt en dat zou hem bovendien tijdens de reis 
nog wat meer financie!e armslag geven. Fran-
krijk en Italie waren dure landen. Daar rolden de 
ducaten de reiziger vlot door de vingers. 
Canter nam de benoeming aan. Op aanraden 
van zijn grietman en nee Onno Zwier ging hij 
wel in de grietenij wonen. Althans, hij verschafte 
zich daar een adres. Dat werd zijn boerderij in 
Oldelamer, verhuurd aan Pier Auken. Of Canter 
er ooit geslapen heeft, valt op z'n minst te 
betwijfelen. Pier was er niet op ingericht om zo'n 
hoge beer, altijd reizende met een lijfknecht, te 
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De oorspronkelqke waning van Dire/c van Baerd4 waarvan Canter van 1755 tot 1762 een gedeelte 
bewoonde air huurder van TrUnUe  Cleyenburg. De secretor/s had bet gedeelte achter de twee ramen in 
het midden in gebruik en de katner boven de kelder rechts. Deze kamer was het kantoor waar de 
kierk Alle van Riezen 4/n administratie bffhield De woning van Van Riezen stand ernaust aan de 
Fieterslaan, maar was door een bepaling in de koopakte 5 m naar achteren gebouwd om her uitzicht 
vanuit het zijrawn niet te belemmeren. 
De tekening is een impressie van Alfons Kruse naar een tekening van Bendorp. 

ontvangen. In de haard waren twee bedsteden, 
waarvan Pier en Hielkje er éên in gebruik 
hadden. De enige mogelijkheid om Canter te 
herbergen was hem de andere als slaapplaats aan 
te bieden. De knecht zou dan genoegen moeten 
nemen met een bedstee in de koestal. 

Na zijn studie heeft Canter de reis naar her 
zuiden inderdaad gemaakt. Hoewel er geen 
versiag van aanwezig is, blijkt uit de bewaard 
gebleven boekhouding (2) dat hij in de loop van 
de drie jaren die deze in beslag nam, talrijke 

steden in Frankrijk en Italië heeft bezocht. In 
steden als Rome, Venetie, Florence, Livorno, 
Parijs en Brussel nam hij gelden op bij het 
bankiershuis Cesar Sardi. Vanuit Wolvega 
werden dan later de opgenomen bedragen 
terugbetaald aan het kantoor van deze firma in 
Amsterdam. 
Zeker is dat de reis het karakter had van een 
kunst- en studiereis en als thluiting van zijn 
studie in Franeker gold. Door Canter aan-
gekochte schilderijen werden naar Wolvega 
gezonden. Daar werden zij opgeslagen in een 
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Het herenhuth dat Canter in 1761 liet bouwen aan de Hoofdstraat, titans Van Harenstraat in 
Wolvega Hz] woonde er tot zijn overit/den in maart 1800, waarna her werd betrokken door de 
Sickenga's. In 1976 werd her onrendabele huis, dot eigendoin was van de Ned Hen'. kerk in 
Wolvega, verkoch4 waarna hei werd afgebroken. Op her bouwterrein verrees een supermarkt 

kamer die hij van Trijntje Cleyenburg gehuurd 
had. Zij was door vererving in bezit gekomen 
van her eens door Dirck van Baerdt bewoonde 
"Grote huis" op her Hoge en had als ongehuwde 
vrouw ruimte over. 
Wanneer Canter in 1755 is uitgereiscl - hij brengt 
ten slotte nog een langdurig bezoek aan zijn neef 
Willem van Haren, die ambassadeur van de 
Republiek in Brussel is - vestigt hij zich voorgoed 
in Wolvega. War hem voor ogen staat, is het 
leven van een landjonker. Van Trijntje Cleyen-
burg huurt hij het grootste gedeelte van haar 
huis, o.a. de grote salon en de kelderkamer, die 
als 'comptoir' wordt ingericht. Trijntje trekt zich 
terug in een paar westelijke kamers van her huis. 
Jonkheer Canter stelt zich als verstokte vrijgezel 
in op een leven van rust en studie, te midden van 
zijn kunstschatten en boeken. Het werk waar-
voor hij was benoemd en waarvoor hij wordt 
betaald, interesseert hem niet in het minst. Dat 
wordt gedaan door zijn ondergeschikte, de 
gezworen klerk Alle van Riezen. Deze neemt 
voor een beloning van f 500,-- per jaar al her 

werk dat tot de taak van de secretaris behoort, 
op zich. Hij woont in een beseheiden woning 
naast het "Grote Huis" en bij hem en zijn gezin 
gebruikt Canter de dagelijkse maaltijden. De 
kierk brengt hiervoor jaarlijks 1 273,-- in 
rekening, met de aantekening dat ook her 
onderhoud van de kieding van de secretaris 
daarin begrepen is. Wel moet mijnheer f 18,--
betalen voor extra room. De zwakke gezondheid 
van Canter maakt het nodig dat hij daar 
dagelijks een flinke portie van eel. Met nog f 50,-
- jaarhuur aan Trijntje Cleyenburg en 1130,- - 
aan kostgeld voor Andries, de dienstknecht, zijn 
de vaste lasten betaald. 
Canter probeert nu zijn leven te veraangenamen. 
Her begint ermee dat hij voor eigen rekening de 
grote salon onderhanden last nemen door de 
timmerbaas Anne Jans Sickenga en de verver 
Harmen Zeylstra. Vooral Harmen is dagenlang 
bezig de kamer te verven en te behangen met een 
beschilderd behang, dat speciaal in Leeuwarden 
besteld moest worden. De secretaris koopt ook 
meubelen. Een eiken kabinet kost f 43,— maar 
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dat is het in de ogen van Van Riezen dubbel en 
dwars waard. Later komt er nog een notehouten 
kast van f 90,— bij en ook die kan ieders 
goedkeuring wegdragen. Aan alles is te merken 
dat Canter alleen genoegen neemt met het beste 
van het beste. 
Daar big 	paar keer per jaar Leeuwarden 
bezoekt voor vergaderingen, en verder vrij 
geregeld kleine reizen maakt, laat hij zich ook 
een statiepak aanmeten. De kleermaker Johan-
nes Bouritius in Leeuwarden is de maker en het 
moet wet jets bijzonders zijn geweest, want 
alleen de stof kost at f 144,-- wet met de 
aantekening dat het bet beste taken is dat de 
kleermaker kopen kon. Daar komt dan nog voor 
f 63,-- aan goudgalon bij en vergeet ook de hoed 
en de schoenen niet. Voor de hoed, die zelfs nit 
Amsterdam komt, eist de douane in Slijkenburg 
1 2,— aan invoerrechten! De schoenen zijn van 
het fijnste leer en de zilveren gespen die deze sie-
ren, dragen het wapen van de jonkheer. Bij een 
deftig beer hoort ook een deftige knecht, zodat 
Andries eveneens in bet nieuw gestoken wordt. 
Hij krijgt een pak, een hoed en een paar schoe-
nen. Een gepoederde pruik geeft hem extra glans. 
In Groningen bestelt Canter bij de wagemnaker 
Eise Borghouts een fraaie "verdekte" koets, 
kosten f 300,--. Aan verven en vergulden komt 
daar nog 1 40,— bij. Fise, die de wagen nit 
Groningen haalt, beurt hiervoor 16,— (loon en 
huur voor de paarden), plus de onkosten ad 
f 5,18. Eigen paarden worden echter niet aan-
geschaft. Wanneer Canter van het gerij gebruik 
maakt, komt de herbergier Kopffer met een paar 
van zijn Oldenburgers, die de koets moeten 
trekken. 
Een sensatie in Wolvega is de aankoop van een 
ledikant, dat f 166,— kost. Voor dat bedrag 
bouwde je destijds een knappe arbeiderswoning. 
De schipper op Leeuwarden, Foecke Uiltjes, 
neemt bet rnee en Anne Sickenga moet komen 
om het meubel in elkaar te zetten. Het 
slaapgemak staat geboekt als 'bed met matras en 
behangsels'. Een hemelbed dus. Trijntje Cleyen-
burg denkt er her hare van en verwacht nu ook 
spoedig de intrede van een schone jonkvrouw! Je 
weet het immers maar nooit met die rijke 
vrijgezellen. Maar niets daarvan: het blijft bij 
warme kruiken! (3) 

,,D'r zit gien vrouwludevleis an bij de siktaoris," 
zegt het yolk in Wolvega. 

Gedurende acht jaar heeft Canter in het "Grote 
Huis" bij Trijntje Cleyenburg gewoond. In 1761 
begon hij met het laten bouwen van een eigen 
huis. Het bouwterrein is gelegen aan de 
Hoofdstraat, ten westen van de Kerckesteeghe. 
Op die grond stond het huis van de weduwe van 
de schipper Foecke Ui!kes. Dat werd algebroken 
en in 1763 is de woning gereed. Om een uitgang 
te krijgen op de Kerckesteeghe wordt "het steck 
een weynig aan de hoeck van '1 kerckkof 
uitgeset' waarvoor Canter de kerkvoogden 
f 12,00 betaalt. Bij hen staan deze 1 12,— als 
ontvangen geboekt, zodat deze wat ongewone 
verkoop van een stukje dodenakker in onderling 
overleg prettig schijnt te zijn geregeld. 
Als Sickenga-state zal deze woning later de 
gesehiedenis ingaan. 

1. Jan Poppe Andre van Canter, beer van 
Terborch. Ook wet geschreven J.P.A. Canter. 
Gedoopt te Eelde 22 augustus 1723. Bled 
ongehuwd. 
Secretaris van de grietenij Weststellingwerf 
1742-1800. 
Lid Staten van Friesland. 
Overleden te Wolvega 24 maart 1800. 
Begraven te Oudeschoot 

2. Een drietal boeken van ontvangsten en 
uitgaven beginnende 1745 en eindigende in 
1809. Deze zijn eigendom van Mr. J.J. Canter 
Cremers te Rotterdam. 

3. Het ledikant was in 1946 als een onverwoestbaar 
meubelstuk nog in het huis, toen bewoond 
door mejuifrouw Jeannette Aleida Sickenga, 
aanwezig. 
Bron: Dr. H. Halbertsma te Amersfoort. 
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Wolvega in het ink/den van de 19e eeuw. Een 
gezicht in de Van Harenstraat, toen nog de 
Hoofditraat genoem4 met rechts de ingang van 
Lindenoorch geflankeerd door twee iantaarns 
waarin een cite/amp brand& Daarnaast het huic 
waarin eats de exectiteur Terweel woonde. Links 
een hek dat de ,,Keddekaampe'; een by de 
Wildbaan behorendpa.rk, afsluit van de weg. Het 
j/zeren hekje gaf toegang tot een scheipenpad 
waaro Per men by het jachthuis kwani. Achter de 
boom de nu nog bestaande dubbele woning 
waarin de koetsier en de tuinbaas van de 
vrederechter Johannes van der Veen woonden. 
Ver naar achteren het naar voren springend.e 
huis, waarin nu de Hema is gevestigd 

De in 1853 gebouwde katho/ieke kerk "over het 
spoor': Voorheen stand de in het bos verschoien 
kerk te O/deho/tpade. 

We/vega midden l9e eeuw. Gezicht op de Hoek 
vanuit het oosten. Links staat het huis van de 
advocaat Jacob Sickenga. Daarnaast is een raam 
te zien van de herberg "lie Hoeck' Rechty het 
uithangbord van de herberg van Jan Schreur. 

EM der eerste treinen arriveen in Woivega Het 
eerste treinkaarije werd hier perkocht op 15 
januari 1868. Het publiek dat destijds in groten 
getale naar het station kwam cm het wonder te 
aanschouwen is niet aanwezig. 
De byzondere gietijzeren over/capping is  nog 
intact Het station is enkele jaren ge/eden a/s het 
enige overgeb/even station uit de beginjaren 
gered van de sloop. Interessant is de gefoto-
grafeerde "bemanning" van de trein. Wy zien 
een machinis4 een stoker, een wagenmeester, 
twee conducteurs en een remmer. 
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Wolvega in het inidden van de 19e eeuw. Links 
het huts van de familie Sickenga Het hoge huts' 
door tegenover, thans apotheek, werd bewoond 
door het lid van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, Doede Breuning. 

He! in 1837 gebouwde gemeeniehuis. De grote 
dorpspomp, die op de Hoek stand, was ben nog 
nie! geplaatst Duidelj/k is' links de opkamer be 
zien van de witte herberg, waarin voorheen door 
het bestuur van de grie!en(/ werd vergaderd 

Hoofds'traa!-westeinde in Wolvega. Links het 
laats!e restant van wat eens het huts van grietman 
Dirck van Baerdt was. Rech!s de woning die de 
nakomeling van de kierke Reits'e At!ema, de 
no!aris Ate Atterna, door had laten bouwen Van 
het gro!e park achter de woning is nog een groot 
gedeelte aanwezig. 
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HOOFDSTUK XXV 

De boekhouding van Canter 

Op 27 november 1750 begint de kierk Alle 
van Riezen de privéboekhouding bij te houden 
van zijn chef, de gemeentesecretaris. Hij boekt 
dan een ontvangst van f 250-5-2, vermeldende 
dat dit buiten de secretarieposten omgaat M.  Op 
23 februari 1751 boekt hij de eerste uitgave, 
zijnde de betaling van een vervallen wissel aan 
Willem van Haren, groot f 600,--, ook hier met 
de opmerking dat dit buiten de secretarie 
omgaat. Van een kassaldo is in de boeken geen 
sprake. Uit afles blijkt dat er slechts êên kas is, en 
dat is die welke is opgeborgen in de grote met 
ijzer beslagen en van zware sloten voorziene 
geldkist van de grietenij. Die kas schijnt over het 
algemeen steeds behoorlijk gevuld te zijn 
geweest. Weliswaar zijn de boeken die dat 
hadden kunnen aantonen, verloren gegaan, maar 
Van Riezen heeft, wanneer hij in 1768 die 
boeken afsluit, een overzicht gemaakt van de 
overschotten. Tussen mei 1745 en mei 1768 
bedroegen die in totaal 167.060-5-:. 
Een aanwijzing over het bezit van Jr. Canter is te 
vinden in de quotisatiekohieren van West-
stellingwerf, die zijn opgemaakt in 1749. Hierin 
staat hij vermeld als: Jr. Jan Poppe Andree van 
Canter. Secrts. en welbegoedigt Gezin 1 persoon 
boven 12 jaar. Aanslag 36-7-:. Dit komt overeen 
met een geschat vermogen van f 10.000-:-:. (2). 
In die jaren toch een leuk bedrag om als 
fundament te dienen voor een in dienst van de 
overheid op te bouwen vermogen. 
Uit de boeken is op te maken dat dit bedrag 
voornamelijk in onroerende goederen belegd is. 
De particuliere inkomsten bestaan dan ook 
voornamelijk nit pachten en huren. Wanneer 
Alle van Riezen op 12 november 1755 voor de 
eerste keer zijn boeken afsluit, blijkt dat aan 
erfenissen en verkoop van hout nit Eelde 
1 5184-:-: is ontvangen. Verder is het duidelijk 
dat er in de familie Van Haren onderling 
geregeld geleend worth, a! dan met tegen een 

bepaalde rente. Het totaal van de ontvangsten is 
110.761-8-2. 
Om de boekingen te beperken heeft de klerk in 
overleg met Canter voor de uitgaven een systeem 
van 'boekjes' ingevoerd. Dat functioneert uit-
stekend. Trijntje Cleyenburg heeft een boekje 
waarin zij haar uitgaven noteert die betrekking 
hebben op schoonhouden en onderhoud van de 
woning van Canter. Andries, de knecht, noteert 
op zijn beurt alle kleine dagelijkse uitgaven die 
hij voor zijn meester doet. Vooral als hij met 
Canter op reis is, lopen die aardig op. Wanneer 
hij in mei 1766 ontslag neemt nit zijn betrekking, 
blijkt dat hij in de laatste jaren f 1.147-19-8. 
heeft voorgeschoten. Bij zijn afscheid geeft 
Canter hem een kabinet cadeau en een bedrag 
van f 100-:-:. Hij wordt opgevolgd door een 
zekere Paulus. 
Ook Van Riezen heeft een boekje waarin hij de 
uitgaven voor de tuin noteert. Canter zelf laat, 
wanneer hij geld nodig heeft, zich dat door Van 
Riezen uitbetalen. Hij tekent voor ontvangst met 
zijn handtekening in het bock. 
In die eerste periode zijn er grote uitgaven. De 
schulden, die gedurende de reis naar Italie bij 
bankiershuis Cesar Sardi en anderen zijn 
gemaakt, worden afgelost met f 12.546-4-8. 
Dr. Roldanus te Meppel, optredende namens 
Freule R, Canter, de zuster van de secretaris, eist 
van deze f 4884-:-: wegens een alicoopsom van 
een gedeelte van een erfenis en ook dat wordt 
betaald. 
Alle van Riezen moet er heel wat voor afreizen, 
want alles moet met "klinckende munte" worden 
vereffend. De verzegelde zakken met geld 
worden door Alle 'te peerde' of met de koets 
naar Oldemarkt of Leeuwarden gebracht, van-
waar de schipper ze meeneemt naar de 
geadresseerde in Amsterdam. Voor vracht wordt 
één gulden per 1000 gulden kapitaal betaald, 
waarbij dan nog enkele stuivers voor een 
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Kopie tilt het verloren gegane secretarisboek van de grietenif Het is de enige bladzjjde die tilt dat boek 
door de kierk is gekopieerd en bevat de overschotten tot mei 1761 Er is dan een saldo van 
f 8169-17-10, dat pas no 18 jaar le voorsch(/n komt in deprivE- boek/touding van Canter. 
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kwitantie komen. Dat loopt steeds uitstekend. 
Slechts êên keer is er sprake van moeilijkheden, 
wanneer Van Riezen een zak met 50 ducaten 
naar Leeuwarden brengt en de schipper deze 
veertien dagen later weer mee terugbrengt. Bij 
Cesar Sardi zijn de ducaten gewogen en te licht 
bevonden. 
In totaal belopen de uitgaven dan f 22.103-19-8, 
zodat er op 12 november 1755, wanneer Jr. 
Canter de rekening goedkeurt, een nadelig saldo 
is van 111.352-11-6. Op 27januari 1761 is dat 
1 17.1212-2-12 en in 1769 is dat bedrag 
opgelopen tot 1 58.883-7-6. Canter keurt de 
rekening goed, maar isat er ann toevoegen: wellce 
somma zal worden gereduceert in 'I geene in de 
Secretaris boeken van on!Yang en uitgave, 
meerder is ontvangen als uitgegeven. Gezien het 
genoemde overschot van 1 67.060-5-: was dat 
geen bezwaar. 
Jammer genoeg zijn ook deze secretarisboeken in 
de loop der jaren verloren gegaan. Vanaf mei 
1759 waren deze, volgens een aantekening, ook 
al gesplitst. Van de boelgoeden en verkopingen 
was een apart boek aangelegd van uitgave en 
ontvangst "tot voorkominge pan confusien, be-
ginnende may 1759, en is daar in tot may 1768 
meer ontvangen als uitgegevenf37.397-8-6" 
Omdat nergens in de boeken sprake is van een 
salads van de secretaris, kan gevoeglijk worden 
aangenomen dat dit is verwerkt in deze 
secretarisboeken. Canter is niet minder dan 58 
jaar secretaris geweest van de grietenij en had 
naast zijn salads nog inkomsten bestaande nit 
percentages van opbrengsten nit boelgoeden en 
verkopingen. Dc bedragen van voor- en nadelige 
saldo's zijn dus we! verklaarbaar. Inkomsten nit 
nevenbetrekkingen had hij echter weinig. Dit in 
tegenstelling tot andere regenten, die tuk waren 
op ieder bijbaantje. Zelfs hun kinderen werden 
daarbij ingesehakeld. Er waren er die op 3- jarige 
leeftijd al als postmeester, ijkers van turficorven 
of klokluiders werden ingeschreven. Voor een 
minimum als loon werd dan een arme sloeber 
gezocht die het werk deed. De enige posten 
waarvan Canter revenuen heeft gehad, waren 
twee hem bij toerbeurt toegewezen bijbaantjes. 
Hij is enkele jaren 'monstercommissaris van 
massale goederen' en 'commissaris van West-
woldingeland' geweest, betrekkingen die ieder 

slechts enkele honderden guldens in het Iaatje 
hebben gebracht. 

In het laatst van 1784 komt Alle van Riezen te 
overlijden. Sedert 1763 heeft hij met zijn twee 
dochters bij Canter ingewoond. Het nieuwe huis 
was speciaal gebouwd op dubbele bewoning. De 
zoon van Van Riezen sluit de boeken af en 
noteert daarbij voor zijn vader 18000-:-:, zijnde 
16 jaar nog te ontvangen salaris. Canter neemt 
dan de administratie van zijn onroerend geed zell 
ter hand. De notarisk!erk Reitse Attema helpt 
hem blijkbaar met de andere boekhouding, want 
hij ontvangt hiervoor op Allerheiligen 1784 een 
jaartraktement van 1 200-:-:. Op 1 januari 1786 
legt Attema een nieuw kasboek ann, dat hij op 
11 juli 1796 afsluit met een voordelig saldo van 
13084-1-4. Met een steeds erger bevende hand 
boekt Canter zelf tot zijn dood op 24 maart 
1800 nog de inkomsten en uitgaven van zijn 
onroerende goederen. Zijn erfgenaam Ede Sicken-
ga sluit op 8 september 1806 af met de aankoop 
van een herberg in Sonnega. 

1. Het geldstelsel in de Be eeuw was gebaseerd 
op de carolusgulden - genoemd naar Karel V - 
die 20 stuivers waard was. Een stuiver had 
weer de waarde van 16 penningen. Het 
noteren van geldbedragen geschiedde door 
drie groepen van cijfers. 1250-5-2 betekent 
250 caroliguldens, 5 stuivers en 2 penningen. 
De nul wordt aangegeven met 0 of:. 
Er is altijd veel met stuivers gerekend. 
Bekende veelvouden daarvan zijn: het dubbel-
tje en de schelling resp. twee en zes stuivers. 
Een enkele keer is hier sprake van ducaten, 
deze hadden een waarde van 1 5-5-:. 
Vgl.: A. van Dalfsen en P. Nieuwland. De 
quotisatieko/zieren, deel 7, blz. 113. Leeuwar-
den, 1986. 

2. Idem. blz. 114-117. Rekenvoorbeelden en 
tabellen. 
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HOOFDSTUK XXVI 

Canter en de lange jacht 

Ruim vijftig jaar heeft de secretaris Jr. Jan 
Poppe Andre Canter zijn leven geleefd op het 
'hoge' van Wolvega. Bladerende in zijn boek-
houding krijgen wij er ccii kleine indruk van. 
Canter had een zwakke gezondheid. Enkete 
malen blijkt dat nit de boeken, wanneer er 
sprake is van versterkende middelen en mcdi-
cijnen. Dat hij desondanks 77 jaar is geworden, 
duidt crop dat hij zuinig met zijn tichaam is 
omgesprongen. Het turbulente leven dat veel 
regenten 's winters in Leeuwarden en in de 
zomer op hun buitenplaatsen op het platteland 
van Friesland leidden, was hem vreemd. Rustig 
bleef hij op zijn honk tussen de Pieterslaan en de 
Kerckesteeg. Slechts een paar jaar is er sprake 
van een zomerhuis in de venen nabij Olde-
hottpade, maar voor de rest bleef hij bij voorkeur 
thuis. Wanneer er moeilijkheden waren met een 
pachter en inspectie van her bezit nodig bleek, 
was het Alle van Riezen, die dat ter plekke 
regelde. Wel blijkt telkens dat deze met 
duidelijke instructies van Canter op reis ging en 
dat hij zich daaraan hield. Vanuit zijn leunstoel 
in Wolvega bestuurde de grote baas zuinig en 
met vaste hand zijn zaken. 
Die reizen van de kierk waren nog al eens 
noodzakelijk. Yank, veet te vaak hadden de 
pachters het moeilijk. Nu eens was er misoogst 
en dan weer woedde de veepest. Altijd was er 
wat. In zo'n geval moest de pacht vaak stukje bij 
beetje gehaald worden. Dc pachters van de 
belastingen kwamen eerst. Zij stroopten het land 
af en het was betalen of confiscatie. Wanneer 
Alle van Riezen dan komt, moet hij vaak 
genoegen nemen met een kleine aanbetaling. 
De verkoop van hout op stam nit de bossen in 
Groningen, die nog gezamenlijk eigendom zijn 
van Canter en zijn zuster, is lucratiever. Daaruit 
worden geregeld behoorlijke bedragen voor 
ontvangst geboekt. Datzeifde is her geval met de 
veenderijen. Steeds weer worden gelden tilt het 

helaas verloren gegane 'turtboek' overgeboekt 
naar de particuliere boekhouding. Canter heeft 
belangen in verveningen door geheel Weststel-
lingwerf en ook nog daarbuiten. In 1769 
verkreeg hij, met anderen, octrooi van de Staten 
om de vaart van 1-leerenveen tot bet Tjeukemeer 
te verbeteren in het belang van zijn graverijen in 
Rotsterhaule en St. Johannesga. In de grietenij 
was het veenland langs de Linde onder 
Oldehottpade zijn domein. Hij had daar nogal 
wat land in eigendom, dat hij samen met de 
veenbaas Nuttert Keimpes, de voorvader van de 
Gouma's, liet vervenen. Nuttert was in het bezit 
van molens, sluisjes, mengbakken, kortom alle 
gereedschap dat men voor het maken van turf 
nodig had. Hij had zeus een aantal verplaatsbare 
wonungen voor de arbeiders. Een uitvoerder 
beheerde op het werk met zijn vrouw een 
winkel, waar de vrouwen van de turfmakers alles 
wat ze nodig hadden, konden of moesten kopen, 
desnoods op krediet. 

Het boek van de uitgaven geeft een meer 
gevarieerd beeld van Canters leven. Hij komt 
daaruit naar voren als een man die bijzonder 
geinteresseerd is in kunsten en wetenschappen. 
Hij leest samen met Ds. Benthem nit Olde-
holtpade twee kranten: de Haagsche Courant en 
de Leeuwarder Courant. Ds. Benthem schijnt 
zijn grote vriend te zijn geweest. Canter laat zich 
geregeld per sjees naar Oldeholtpade brengen en 
dan zitten de heren urenlang onder het genot van 
een glas wijn over de inhoud van aangekochte 
boeken of geschriften te discuteren. Op zijn heart 
zal Benthem ook geregeld in Wolvega op visite 
zijn geweest. Aanvankelijk gaat Canter ook nog 
wel eens een weekje naar Groningen. Daar 
ondersteunde hij met guile hand het Instituut 
voor Doofstommen. Steevast is er dan ook 
sprake van boekenaankoop. Ook bij zijn neef, de 
grietman, komt Canter geregeld op bezoek. 
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Een impressie van her werk in de veendenjeit Veenarbeiders zjjn hier bezig her opgebaggerde veen in 
de baggerbak met water te verinengen. Daarna wordt her tot een bepoalde dikte uitgestort over her 
land en worden er no droging turven van gestoken. 

Onno Zwier maakt clear in brieven gewag van. 
Beider belangstelling gaat steeds nit naar de pas 
verschenen boeken, waarvan de boekverkopers 
nit de steden hun de titels met de namen van de 
schrijvers zenden. 

Thee, chocolade, koflie, melk, karnemelk en van 
tijd tot tijd een goed glas wijn, dat zijn de 
favoriete dranken van Canter. De drie eerste 
dranken betrekt hij in Amsterdam. Aan de 
douane in Slijkenburg worden hiervoor de 
invoerrechten betaald. De wijn komt van een 
handelaar nit Rotterdam in zendingen van 4 
anker (plm. 170 flessen). Canter betaalt daarvoor 
45 tot 49 gulden, waarbij dan nog 118-6-10 aan 
invoerrechten en vracht komt. 
De grootste en wetticht enige passie van Canter 
is de jacht geweest en wet in het bijzonder de 
'lange jacht', waarbij honden op het spoor van 
de haas worden gezet. Jaarlijks wordt een bedrag 
geboekt voor de jachtakte. Deze werd in 
Leeuwarden afgegeven tegen betaling van een 
gulden. De bijkomende kosten van 1 stuiver 

waren voor de schipper die haar meebracht. In 
1758 begint Canter met deze hobby en hij geeft 
er in totaal f 126-14-14 aan nit. lien jaar later 
zijn dat heel andere bedragen. Dan ontvangt 
bakker Klaas Lantinga alleen at 1203-5-8 voor 
levering van brood voor de honden. We zien in 
de huurcontracten met de boeren dat naast de 
pacht ook de bepaling is opgenomen, dat zij een 
jachthond moeten voeden en huisvesten. Canter 
betaalt een jager met een snaphaan 156-:-: voor 
acht weken jagen en daarnaast nog Jan Jannes 
voor tien weken lange jacht 171-1-:. Rij heeft 
voor die jacht dure besehutters aangekocht. Het 
zijn honden die met de meute meedraven en die, 
wanneer het wild is gepakt, dat 'besehutten' tot 
de jager het bij de buit voegt. Goede beschutters 
zijn zeldzaam en kosten veel geld. Aan het 
keuren en uitproberen moet al een behoorlijk 
bedrag worden besteed. Een expert daarin is 
Hendrik van Doldersum. Canter geeft hem 
geregeld opdracht een goede beschutter te 
zoeken. Hij reist dan stad en land at, komt tot in 
Groningen en in her Gelderse. Brieven gaan been 
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Her loslaten van t!e honden op de langejacht 

en weer en steeds weer lukt het Hendrik de juiste 
bond te vinden. Canter is dan we! steeds ruim 
100 gulden Ii ijt, buiten het loon en de 
onkosten, die ok niet mis zijn. Naast de 
windhonden, di op zicht jagen, komen er na 
verloop van tijd nog "brakken", honden die op 
de reuk van de v etsporen afgaan. Uit alles blijkt 
dat de jachttij voor Canter het jaarlijkse 
hoogtepunt is va het antlers zo rustige leven in 
zijn dorp. Hij laa zich dan ook gelden, zoals dat, 
om met 011ie B. Bommel te spreken, "een beer 
van stand betaa t". Voor de beide jagers hat hij 
ieder jaar een ni uwe broek en een kiel maken. 
Ze moeten goed voor de dag komen. Er is een 
jaar dat Canter 4 el linnen koopt om hiervan 
witte hemden vo r de jagers te laten maken. Dit 
duidt op de jacht op wilde ganzen en het aantal 
ellen wijst op g tjagers. Dat is midwinterwerk. 
Dan moeten ze renlang liggen wachten in het 
besneeuwde land terwiji hun de noordoosten-
wind alle kou die in Rusland voorradig is, om de 
oren blaast. 
De f 67-18-6 di dat jaar bij Ottenbos in "t 
Veen" aan hagel n kruit worden besteed, wijzen 

er op dat er heel war verschoten is. Wat er 
geschoten is, wordt niet vermeld. Slechts een 
keer is er sprake van een jager die zeven weken 
gehuurd wordt om op korhoenders te jagen. 
Waar de jachtbuit bleef, is niet na te gaan. Wel 
wordt er veel wild met de schipper naar 
Leeuwarden gezonden. Als laatste uitgaven 
noteert A!!e van Riezen op het einde van her 
jachtseizoen a!tijd de kosten van een uitgebreide 
maaltijd bij de herbergier Klaas Hanzes Kopffer. 
Daarmee wordt het jachtfestijn afgesloten. De 
volgende dag vertrekken de beide broodjagers. 
Zeven weken zijn ze bij Trijntje Cleyenburg in 
de kost geweest. Bij traditie krijgen ze ieder twee 
flessen "genever" rnee. Ook gaan de honden 
terug naar hun kosthuizen. In Wolvega, waar al 
die drukte het gesprek van de dag is, wordt het 
dan weer rustig. 
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HOOFDSTUK XXVII 

Betje Wolff en Aagje Deken 

Politick heeft de secretaris Canter altijd een 
ander standpunt ingenomen dan zijn neef, de 
grietman Onno Zwier van Haren. Dc laatste was 
een regent van her zuiverste water en een fervent 
aanhanger van Oranje. Canter daarentegen is 
altijd, zij het niet direct op de voorgrond tredend, 
een patriot geweest Dit is hem niet steeds in 
dank afgenomcn, maar de onderlinge verstand-
houding in de familie heeft er nooit onder 
geleden. In brieven aan zijn vriend Heerkens 
noemt Onno Zwier geregeld Canter als een graag 
geziene gast. 
Dat Canter niet direct op de barricaden stond, 
blijkt ook in 1787, wanneer er grote beroering in 
het land is en de Pruisen door de Stadhouder te 
hulp worden geroepen. De vooraanstaande 
patriotten vluchten vrijwel allemaal naar het 
buitenland, maar Canter blijft rustig in Wolvega 
en ook zijn betrekking loopt geen gevaar. 
Wanneer begin 1795 de Revolutie ook in 
Weststellingwerf een wenteling in het bestuur 
brengt, blijft Canter secretaris. Zijn gezondheid is 
echter zodanig, dat hij niet op de voorgrond 
treedt. Wel blijkt nit enkele stukken dat hij 
bepaalde zaken regelde en de touwtjes nog stevig 
in handen had. 

Door zijn patriottische gezindheid is Canter in de 
jaren tachtig in contact gekomen met de destijds 
zeer in de belangstelling staande schrijfsters Betje 
Wolff en Aagje Deken. Elisabeth Wolff is de 
weduwe van dominee Adriaan Wolff nit de 
Beemster. Haar vrienclin, Aagje Deken, is een 
ongehuwde Amsterdamse. Als talentvol lid van 
een letterkundig genootschap had zij al enkele 
publikaties op haar naam staan, voor zij 
kennismaakte met Betje Wolff. Ook die had 
literaire aspiraties. In 1763 was reeds een 
verzenbundel van haar verschenen. Wanneer in 
1777 haar man overlijdt, staat zij reeds enige tijd 
in geregelde correspondentie met Aagje Deken. 

Hun brieven wekken de belangstelling van een 
uitgever, zodat men besluit tot uitgave ervan. In 
1777 is dat hun eerste gezamenlijke uitgave. Het 
is het boekje 'Brieven' uitgave Tjallingius te 
Hoorn. 
In 1781 gaan de dames samenwonen in 
Beverwijk op het kleine, maar gerieflijke buiten 
Lommerlust. Hun eerste gezamenlijke roman 
"Dc Historie van mejuifrouw Sara Burgerhart" 
(1782), eveneens in briefvorm geschreven, wordt 
een best-seller. 
Canter heeft daar natuurlijk kennis van genomen 
en is met de dames in correspondentie getreden. 
Al spoedig blijken ze geestverwanten te zijn. 
Betje Wolff en Aagje Deken zijn vurige 
patriotten en staan met hart en ziel aan de kant 
van deze beweging. Betje geeft haar oordeel over 
de patriot als volgt weer: De patriot is een 
overtuigd Christen, h(/ heeft een groote zieL een 
verlicht verstand en een deugdzaam hart.. ledere 
burger is aan de maats'ckapp(/ verplicht zjfn 
kundigheid en bekwaamhedet4 hoe oneindig 
verscheiden ook, getrouw mede te delen. Werke-
loosheid en onverschilligheid omtrent her alge-
meen we1zn zffn ondeugden der burgeren. 
Vrzjheid is her vermogen am zulke noodzakelqke 
iniddelen in her werk te stellen als nodig zij tot 
otis welbegrepen geluk en ter verkrging of 
handhaving van otis recht.. (1). 
Omdat de dames daamaast nog een keur van 
geschriften en artikelen op staatkundig terrein 
schrijven, waarin zij hun mening onverbloemd 
tot uiting brengen, wordt ook hun in 1787 de 
grond te warm onder de voeten. Ze vluchten 
naar Frankrijk, want zij hun intrek nemen bij 
vrienden in Trevoux. Een zaakwaarnemer ver-
koopt hun huis en zendt hun regelmatig geld 
voor hun levensonderhoud. Wanneer die echter 
failliet gaat, komen de moeilijkheden. Canter, die 
dit verneemt, besluit direct de dames te helpen. 
Dit gnat moeilijk, want Frankrijk heeft vanwege 
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de binnenlandse onlusten het wisselverkeer met 
het buitenland stopgezet. Wanneer in 1797 - de 
Fransen zijn clan at in Nederland - de schrijfsters 
terugkeren, betaalt Canter de terugreis. Totaal 
berooid arriveren ze en weer is het Canter, die 
hen fmancieel steunt. 
Hun dankbaarheid uiten zij door de bundel 
"Gedichten en liedjes voor het Vaderland" 
(1798) aan hem op te dragen. Een lang loflied te 
zijner ere besluit met het volgende couplet: 
Aim U, de vriend van onze afgaande dagetz, 
Wiens vriendschap ons nog aan dit leven hecht 
U wordt dit werk (mogt her Uw smaak be/tagen) 
Uit dankbaarkei4 erkenle4/k opgedragen, 
't Behoort, o Canter! u, door 't onbetwistbaar 
rechi! (2). 

Op uitnodiging van Canter ondernemen beide 
dames in de zomer van 1798 een reis naar 
Friesland. Hij biedt hun die reis zelLs aan, 
wetende dat het een van hun hartewensen is hun 
correspondentievrienden en geestverwanten daar 
te bezoeken (3). Omstreeks midden juni arri-
veren zij met de Amsterdamse schuit in 
Harlingen, waar de dames logeren bij de 
boekverkoper Volkert van der Plants. Bij deze 
doopsgezinde patriot krijgen zij reeds een 
voorproee van de gastvrijheid die hun in 
Friesland door de 'Keesen' (4) zal worden 
geboden. Zij worden niet alleen gut onthaald, 
maar discuteren ook menigmaal tot diep in de 
nacht met hun vrienden over zaken die hun na 
aan het hart liggen. Van Harlingen gaan ze naar 
Leeuwarden en dat schijnt een ware triomftocht 
te zijn geweest. "Memkes en bentjes" - hun Fries 
is niet geweldig - hollen met de koets race om 
hen te zien en toe te juichen." ... tot wy verheugd, 
een onzer vrinden/in zyn gast Vrye wooning 
vinden/daar stegen Wy het Rytuig afl terwyl men 
otis duizend handen gaf/ en duizend maal otis 
welkom groetetc/ Zoo kan de rust het werk 
verzoeten, It Was boterje tot op den boom! 't Was 
sterke Coffy, dikke room,!'t Was Tafelblaadjes 
vol met eten/ (geen koek met boater te 
vergeten)..." Het kan niet op en ze eten, na de 
vele ontberingen die ze door hun armoede 
hebben geleden, er goed van. Oene Gerrits 
Gorter, een kruidenier, is daar hun gastheer en 
met hem en zijn lieftallige huisvrouw 'memke 

Elisabeth Beklcer - de latere Betje Wolff - als 
zestienjarige jongedwne in Vlissingen. De dag 
nadat ze 17 jaar was geworden, liet zU zich 
sc/taken door Matthffs Gargon, een op wachtgeld 
gestelde vaandrig bQ het Staatse leger. Een paar 
dagen later keerde Betje eigener beweging naar 
huis terug. Vierjaar later trouWde z/ in Midden-
Beemster met de 31 jaar oudere predikant 
Adriaan WOW 

lief genieten ze van het huiselijk leven en van de 
vrijheid die er heerst, no de trotse 'Grietslui' zijn 
uitgebannen. Haye Beekkerk, een lakenkoper in 
Leeuwarden, loopt zich het vuur uit de sloffen 
om de dames te plezieren. Hij organiseert 
partijtjes, brengt hen tot de mensen en zijn koets 
staat altijd gereed om hun iets van Friesland te 
laten zien. Zo bezoeken zij de ook toen reeds 
beroemde grafkelder in Wieuwerd met de 
mummies, waar zij zich ergeren aan een 
jongeman die nogal row met de lijken omspringt. 
Als in een roes worden de eerste weken in 
Friesland doorgebracht. Na de armoede die de 
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De pastorie in Midden-Beemster, waar Betje Wolff heeft gewoond en die nu is ingericht als het 
museum Bet]e Wolff 

beide schrijfsters in Frankrijk hebben gekend en 
de moeilijkheden waannee ze geconfronteerd 
zijn, is deze reis voor hen een verademing. Een 
vriend die zij leren kennen, is de jonge 
kunstschilder Petrus Groenia. Hij is het die hen 
op verschillende tochtjes door Friesland ver-
gezelt. Hij is ook hun reisgenoot, wanneer zij 
tenslotte naar Den Haag terugkeren. Hij maakt 
in die zomer te Leeuwarden de beide miniatuur-
portretten op ivoor van Wolff en Deken, die in 
1975 nit her museum "1-luize Betje Wolff" in 
Middenbeemster zijn gestolen (5). Tenslotte 
vertrekken zij naar Wolvega voor een lang 
bezoek aan hun vriend Canter. Voor hem en de 
Stellingwerver patriotten, die nog in de roes van 
hun overwinning op de gehate regenten leven, 
moet het verschijnen van beide beroemde dames 
een grote gebeurtenis zijn geweest. Hoe lang zij 
hier vertoefd hebben, is niet met zekerheid vast 
te stellen (6). Wel schrijven zij dat ze er zeer 
genoeglijke dagen hebben beleefd en genoten 
hebben van de bosrijke onigeving. Er is dus veel 

gewandeld en met Canter zullen zij de avonden 
genoeglijk hebben doorgebracht. Tekenend voor 
het reizen in die tijd is hun verslag van de 
terugreis naar Amsterdam met de Harlinger boot. 
In een brief aan hun vriend de boekverkoper 
Volkert van der Plaats schrijft Aae Deken: 

Wy bedanken it oak voor de bezorging van de 
cajuit. De schipper en zyne knegtr, war men ook 
gezegd heeft van hunne buffelachtigheid konde 
met beleefder en gedienstiger weezen. Den ow/en 
man kwam geduurig zelve horen of wy ook lets 
van nooden hadden en was zeer mild in her 
geeven van raad en onderwys. 
Men kan met zeggen dat hy van zyn sc/zip een 
afgod maakte; men zou hem lasteren indien men 
hem van Friesche of Hollandsche kraakzinde-
lyk/zeid beschuldigde. In her huis van een 
philosoof kan het zoo beestig morsig met Zyn th 
her in dezen cajuit was, de Beddenz.. o myn 
vriend, geen vyf minuten hadden wy otis hoofd op 
dezelve nedergeleith of her kleine vee wandelde 
parmantig over otis Lichaam, als onze Kapitein 
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Aagje Deken, 

met zyn Domestieken op her verde/c Wy 
ammuseerden ons echter selven schoon met een 
Bruiofi of Burgermaaltyd die in her veronder 
gegeven wier4 1k geloof dat de Rotten en Mu/zen 
2/c/i verbroederden, ten minste een lu/k open 
doende, zag 1k deze Burgers uit her Rff/c der 
dieren zich onderling onthaalen op eene oud 
Vaderlandsche Maaltyd en evenalr onze Burge-
meesters van de vyftiende of zestiende eeuw zich 
met Lands producten vooral met Friesche en 
Hollandsche kaas geneeren. Vader X zou dit 
Rottenfeest zeker met zyne goedkeuring vereerd 
hebben. Wy hadden goeden wind, schoon hy 's 
morgens war began te verslappen. Wy kwamen 
echter des avonds voor half neegen en dus nog 
gelukkig even voor boom sluiten, binnen!" 

In maart 1800 komt Canter te overlij den en 
weer wijden Betje Wolff en Aagje Deken een 
lang gedieht aan hun weldoener. Hieruit enkele 
regels: 
War sleten wy vermaaklyke uren, 
0, Wolvega! In 't boomryk woud.. 
Z(/ besluiten met 
Rust zalig, dierbaarste onzer vrienden! 
Rust zalig in der vaadren graft 
Wy zullen met de vrien4 die ge ons tot trooster 
gaf  

Met uwen Sickenga en die ii hartelyk minden, 
U haast volheerlyk wedervinden. 
Bij de opening van het testament on 24 maart 
1800 Meek Canters bezorgdheid over de 
toekomst van zijn beide vriendinnen. Aan Betje 
Wolff was, behalve de boekerij en de hand-
sehriften, een legaat vermaakt van 6000 gulden. 
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HOOFDSTUK XXVIII 

Het geslacht Sickenga 

Na het overlijden van secretaris Canter, die 
maar heIst 48 jaar lang zijn ambt in Weststel-
lingwerf had bekleed, kwam het geslacht 
Sickenga in de historie van de grietenij naar 
voren. Tot de dag van de geruchtmakende 
opening van het testament van de rijke secretaris 
leefde de famihie war op de achtergrond. 
Respectabele middenstanders zou ik hen willen 
noemen. Niet meer en niet minder. Toen echter 
bleek dat Canter zijn gehele bezit, op enkele 
!egaten na, aan zijn beste vriend de kastelein Ede 
Eeuwes Sickenga had nagelaten, veranderde dat. 
Sedert de dag van de opening van het testament 
hebben de Sickenga's 150 jaar tang hun stempel 
op de gang van zaken in de gemeente gedrukt. 

Het is een typisch Stellingwerfs geslacht, dat in 
1640 al in de stemregisters van het dorp 
Appelscha voorkomt (1). In 1705 vinden wij als 
eerste in Wolvega Jan Jacobs Sickenga, die 
getrouwd was met Dieuwkje Eeuwe's, afkomstig 
nit Cornjum. De in 1706 nit dit huwetijk 
geboren zoon Eeuwe, die in de herfst van 1769 
overleed, trouwde in 1740 met Antje Andries. 
Zij was de dochter van Andries Sjoukes, in 1728 
voor een zesde part medeeigenaar van de 
soolstede 11 en 12 te Wolvega. 
Eeuwe Jans Sickenga was herbergier en hout-
koper op de Hisseburen in Wolvega. Het 
echtpaar kreeg daar twee zonen; (Folkert, geb. in 
1741, overleden 21 april 1808) en Ede, (geb. 
1747, overheden 23 mei 1821.) (2) Folkert 
trouwde met Jacobje Jacobs en zij kregen 
eveneens twee zonen, Eeuwe, die in 1824 op 20-
jarige leeftijd overleed, en Jacob, die in 1838 op 
31-jarige leeftijd als gemeenteontvanger trouwde 
met Aaltje Hoekstra. Hij werd in 1855 benoemd 
tot burgemeester van Westste!!ingwerf. Het zijn 
de nit dit huwelijk geboren kinderen, die we 
verder moeten volgen als geboren en getogen op 
de Sickengazate in Wolvega. Verder was er nog 

een dochter, Akke, die trouwde met Jan van der 
Berg te Vollenhove. 
Maar eerst moeten we terug naar Ede, de broer 
van Folkert en oom van Jacob. Hij was de man 
wie in 1800 de voor die tijd enorme erfenis in de 
schoot vie!. 
Ede was in 1782 getrouwd met Lammegien 
Jelles en daama in 1785 met Vroukjen Kleises. 
Uit het eerste huwehijk had hij geen kinderen. Uit 
her tweede een zoon, Eeuwe - die nadat hij in 
1817 gehuwd was met Metje Veenstra, op 27-
jarige leeftijd kinderloos stierf - en eon dochter 
Antje, geboren 24 juni 1788. 
Over Ede is tot 1800 weinig te vertellen. Hij was 
kastelein en houtkoper, en woonde op de 
Hisseburen in het oude rechthuis, dat was 
omgebouwd tot herberg. Als houtkoper komt hij 
naar voren, wanneer hij aan de kerkvoogdij in 
1795 1748,--- zijnde 44 jaar pacht - betaalt van 
het houtgewas op de Pastoriezate (1750-1795), 
een schu!d die dus ten dele nog afkomstig was 
van zijn vader Eeuwe Jans (3). 

Op 21 maart, wanneer hij de bezittingen van 
Canter erft, is hij plotsehing één van de rijkste 
mannen van de grietenij. Aantoonbaar bezat 
Canter op dat moment twaalf grote boerderijen, 
uitgestrekte landerijen, zeven woonhuizen, een 
smederij, veenderijen en zijn woonhuis op "het 
Hoge" van Wolvega. Daamaast veel kuost-
schatten, een rijke inboedet en een groot bedrag 
aan rentegevende obligaties. Kortom, de man 
was volgens de begrippen van die dagen 
steenrijk. 
Al spoedig deden in Wolvega geruchten de 
ronde dat Ede op ontoelaatbare, zelfs oneerbare 
wijze zijn verme!ding in het testament van zijn 
kindertoos over!eden boezemvriend Jan Poppe 
André Canter had bewerkstelhigd (4). Verre 
neven en nichten van Canter protesteerden, maar 
ze hadden weinig succes. A!leen Jan Poppe 
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Gezichi op de achterkant van her huts van defainilie Sickenga Achter her park was weilan4 waarop 
enkele koeien werden ge/tout/en die de Jam/lie en, zo nodig, de behoeftigen van Wolvega van me/k 
konden voorzien. 

André van Haren, zoon van Onno Zwier, won 
het proces dat door hem tegen Ede Sickenga was 
aangespannen. Zijn advocaat Mr. Simon Cocq te 
Leeuwarden Ste als zijn gemachtigde een groot 
bezit van Canter, Scheltemastate te Morra, op. 
Hij deed dit op grond van een bepaling in her 
testament van de weduwe Van Haren-Andreae 
de dato 8 september 1729, waarbij was bepaald 
dat de state moest vererven op leden van her 
geslacht Van Haren en dat zij die de naam Jan 
Poppe André voerden, daarbij voorgingen. Van 
Haren won her geschil en in december 1801 
werd hij in her bezit van de state gesteld. 
Nicolaas Scheltema, procureur-generaal van 
Friesland, erfde de brieven van Canter. Dc beide 
inwonende dames Van Riezen, die Canter tot her 
laatst toe verzorgd hadden, kregen een bedrag 
aan geld. Het legaat van f 6000,— an Betje 
Wolff werd bij onderhandse akte van 21 maart 
1801 in overleg veranderd in een lijfrente voor 
Betje Wolff en Aagje Deken van f 500,— per 
jaar. Bij overlijden van eén van hen zou deze 
doorbetaald worden aan de langstlevende. Lang 

hebben de dames daarvan niet geprofiteerd. Betje 
Wolff stierf 5 november 1804 en Aae Deken 
volgde haar negen dagen later. 
Ede Eeuwes heeft terstond zijn nieuwe bezit, dat 
hij Sickengastate noemde, betrokken, maar hij 
voelde er zich met thuis. Toen zijn dochter Antje 
in 1810 huwde met Gerrit Bosch, ontruimde hij 
de woning. Hij vestigde zich in de door hem 
gekochte woning - eerder smederij - op de hock 
van de Steenwijkerweg en de I-Ioofdstraat (5). 
Als voorwaarde had hij gesteld dat er aan de 
inrichting van Sickengastate niets mocht worden 
veranderd, en dat er an de inboedel niets mocht 
worden onttrokken. Het echtpaar Bosch deelde 
de woning met de ongehuwde Doekje van 
Riezen. 
Her geluk in huize Bosch duurde kort. In 1821 
overlijdt vader Ede Eeuwes en in 1822 Gerrit 
Bosch. Antje blijft achter met liar enig kind, de 
in 1811 geboren zoon Gerrit. Op 19 juli 1832 
komt ook die te overlijden en eenzaam blijft 
Antje wonen in het grote huis. Wanneer zij op 
28 juni 1834 haar laatste wil in een testament 
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Jacob Sickenga, van 1855 tot 1887 burgemeester 
wan Weszstellingwerf 

vastlegt, vermaakt ze alles wat ze heeft, aan haar 
neefje Jacob, die als wees door haar is opgevoed. 
Zij overlijdt in 1834 (6). 
Veel onroerende goederen zijn dan al verkocht, 
maar ook Jacobs tante, Akke Eeuwes nit 
Voilenhove, komt in dat ja& kinderloos te 
overiijden en van haar erft hij eveneens een 
behoorlijk kapitaal aan geld en goederen. Zo 
kwam de enig overgeblevene, Jacob Sickenga, in 
het bezit van alle familie-eigendomnien. In 1834 
gnat hij in de Canter huizinge wonen met zijn 
huishoudster en in 1838 trouwt hij met Aaltje 
Hoekstra. Jacob Sickenga heeft zijn bezit aan 
onroerende goederen gedurende zijn leven enorm 
uitgebreid. Hij combineert zijn werk als ge-
meenteontvanger met dat van vervener en 
ontginner van gronden. In de hele gemeente 
bevinden zich nog grote stukken woeste grond en 
voor luttele bedragen koopt hij alles wat wordt 
aangeboden. Er zijn stukken onland die voor een 
kist sigaren van eigenaar wisselen. Wanneer het 
seizoenwerk in de veenderijen en de landbouw is 
afgelopen, kunnen de arbeiders bij hem aan het 
werk in de ontginningen. In de volksmond wordt 
gezegd dat hij 99 boerderijen bezit en de 100-ste 
nooit zal kopen, omdat hij dan verplicht is een 

regiment soldaten te onderhouden. Wanneer hij 
in 1855 burgemeester wordt, kan hij er zich al 
op beroemen, dat hij de rijkste man van de 
gemeente is. 
Het echtpaar Sickenga krijgt zeven kinderen, 
waarvan êén, Eeuwe Eduard, in 1853 op 10-
jarige !eeftijd komt te overlijden. De twee andere 
zonen groeien voorspoedig op. Nicolaas (geb. 
1848) vinden wij terug als grootgrondbezitter en 
eigenaar van Lindenoord. Ook was hij dijkgraaf 
van het zeewerende waterschap De Oude 
Lindedijk. Zijn broer Jacob (geb. 1845) stu-
deerde rechten in Leiden en vestigde zich als 
advocaat in Wolvega. Hij trouwde 22 juli 1870 
met Wilhelmina Barones van Heemstra en koos 
als woning het eens door zijn oud-oom Ede 
Eeuwes bewoonde huis op de hoek van de 
Steenwijkerweg, dat hij tot kapitaal herenhuis 
liet verbouwen. In 1881 werd hij gekozen als lid 
van de Provinciaie Staten en in 1888 als 
Gedeputeerde. In 1902 werd hij lid van de 
Eerste Kamer en kort daarop kantonrechter te 
Leeuwarden. 
Hij was een expert op het gebied der belastingen 
en publiceerde hierover belangrijke werken. Ook 
de landbouw had zijn voile belangstelling en als 

Meprouw Aa4/e Sickenga-Hoekstra echtgenote 
van Jacob Sickenga. 
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afdelingsvoorzitter van de Friese Maatschappij 
van Landbouw heeft hij zich bijzonder inge-
spannen voor de organisatie hiervan. Als 
vervener en ontginner van woeste gronden trad 
hij in de voetsporen van zijn vader, terwiji hij In 
de veeteelt opmerkelijke successen boekte. Als 
bekroning voor at deze activiteiten werd hij bij 
Kon. Besluit van 28 augustus 1905 benoemd tot 
ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. 
Van de vier dochters van burgemeester Sickenga 
huwde Anna Catharina (geb. 1853) met 

Mevrouw Cornelia Witteveen-Sickenga in 1895 
stichteres van het Diaconessenfonds. 

jonkheer J. Siccama Hora, Alida Cornelia (geb. 
1855) met Enno Fennema ten Cate, en Cornelia 
Eduarda (geb. 1860) met de gemeentesecretaris 
van Weststellingwerf, Hajonides Witteveen. Dit 
huwelijk duurde maar kort, want op de 
huwelijksreis stierf Witteveen op 12 juti 1881 te 
Rolandseck. 
Cornelia nam toen haar intrek bij haar oudste 
zuster Jeannette (geb. 8 oktober 1850), die alleen 
in het oudertijk huis was blijven wonen. Door 
her drama van de plotselinge dood van 
Witteveen was er lets triestigs over het huis 
blijven hangen, dat St won wijken. Pas de 

komst van dominee Blanson Henkemans in 1894 
bracht hierin verandering (7). Hij trof bij zijn 
intrede in Weststellingwerf een ontstellend 
drankmisbruik aan en ontdekte dat tie christe-
lijke beginseten binnen zijn gemeente maar 
amper waren doorgedrongen. Hij wees de beide 
zusters op een nieuwe levensvervulling: het zich 
wijden aan kerkelijk-maatschappelijk werk. Hij 
ontdekte dat de zusters ook leden onder tie 
manier waarop de grondsiagen van het familie-
bezit waren gelegd. Dit was voor hem een reden 
te meer hen erop te wijzen dit zoveel mogetijk 
aan te wenden voor de werken der barmhartig-
heid. 
In 1908 is Cornelia Sickenga overteden. Jean-
nette Sickenga bleef alleen achter in het 
vorstelijke huis met het prachtige daarachter 
getegen park. Aanvankelijk stond er ook nog een 
boerderij, waarvan de landerijen doorliepen tot 
de Keiweg. Er graasden koeien op van de 'juffer' 
of 'Juffer Sickenga', zoals zij in het dorp 

Dominee H Blanson Henkemans, de man die - 
getroffen door tie armoede, her drankmisbruik en 
tie verwaarlozing van tie Chitte4/ke beginselen 
in Wolvega - de dames Sickenga bewoog hun 
kapitaal te gebruiken tot verbetering van tie 
sociale toestand 
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Mejuffrouw Jeannette Sickenga, die her initiatief 
nam tot stichting van he! werzorgingcentrum 
"Sickengaoord" te Wolvega. 

genoemd werd. Jaap van der Meulen was de 
verzorger van hoeve en Win, terwiji hij daarnaast 
ook nog als huisknecht optrad. Een bijzondere 
vrouw noemde hij zijn werkgeefster. Tot op zeer 
hoge leeftijd liet zij zich nog steeds op de hoogte 
houden van wat er in de wereld gebeurde. ledere 
dag werkte zij haar zeer omvangrijke correspon-
dentie af en ook wist zij altijd precies wat er 
gaande was bij het beheer van haar bezittingen. 
In 1911 bezat juffrouw Sickenga nog acht grote 
boerderijen. De boeren die er woonden, betaal-
den een schijntje voor de pacht en zij heeft altijd 
geweigerd de pacht te verhogen. Met dominee 
Blanson Henkemans en zuster Cornelia had zij in 
1895 het Diaconessenfonds opgericht en zij was 
het ook, die de beslissende stap deed bij her aan-
stellen van de verpleegster. Omstreeks 1900 liet 
zij twee huizen naast de woning van dokter Van 
der Sande aibreken. Op die plants kwam voor 
haar rekening een ziekenhuisje, dat een verbin-
ding had met het doktershuis. Naast haar woning 
verrees het gebouw "Irene", bestemd voor 
kerkelijke activiteiten. Bij verbouw of grote 

reparatie aan de kerk was zij her ook, die de 
financiële problemen oploste. Tenslotte kreeg dat 
alles in 1950 zijn bekroning met het stichten van 
het bejaardencentrum "Sickenga-oord". Op  100-
jarige Ieeftijd heeft zij daarvan de eerste steen 
gelegd. Op 14 januari van het jaar daarop is zij 
overleden. Door haar vele sociale werk was zij 
bij Koninklijk Bestuit van 6 augustus 1938 
benoemd tot Ridder in de orde van Oranje 
Nassau. Ter gelegenheid van haar 1 O0ste 
verjaardag volgde op 3 oktober 1950 de 
bevordering tot officier in deze orde. In haar 
woning werd nooit iets veranderd en van de 
meubelen werd nooit iets weggedaan. Aan de 
wanden hingen de schilderijen die Canter eens 
nit Italie had meegebracht, en de portretten van 
zijn familie en leden van de famiie Van Haren. 
Bij bijzondere gelegenheden werd de tafel gedekt 
met I 7e eeuws damast van E(lisabeth) V(an) 
H(ennema). Het tafelzilver droeg het Canter-
blazoen en de suikerstrooier het alliantiewapen 
van Canter-de Sicher ther Borch (8). Ont-
vangsten en de verjaardagen van juffrouw 
Sickenga werden in de 'zaal' gehouden. Deze 
was, van buitenaf gezien, links van de voordeur. 
Aan de overkant van de daarnaast gelegen gang 
was de deur van een kabinetje, dat toegang gal 

Mejuffrouw Sickenga op honderdjarige leefiijd in 
haar win. 
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tot een slaapkamer, waar her mahoniehouten bed 
met een 'hemel' van witte tule - eens het trotse 
bezit van de secretaris Canter - stond opgesteld. 
Juifrouw Sickenga vermaakte haar huis, met 
inbegrip van de achterliggende parkachtige tuin 
aan de Ned. Herv. Gemeente te Wolvega. De 
inboedel werd in 1951 verdeeld onder familie-
leden en vrienden van de gestorvene. Voor her 
huis werd jarenlang een bestemming gezocht. 
Het mocht met lukken. Toen de last van bent en 
onderhoud te zwaar werd voor de kerk, werd 
Sickengastate verkocht aan de gemeente. Ook 
die vond geen passende bestemming en in 1976 
werd de oude Canterhuizinge gesloopt ten 
behoeve van de bouw van een supermarkt. 

1. Hier wordt het artikel van de genealoog 
J. Wierda gevolgd, geplaatst in het Nieuws-
blad van Friesland, april 1946. 

2. Eeuwe Jans was ook postmeester, Canter 
betaalde hem o.a. in 1758 10-16-12-: brief-
port, die toen nog door de ontvanger van de 
brief werd betaald. 

3. Kerkboek no. 14 jaar 1795. Dar deze schuld 
zo laat betaald werd was niet abnormaal. 
Meestal was de oorzaak een meningsverschil. 

4. Dr. H. Halbertsma, Sneeker Nieuwsblad, 
donderdag 22 oktober 1987, p.  13. 

5. Deze woning stond op de hoek van de 
Steenwijkerweg en de Hoofdstraat-Oost. Be-
gin 1700 stond dan een smederij. Thans is 
her pand modehuis Wierda. 

6. Moeder en zoon liggen begraven naast de 
kerk te Wolvega. De grafsteen is nog 
aanwezig. 

7. Dr. H. Halbertsma is een kleinzoon van 
dominee Blanson Henkemans. 

8. Stakenburg, A.J.T. In: De VriJe Fries 1946/5. 

Tuingezicht op her park van Sickenga-state. Dii gedeelle van her park is nog aanwezig. Zzj her dat her 
rustieke bruggepe en her NJ de jonge generaties van de Sickinga 's zeer geliefde prieeltje zijn 
afgebroken. 
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HOOFDSTUK XXIX 

Lindenoord na 1813 

De revolutie is in 1813 uitgewoed. Dc 
Fransen hebben het land verlaten en de 
Republiek is ter ziele. De prins van Oranje is op 
30 november in Scheveningen geland en heeft als 
soeverelne vorst het bestuur overgenomen. In het 
vooijaar van 1815 neemt hij in een buiten-
gewone bijeenkomst van de Staten-Generaai de 
titel van Koning aan: Willem I. 

In Weststellingwerf zijn de maires van de drie 
door de bezetter gevormde gemeenten afgetre-
den. In 1816 is als grietman over de gehele 
grletenij de schout van De Knijpe, Pompeus 
Onno van Viersen, aangesteld. Hij wordt in het 
bestuur bijgestaan door de assessoren Albert L. 
Bovenkamp nit Noordwolde, Foppe P. Klijnsma 
nit Wolvega en Taeke H. Woudsma nit 
Nijehoitwolde. Reitse Attema wordt als secre-
tans benoemd en Gerben J. Poppe wordt de 
ontvanger van de grletenij. 

In 1811 is het landgoed Lindenoord in het 
openbaar verkocht. Door notanis A.R. Attema te 
Wolvega wordt de desbetreffende akte op 31 
december gepasseerd. Koper is de Leeuwarder 
koopman Johannes van der Veen, die de veertig 
percelen voor een totaal bedrag van f35.903,—
in eigendom krijgt. De omschrijving van de 
voornaamste percelen Is: No. 1. Fen uitmuntende 
herenhuizinge zijnde, no. 126 in Wolvega en in 
de venponding aangeslagen voor f. 26-10-: per 
jaar. Bestaande in verscheidene behangen of met 
behangen kamers, kelders, keukens en daarin 
pomp en regenbakken... Thans bewoond door de 
Heer en Mevrouw Huguenin. Den twaalfde mei 
1812 vnij te aanvaarden, met de daarbij 
behorende bossen, extra zware bomen, moes-
hoven, appelboomgaard, theater en hetgeen 
verder aldaar wordt gevonden... 
No. 11. Het zogenaamde washuis, bestaande uit 
enige logeerkamers, knechtenkamers, schuur en 

stalling voor 6 paarden en een uitmuntende 
regenwaterbak. 
No. 12. Een extra fraaie herenhuizinge, no. 41, 
genoemd De Wildbaan, bestaande nit verschei-
dene fnaai behangen en gestucadoorde kamers. 
Verder keukens, kelders, regenwaterpomp en - 
put... benevens tuinen, bossen, bomen en 
plantagien daartoe behorende. Thans bewoond 
door de 1-leer en Mevrouw Siderius. 
De nieuwe eigenaar vertoeft voonlopig alleen in 
de zomer op Lindenoord. Als huisrneester woont 
er de tuinman Jan Wijnkool. In 1816 is het toch 
weer een Van Haren, die er tijdelijk zijn intrek 
neemt. Willem Anna van Haren en zijn vrouw 
Cecilia van Heemstra wonen er tot 1819 om 
eindelijk de enfenis van Onno Zwier van Haren 
en zijn vrouw Sara van Huls definitief af te 
wikkelen. 

In 1831 vestigt Johannes van der Veen zich 
metterwoon in Wolvega. Hij is dan benoemd tot 
vrederechter in Oldeberkoop. Van der Veen 
heeft als koopman goed geboerd. "Hij heeft," 
schrljft Jacob van Lennep, "de handel in Friese 
baaitabak bijna alleen In handen en is thans 
eigenaar van onmeetbare bezittingen in Wol-
vega." (1) Wie heeft zijn paarden niet voor het 
oude grietmanshuis laten halthouden om de 
opmerkelijke porseleinverzameling en de col-
lectie tapijten te gaan bezichtigen of zich door de 
hovenier Bnninewoud in park en oranjerie te 
laten rondleiden? (2) Her totale bezit van Van 
der Veen in de grietenij bedroeg toen 210 
bunder, waarvan Lindenoord 7 bunder, 21 en 51 
ellen besloeg. Ook de Schipsloot met tol- en 
walgelden was elgendom van de vrederechter. 
Na het overlijden van Van der Veen op 1 
angustus 1850 werd het buiten Lindenoord in 
acht delen opgesplitst en openbaar verkocht. Bij 
de finale toewijzing op 23 december 1850 werd 
Mr. Jan Bieruma Costing, de laatste grietman en 
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Lindenoord - Woivega 

Lindenoord in her laatrt van de 19de eeuw. Beide vleugetr, die de koopman Johannes van der Veen er 
had laten aanbouwen 4/n nog aanwezig. Oak toen werd het terrein al afgesloten door de rj/palen van 
hardsteen, waartussen kettingen waren gehangen. Generatie na generatie van de Wolvegaoszerjeugd 
heeft hierop geschomtneld 

volgens de gemeentewet van 1851 de eerste 
burgemeester van Weststellingweij koper van 
huize Lindenoord voor f 11.010,--. In mel 1851 
vestigde hij zich er met zijn vrouw, twee 
kinderen, een Franse huisonderwijzer, een En-
gelse kindeijuifrouw en vijf dienstboden. Zijn 
verblijf hier was echter niet van lange duur. 
Door een erfenis kwam hij in bezit van het 
buiten Oranjestein in Oranjewoud en zo moest 
er 1 januari 1855 een nieuwe burgemeester 
worden benoemd. Het werd de ontvanger van de 
grietenij, Jacob Sickenga. 
Lindenoord werd weer verkocht, nu echter 
onderhands. Koper was de als opvolger van 
Johannes van der Veen in Oldeberkoop be-
noemde vrederechter Mr. S.G. Manger Cats. Op 
14 juli 1855 werd hij voor f 15.000,-- eigenaar 
(3). De gevolgen van de fouten die in 1780 bij 
de nieuwbouw gemaakt waren, maakten het 
echter nodig dat er eerst getimmerd werd. De 
beide vleugels werden afgebroken en door 
nieuwe vervangen. De tweelingbroers Jentje en 
Gerrit Nicolaas legden in 1863 daarvoor de 
eerste steen. De door houtrot aangetaste kozijnen 
en ramen werden door nieuwe vervangen en 
zowel voor als achter werden de bordessen 

gesloopt en opnieuw opgetrokken. Nadat ook 
het park en de lumen deskundig onder handen 
waren genomen, was de oude glorie van 
Lindenoord hersteld. "Mijnheer de rechter", 
zoals Manger Cats eerbiedig in het dorp 
genoemd werd, heeft er altijd met zeer veel 
genoegen gewoond. Zijn koetsier, Jacob Zwarte-
veen, die hem op de dagen dat her gerecht zitting 
hield, naar Oldeberkoop bracht, wist daar alles 
van. "Een deftige, maar gewone man," zo 
kenschetste hij de rechter. 
Na het overlijden van Manger Cats op 22 
februari 1879 kwam Lindenoord als vaderlijk 
erfdeel in bezit van zijn beide zoons, Jentje en 
Gerrit Nicolaas. Zij hadden zich in 1873 in 
Gorssel gevestigd. Mevrouw Manger Cats bleef 
met drie jongere kinderen nog enkele jaren op 
Lindenoord wonen, doch vertrok later naar 
Arnhem. Op 17 januari 1885 kocht Jentje zijn 
broer uit en vestigde hij zich weer in Wolvega. 
Lang duurde dat niet. Volgens de koetsier 
Zwarteveen voelde hij zich hier niet meer thuis, 
zodat in 1888 Lindenoord weer onder de hamer 
kwam. 
Ten overstaan van notatis F. H. L. J. J. v.d. 
Heuvel tot Beichlingen, genaamd Bartolotti 
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Rijnders, te Wolvega vond de finale verkoop 
plaats op 26 april van dat jaar in het café De 
Acht Pilaren van Minne BijI (5). 
Het landgoed wordt dan omschreven als: gelegen 
in bet midden van Wolvega, bestaande nit een 
welingerichte Herenhuizinge met zijvleugel, koets-
huis, stallingen en verdere getimmerten, koet-
siers- en tuinmanswoning, ruim voorplein, 
vijvers, koepel, orangerie, bloemen-, planten- en 
vruchtenkassen, achtergelegen wandelbossen met 
hoog opgaand geboomte, boomgaard en moes-
tuin en voorgelegen vruchtbare weilanden aan de 
Schipsloot, Dorpsstraat en Haulerweg, en bij-
gelegen weiland aan de Grindweg en een polder 
hooiland onder Schoterzanden. Het geheel 
opgesplitst in 42 percelen. 
Voor de verkoping bestond een enorme betang-
stelling. Van heinde en ver kwamen de 
belangstettenden naar Wolvega. De kopers 
bleken echter allen tot de plaatselijke bevolking 
te horen. De veertigjarige zoon van burgemeester 
Sickenga, Nicolaas, kocht het landhuis met het 
park voor in totaal f 11690,-- behelzende perceel 

A, bet huis, en perc. 8-14 gronden. De totale 
oppervlakte is dan 6 ha. 98 a en 40 ca. Van de 
andere percelen stonden vooral de tegenover 
huize Lindenoord langs de Hoofdstraat gelegen 
bouwterreinen in de belangstelling. Ze vonden 
verschillende kopers, en werden in de meeste 
gevallen bestemd voor de bouw van winkels of 
een ambachtelijk bedrijf. Ook de daar nu nog 
staande woningen van de koetsier en de tuinman 
kregen een andere eigenaar (4). 
Tot zijn dood in 1908 heeft Nicolaas Sickenga 
met zijn grote gezin op Lindenoord gewoond. 
Hij was landeigenaar, dijkgraaf van bet water-
schap 'De oude Lindedijk' en bovenal vervener. 
Hij was echter geen bestuurder zoals zijn vader, 
geen man die zijn tijd gaf aan allerlei functies. 
Zijn vrouw, afkomstig nit het gebied ten zuiden 
van de rivieren, kon bier, in het land waar de 
mensen met spoataan Iachten en ieder woord 
met een groot tegenwicht op de bascule Iegden, 
niet wennen. Zij besloot al spoedig na bet 
overlijden van haar man bet Iandgoed van de 
hand te doen en weer kwam de notaris in actie 
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T(/dens een defile  van schoolkinderen langs Lindenoord terw(/1 burgemeester Van N(/megen 
Schonegevel met zffn echtgenote op her hordes staaL Hun Jam ilieleden k(jken vanachter de ramen 
belangstellend toe. 

bij een openbare verkoop. De in 1888 al danig 
in omvang beknotte bezitting werd weer 
opgedeeld in percelen, teneinde een zo hoog 
mogelijke opbrengst te realiseren. Men gaat zelfs 
zover het voorplein te verkavelen in zes 
bouwterreinen, veronderstellende dat er voor her 
huis als zodanig geen koper te vinden zal zijn en 
dat het voordeliger zal zijn het voor de sloop te 
verkopen. 
Zover komt het echter met. Bij de finale verkoop 
is de aannemer Sipke Lenstra de hoogste bieder 
met f 7.608,— en bij de toewijzing verklaart hij in 
opdracht te hebben gehandeld van Mr. Cornelis 
van Nijmegen Schonegevel, de in 1907 be-
noemde burgemeester van Weststeltingwerf. Bet 
Iraaie landhuis is gered, maar her prachtige park 
en de tuinen zijn ervan gescheiden en gaan hun 
ondergang tegemoet. De 6 ha, 89 a en 40 ca zijn 
ingekort tot slechts 86 a en 29 Ca. Het huis is de 
burgemeester te groot en daarom worden de 
rechtervleugel en het koetshuis met de stallen 
aan de linkerzijde afgebroken. Jammer, maar bet 
huis als zodanig is blijven staan en is met de 

prachtige oude beuken rondom een uitermate 
representatief onderkomen voor de burgemeester. 
Met zijn indrukwekkende figuur neemt hij met 
zijn echtgenote, staande op het hoge hordes, de 
parade at, als optochten bij herdenkingen, feesten 
en sportdemonstraties over het voorplein worden 
geleid. Dit wordt door een groot deel van de 
bevolking ten zeerste gewaardeerd, te meer daar 
hij een goede burgemeester blijkt te zijn, die veel 
tot stand weet te brengen. 
Op I mei 1934 legt Mr. Van Nijmegen 
Schonegevel zijn ambt neer en gaat hij op 73-
jarige leeftijd met pensioen. Hij biedt Lindenoord 
te koop aan, maar vindt geen gegadigde. Her 
huis wordt hem en zijn vrouw te groot: er zijn 
teveel kamers en de trappen zijn te hoog. 
Wanneer het echt met meer gaat, koopt de oud-
burgemeester de villa "Voor Anker" van de 
famitie De Ruiter op het Oosteinde, waar hij 
gaat wonen en op 2 februari 1941 komt te 
overlij den. 
Nog even moeten wij aandacht aan het oude 
jachthuis de Wildbaan schenken. Bij de bouw in 



De sc/zouw uit huize De Wildbaan die nu in de Oudheidkamer in Wolvega le zien & 
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Burgemeester Mr. Cornelis van Nmegen Scho-
negevel (1861-1941). 11(1 was van 1 moan 1907 
tot 1 mei 1934 hurgemeester van W'eststelling-
weif Onder 4/n bestuur kwamen o.a. de 
gasfabriek, de veemark4 een belangrijke ver-
bouwing van het gemeentehuis en de nood-
slachting tot stand In Wolvega en Noordwolde 
kwamen (fL. 0. -scholen en ook poor het gewoon 
lager onderv4/s heeft hq peel betekend 
Mr. C van N(/megen Schonegevel, gehuwd met 
mevrouw D. Cat/i, was de laatste bewoner van 
Lindenoordl 

1754 op kosten van generani Tiddinga was 
afgesproken dat her buitentje na het overlijden 
'om niet' zou toevallen ann Onno Zwier of zijn 
erfgenamen. Er ontstonden echter moeilijkheden, 
toen Tiddinga in 1760 als cerste zijn oude vriend 
Onno liet vallen en eind 1760 ging de Wildbaan 
tegen een vergoeding van 800 gulden over in 
handen van Onno. 
Na zijn dood werd de Wildbaan afwisselend 
door familieleden van Van Haren bewoond. In 
1811 woonde er de Drost van Oost- en 
Weststellingwerf. In 1851 werd de assessor Pier 
Woudsma de eigenaar, die het huis ging ver-
huren. Jarenlang was het de woning van de 
Rijksontvangers en later, na 1884, van de 
onderwijzers. In 1913 werd het huis, na aankoop 
door de gemeente, gesloopt. 

1. Len nep, Jacob van, Nederland in de goeden 
oude tijd, z.p., 1823. 

2. Stakenburg, A.J.T. In: De ["rife Fries 1946/5. 
3. R.A. Leeuwarden, archief no. 44. 
4. Nu Van Harenstraat nommers 28 en 30. 
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HOOFDSTUK XXX 

Verval en vernieuwing 

Leeg en verlaten stond Lindenoord enkele 
jaren aan de Hoofdstraat in Wolvega. Er was 
niemand die hell zag in de aankoop van een 
grote woning die zijn tijd had gehad en ontdaan 
van zijn park en tuinen, als landhuis zijn 
aantrekkelijkheid had vertoren. De nieuwe 
burgemeester, Mr. E.N.W. Maas, was ook niet 
gecharmeerd van een woning die hem jaarlijks 
een kapitaal aan onderhoud en verwarming zou 
gaan kosten. Hij vindt met zijn gezin onderdak in 
een vrijwel nieuw huis aan de Kerkstraat. 
Intussen had de economische crisis ook West-
stetlingwerf stevig in haar greep gekregen. Het 
aantal werklozen steeg tot ongekende hoogte en 
hun aantal werd her nog groter, an de turf het 
had afgelegd tegen de steenkool. De spitters, 
mengers en turfmakers, die eeuwenlang door de 
verveningen nog een beetje welvaart in de 
gemeente hadden gebracht, werden beziggehou-
den in de werkverschaffing. Ze kregen bonnen 
voor Amerikaans spek, een rijwietplaatje met een 
gat erin als teken van armoede, en wekelijks een 
paar rijksdaalders, de enige sociate voorziening 
in die dagen. Even leek het dat Wardenier met 
zijn brandstofloze motor ons zou redden, mar 
het bleek een droom van een kleine fantast. 
Naar Lindenoord wordt niet meet omgekeken. 
Trouw verschijnen in her vooijaar nog de 
krokussen en enkele soorten oude stinseplanten 
in het gazon en strekken de eeuwenoude beuken 
beschermend hun takken over het bouwwerk, 
mar her vervat is niet te keren 
Op 12 december 1939 besluit de gemeenteraad 
Lindenoord aan te kopen. Men St in dat een 
particulier die het gebouw zal kopen en 
restaureren, niet te vinden zal zijn. Daarnaast 
heeft de gemeenteadministratie dringend be-
hoefte an ruimte voor bar diensten. Linden-
oord biedt daarvoor een voorlopige oplossing. 
De koopsom is f 8.623,--. 
Begin mei 1940 komt er de distributiedienst en  

in de loop van de oorlog 1940-1945 raakt 
Lindenoord geheel in gebruik als administratie-
gebouw. Dat heeft tot gevoig dat de kamers 
volgetimmerd worden met kasten en afschei-
dingen. Zelfs de zolder wordt benut door er 
kantoortjes op te trekken. Na 1945 werd de 
distributie opgeheven. Daarna waren er het 
Arbeidsbureau en de Dienst voor sociale zaken 
in gevestigd. Als deze bureaus elders worden 
ondergebracht, komt het oude grietmanshuis in 
1983 leeg te stan. 
In de zestiger jaren begint het tot het 
gemeentebestuur door te dringen dat, wanneer er 
niet drastisch wordt ingegrepen, er straks een 
monument van onschatbare waarde voor Wol-
vega verloren zal gaan. Van alle kanten treedt 
rotting en lekkage op en de dienst Openbare 
werken krijgt opdracht voorlopige voorzieningen 
te treffen en een plan te maken voor volledige 
restauratie (1). Dat gebeurt, mar de uitvoering 
zal veel geld kosten en dat geld is niet 
voorhanden. Toch wordt er begonnen met de 
restauratie van de aanbouw, de vroegere eet- en 
woonkamer van de Van Harens. Het werk wordt 
degelijk en met gevoel voor historie uitgevoerd. 
Op het dak komt weer het torentje met de grote 
bet, die eens diende om de kinderen an tafel of 
het personeel nit de Win te roepen. Zij 
produceert een helder geluidje, te zwak om het 
verkeer te overstemmen, mar laid genoeg om 
de harten van de bevolking te taken, die steeds 
meet van belangstelling blijk geeft voor her 
monumentale bouwwerk. Een duidelijk seth 
bereikt het gemeentebestuur, wanneer er een 
sirene van de dienst 'Bescherming Burgerbevol-
king' op het dak wordt geplaatst. Ingezonden 
stukken in de Stellingwerf spreken van een 
schandaal: het is niet alteen een ontsiering, maar 
zelfs een ontluistering van 'on? Lindenoord. 
Er wordt aan gedacht het gebouw een represen-
tatieve bestemming te geven voor de gemeente. 
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Er kan een trouwzaal in gecreeerd worden, 
waarin ook ontvangsten kunnen worden ge-
houden. Er is al lang gebrek aan ruimte in her in 
1837 gebouwde gemeentehuis, maar als her 
besluit wordt genomen om aan de Rozenstraat 
een geheel nieuw gemeentehuis te bouwen, gaat 
het plan niet door. 
Uit de bevolking komt het voorstel om in 
Lindenoord de Oudheidkamer te huisvesten, 
maar de wal keen het schip: het is financieel niet 
haalbaar. Zo langzamerhand wordt her een 
zorgelijk geval. De aftakeling gaat door en de 
zuinige Stellingwerver spreekt al van goed geld 
naar kwaad geld gooien. Maar dan komt er licht 
in de duisternis. 

Begin 1984 zoekt her bestuur van het waterschap 
"De Stellingwerven" contact met her gemeente-
bestuur, omdat her behoefte heeft aan een mimer 
onderkomen. Nadal het oude gemeentehuis aan 
de Heerenveenseweg "gewogen en te licht 
bevonden is", vail bet oog op Lindenoord. De 
onderhandelingen, die spoedig een openbaar 
karakter krijgen, verlopen Act. Op 17 september 
1984 koopt het waterschap Lindenoord voor de 
som van f 100.000,--. Monumentenzorg maakt 
geen bezwaar om de toegezegde subsidie voor 
restauratie over te dragen aan het waterschap, 
mits voor januari 1984 met het werk wordt 
begonnen. In nauwe samenwerking met monu-
mentenzorg maakt de architect Wout L. van 
Kooten te Oldeholtwolde een plan voor renova-
tie, dat ieders goedkeuring kan wegdragen. Her 
gebouw zal geheel in de oude stijl worden 
gerestaureerci. Monumentenzorg verstrekt een 
subsidie van f 600.000,--; bet restant van de 
restauratiekosten, die volgens de begroting 
f 1.000.000,— zullen zijn, komt ten laste van her 
waterschap. Er gaat een zucht van verlichting 
door bet dorp. Lindenoord is niet alleen gered, 
de standing van het waterschap en bet bestuur 
staan er borg voor, dat ook her gebruik en 
onderboud in goede banden is. Nadat de 
uitvoering van het ontwerp in banden van een 
drie man sterke bouwcommissie is uitgegeven, 
wordt in december 1984 met het werk begonnen 
(2). Stap voor stap kunnen wij de restauratie 
uiteraard niet volgen, maar foto's kunnen ons 
belpen biervan een beeld te vormen. 
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De bouwcomngysje, bestaande ult (v.Ln.r.) de architect Wow van Kooten de secretarig van het 
Waterschap, Jan Oosterhof en het bestuurslid Reinold de Vries, poseert poor de aanvang van de 
restauratie op het bordes. 

De toestand van de achtergevel voor de restauratie. De hardstenen trap, die eens toegang gaf tot de 
openslaande deuren van de salon. Die deuren zffn nu ge/tee! verdwenen. 
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De oude toestand op de grote zolder. Eens werd daar het linnen gedroogd en stond er een tnangel oin 
het tefatsoenereit Hier sliepen ook de dienstboden, voor wie kamertjes waren getiinmerd 

Het grote rookhok beyond zich op de zolder. Op de foto zffn nog de stokken te zien waaraan de 
worsten en de zjfden spek werden opgehangen. 
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De voorgevel van Lindenoord no de restauratie. Het hoofdgebouw van Lindenoord is een recht/zoekig 
bouwwerk met een bel-etage op een souterrain en voorzien van een schilddak met hoekschoorstenen. 
Het is gebouwd in Lodew{/k XVI-stijL De architect is onbekend Het bordes met de om4tste  dear, de 
kroonlqst met trigliefen en het driehoekige, van snwerk voorzien froton trekken de aandacht naar 
het middea In de cirkel op het froton het wapen van het waterschap, aangebracht door Br. Aquino 
van Deck 

Gezichi op bjfbouw en achterkant van Lindenoord Achter de vier hoge ramen is nu de 
bestuurskamer. Vroeger was dat de eetkamer van de Van Harens. Achier het slot de ruin 200 jaar 
oude beak Het is met onmogelk dot hy nog door Onno Zwier is geplandL 
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De vergaderzaaL Het grote probleem was cm in het gebouw een vergaderzaai te creëeren waar het 
bestuur met volmachten, in totaul 31 personen, plus publiek en pers plaati konden vinden. De 
architect heeft op geniale wjjze ditprobleem opgelost door de linnenzolder met de oxide kapconstructie 
cm te bouwen tot een ruime vergaderzaaL 

Het dage1ks bestuur van het waterschap met de topambtenaren bUeen  in de bestuurskamer. Vooraan 
v.Lmr. Jan Oosterhof secretaris; Teun Tolman, voorzitter; Klaus Steenbeek, vice-voorzitter. Staande 
v.Ln.r.: Willem Jongsma, hoofd technische dienst; Titus van Essex, Jan Oosterloo en Reinold de Vries, 
leden van het dageljjks bestuur. 
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De drie grote kamers in de bel-etage werden alle tot kantoor ingericht. Waar eens Onno Zwier van 
Haren zffn beroemde dichtwerk ,,De Geuzen" schreef verwerkt nu de computer de duizenden 
gegevens van het waterschap. Op de folo de grote salon met op de achtergrond de marmeren 
schoorsteenmantel uit & The eeuw. 

De grote keuken in het souterrain bleef intact Waar eens de koks de pollepel zwaaiden voor de 
bewoners en de gasten van het Plante buiten wordt nu 4/dens de pauze het dageljjks kopje koffie 
gedronkeit 
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Detail pan de achiergevel met deforse schoorsteen en her toren(/e op de dakkapelL 
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De achterkant van Lindenoord no de restaurazie. De hardstenen trap en het bordes zijn geheel 
vernieuwt Functioned zjjn 4/ echter met meer, daar de openslaunde deuren in de oorspronkel(/ke 
salon zijn vervangen door een raam. De houten zonneblinden zijn wel in ere hersteld De glaspanelen 
in het dak dienen voor verlichting van de vergaderzaa/L 

IT-111 



DE ONDERAARDSE GANGEN. 

De historicus rest nog een hardnekkige legende 
ten opzichte van Lindenoord uit de wereld te 
helpen. Sinds mensenheugenis is er gesproken 
over een onderaardse gang, die vanuit het 
grietmanshuis naar de kerk zou lopen, teneinde 
in tijd van oorlog vluchten mogelijk te maken. 
Er zijn inderdaad gewelven gevonden, zowel in 
het voorplein als achter de eetkamer. Een plaat 
natuursteen sloot de toegang at Nadat deze 
verwijderd was, bleek al spoedig dat de 
"geheime gang" niet meer was dan een 
gemetselde regenwaterbak! De lengte was 5.25 
m, de breedt 2.10 m en de hoogte 2.25 m. 
Wanneer de bak vol was, bevatte hij dus plm. 25 
kubieke meter water. Later bleken bij verschil-
lende huizen op het hoogste en oudste deel van 
het dorp meet van dergelijke reservoirs in de 
grond te zitten. 

Noten hoofdstuk XXX. 

1. Het aanvankelijk slechts gedeeltelijk uit-
gevoerde plan werd onder leiding van 
directeur Tj. Zijistra door de heren H.J. 
Ponjee en W. Santing van de Dienst 
gemeentewerken uitgewerkt. 

2. Medewerkers restauratie 'Huize Lindenoord': 
Bouwbedrijf V.d. Woude B.V., Wolvega; Inter-
projekt B.V. Paterswolde; B.L.K, Wolvega; 
Schildersbedrijf F. From, Wolvega; Groen 
Installatiebedrijf, Wolvega; J. Oosterveld, 
Technisch Installatiebedrijf, De Blesse; J.H. 
Hogeling, Elektr. Technisch en Loodgieters-
bedrijf, De Blesse; Fa. H. Eijgelaar en zn, 
Steenhouwerij, Wolvega. 
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Nawoord 

Met dit boek heb 1k getracht een stukje 
geschiedenis van Weststellingwerf - en, de titel 
zegt het at - in het bijzonder die van de fàmilie 
Van Haren en van Wolvega tot leven te brengen. 
De aanteiding hiertoe was de vreugde die ik 
mocht beleven aan de restauratie van het buiten 
Lindenoord, dat thans weer in voile glorie - in 
her hart van het dorp - aan de Van Harenstraat 
prijkt. 

Lindenoord, gebouwd door de Van Harens, is 
nauw verbonden met de geschiedenis van deze 
tot Friese landadet behorende th.milie. Vooral de 
bekende staatsman en dichter Onno Zwier van 
Haren heeft er zijn stempel op gedrukt. 
Aanvankelijk was het voor hem niet meer dan 
een buiten, waarop hij met zijn gezin de 
zomermaanden doorbracht. Later werd hij 
wegens vermeende incest met twee van zijn 
dochters naar bier verbannen. Toen kon ook de 
bevolking haar grietman van nabij teren kennen. 

Binnen een klein bestek heb ik ernaar gestreefd 
een zo volledig mogelijk beeld te geven van de 
familie Van Haren en de tijd waarin zij leefde. 
Ook anderen die de geschiedenis van West-
stellingwerf en Wolvega mede hebben bepaald - 
zoals de secretaris Canter, de Lycklama's en de 
Sickenga's - krijgen hier de nodige aandacht. 

1k hoop dat u bet boek met plezier hebt gelezen 
en dat u bij het aanschouwen van bet nu weer zo 
mooie Lindenoord ook even zult denken aan de 
voomame bewoners van vroeger, die hier niet 
alleen gelachen, mar ook gehuild en ... gebeden 
hebben. 

Fokke Middendorp 
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BIJLA GE I 

Fragment - genealogie van Van Haren 
(uit: Stakenburg, A. J. Onno Zwier van Haren. De Geuzen. Santpoort, 1943). 

I. Daam of Adam van Haren, verovert aan het booM der 
Watergeuzen den Briel 1572, Road en Hofmeester van 
Puns Willem I, later van Willem Lodewijk, overl. Arnhem 
3 Mel 1589, ti. Margriet van Coenen, leeft nog 13 November 
1591. 

II. Willem van Haren, op Aebinga-State to Blya, geb. Arnhem 
19 Januari 1581, Ritmeester, Opperstalmeester van Willem 
Lodewijk, Holmeester en Kolonel van de lijfgarde van 
Ernst Casimir, Gedeputeèide uit de Adel, oven. 's-Graven-
hage 9 December 1649, tr. Leeuwarden 21 September 1606 
Magdalena van Vierssen, dr. van Willem en van Titia 
Godefridi. 
Uit dit huwelijk (10 kinderen): 

1) Margaretha van Haren, geb. Blya, tr. 1639 Allart Pytter 
Jongstall, geb. 12 Augustus 1612, President van den 
Hove van Justitie, Curator der Academie to Franelcer, 
Gezant bij den protector 0. Cromwell, overl. 9 No-
vember 1676, zn. van Wybrant en van N. Vierssen. 

2) Sophia van Haren, overleden 1649, tr. Jr. Willem van 
Vosbergen, ICapitein eener compagnie haakbussers, 
oven. 1653. 

2) Ernst van Haren, volgt III 

4) Wilem van Haren, geb. Leeuwarden 17 October 1626, 
Gedeputeende uit de Adel, Rentmeester-generaal der 
Dom.einen 1650, Lid van de Raad van State, Grietman 
van Het Bildt 1652-1698, Curator der Academie to 
Franeker 1679, Ambassadeur, oven. Leeuwarden 
15 April 1708, begr. St. Anna Parochie, tr. 17 October 
1658 Elisabeth van Hemmema, geb. Emden 25 Novem-
ber 1625, overl. Leeuwarden 25 December 1688, begn. 
St. Anna Parochie, dr. van Duco en Barbara Erntreiter 
von Hofried. 
Uit dit huwelijk: 

a) Willem van Haren, oven. 1661. 
b) Door adoptie: Adam Ernst van Haren (No. V). 

III. Ernst van Haren, geb. Leeuwarden 12 December 1623, Hit-
meester 1545, Majoor te paurd 1559, Kolonel 1668, Volmacht 
ten Landdage 1673-1700, Grietinan van West-Stellingwerf 
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1673-1688, oven. Heerenveen 15 Augustus 1701, tr. Catha-
rina van Oenema, geb. 1629, oven. Heerenveen 13 Septem-
ber 1679, di. van Jacques en van Taetke van Vierssen. 
Uit dit huwelijk (6 kinderen jong ovenleden): 

IV. Willem van Hanen, geb. Heerenveen 6 Januani 1655, Gniet-
man van Doniaworstal 1679, Voimacht ten Landdage 
1680-1723, Gnietman van West-Stellingwerf 1688-1711, van 
Het Bildt 1718-1723k. oven. St. Anna Parochie 18 September 
1728, tr. le Heerenveen 7 Januani 1683 Frouck van Burmania, 
gedt. Leeuwarden 7 October 1660, oven. Wolvega 25 Juni 
1702, dr. van Duco en van Edwer Juckema op Cammingha-
burg; tr. 2e 10 Juni 1708 Rixt van Andree, geb. 1655, oven. 
Leeuwarden 10 Maart 1735, dr. van Poppe Martijn en van 
Hints van Burmania en weduwe van Caspar Tiddinga. 
Uit het eenste huwelijk (12 kindenen): 

1) Adam Ernst van Haren, volgt V. 

2) Cathanina van Haren, gedt. Leeuwarden 13 Mel 1687, 
oven. Heerenveen 21 Januani 1771, tr. 4 Maart 1708 
Jan Sirtema van Grovestins, geb. Glynser-state to 
Wommels 1686, Ritmeester, Majoor to paard. Eerste 
Edele van Maria Louisa van Hessen-Cassel, oven. 
16 Februani 1717, Zn. van Douwe Oenes en van Catha-
rina van Scheltinga. 

2) Duco van Haren, gedt. Leeuwarden 25 Juli 1688, 
Gnietman van West-Stellingwenf 1711-1742, Gedepu-
teende uit de Adel, oven. Wolvega 20 November 1742. 

4) Edwarda Lucia van Haren, gedt. Leeuwarden 22 Fe-
bruari 1692, oven. Langweer 6 Maart 1765, tr. le 
Wolvega 20 Augustus 1719 Jan Canters op Ten Bonch, 
oven. Groningen 6 December 1725; In. 2e Jan Renith 
de Syghors op Vennebnoeck, Gedeputeende uit de 
Adel. 

5) Elisabeth Titia van Haren, gedt. Leeuwarden 15 Juli 
1694, oven. Leeuwarden 18 Januani 1728, In. 27 Juli 1721 
Hendnik Casimir van Plettenbeng, geb. 11 Januani 1697, 
Ritmeesten, Kolonel-commandeur, oven. 29 Febnuani 
1740, Zn. van Hans Willem en van Albentina de 
Schepper. 

V. Adam Ernst van Haren, geb. Leeuwarden 25, gedt. aid. 
26 October 1683, Gnietman en Ontvanger-generaal van Het 
Bildt 1698-1717, Gedeputeerde uit de Adel 1708, Gecom- 
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mitleerde ter Generaliteit 1711, Bewindliebber 0.1. C., Raad 
van de Admiralitcit van Harlingen 1716, over!. Leeuwarden 
12 Mei 1717, tr. St. Anna Parochie 21 April 1709 Amelia 
Henrietta Wiiheimina du Tour, gob. Leeuwarden 16 October 
1686, oven, aid. 13 November 1731, dr. van David Constantijn 
en van Aibertina van Tamminga. 
Ult dit huwelijk: 

1) Willem van Haren, voigt VIa. 

2) Onno Zwier van flaxen, voigt VIb. 

3) Frouck van Haren, gedt. St. Anna Parochie 6 Maart 
1715, oven. Leeuwarden 8 December 1731. 

VIa. Willem van Haren, geb. Leeuwarden 21, gedt. aid. 
23 Februari 1710, Grietman van Hot Biidt 1723, Gedepu-
teerde nit de Add, Gecommitteerde ter Generaliteit, koopt 
10 Februari 1745 huis en erf aan de W.zijde van do Hooi-
kade te 's-Gravenhage, Gedeputeerde te veide 1746-1748, 
Kwartierschout en Dijkgnaaf van Peelland 1748, Ambassa-
deur aan het Oostenrijksche hof te Brussei 1748-1768, 
Letterkundige, oven, St. Oedenrode, huize Henkenshage 
27 Juh 1768, tr. le ,,ä plaisir" Maria Croiier, dr. van Fritz 
Crölier, Kapitein van een regiment infanterie (,,huwelijk" 
ontb. 17 April 1737); tr. 2e Leeuwarden 24 Mei 1737 Marianne 
Charles, uit Engeland, gob. 1699, oven. St. Oedenrode, 
huize Henkenshage 27 Juni 1758; tr. Se Brussel 2 December 
1759 Anna Louisa Katharina Nataiis, geb. Luik, oven. 1776, 
dr. van Pierre Dieudonné en van Jeanne Laurence du Jardin. 
Uit hot eerste ,,huwelijk": 

1) Wilhelmina Frederica van Haren, gend. van der 
Borgh, gob. 1734, begr. Eindhoven 6 Februari 1789, tr. 
Sluis (Z,-V1,) 12 Mei 1754 Simon Johannes Tissot van 
Patot, geb. 1726, Luitenant in het regiment van 
d'Envie 1749, Kapitein 1769, gepens. 1797, oven. Eind-
hoven 9 Februari 1805. 

2) Frouck van Haren, gedt. Gr. kerk 's-Gravenhage 
16 Februari 1735, begr. aid., impost bet. 2 Mei 1735. 

3) Mr. Adam Ernst van Haren, gend. van den Borgh, 
J. U. D., geb. 1736, vertr. naar Oost-Indië nà 1763. 

Uil hot derde huwelijk () 

() In de bundel No. 839 blz. 138, bewaard ter Prov. Bibi. te Leeuwarden, 
berust ten afschrift van men tooneelstukje, hetwelk ter gelegenheid van her 
herstel van Willem van Haren op 15 Februari 1168 is opgevoerd. Hierin 
worden de volgende kinderen genoemd. 
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4) Een dochter van Eaten, geb. 1749. 
5) Henriette Aem'ilie van Haren (Nehra of Nerah), geb. 

Brussel 15 Mei 1755, maitresse van Mirabeau, oven. 
Amsterdam (Deutzhofje) 19, begr. Oude Walenkerk 
aid. 24 Juni 1818. 

6) Willem van Eaten, geb. 1759/60, Vaandrig in het 
Regiment van Vierssen, oven. Brussel 25 Maant 1782. 

7) Amelia - Henriette Wiihelmina van Haren, geb. 
Brussel 1 Juni 1761, oven, aid. (Ursulinenklooster) 
11 Januani 1795. 

VIb. Onno Zwier van Eaten, geb. 2, gedt. St. Anna Parochie 
9 April 1713, Histonieschrijver van Friesland 1734, Burge-
meester van Slooten 1734, Gedeputeerde uit de Adel 1734, 
Gecoinmitteerde ter Genenalitejt, Lid van den Raad van 
State 1739, Grietman van West-Stellingwenf 1742-1779, 
Commissanis ten voorziening van 's lands magazijnen 1740, 
Gevolniachtigde tot het regeien der zaken van justitie, 
poiitie, Iinantieën en regeering in de teruggegeven landen 
van Nd. Brabant, Commissaris-generaal den Zwitsersche 
Iroepen ten dienste den Republiek 1742, Commissaris-
deciseur to Maastricht 1746, Gezant in Zwitserland 1747, 
Extraordinaris-Ambassadeur to Aken 1748, koopt 8 April 
1749 huis en erf aan de Z.zjjde van de Nobelstraat to 
's-Gravenhage, Schrijver en Dichter, overt. Wolvega 2 Sep-
tember 1779, tr. 's-Gravenhage 11 Februani 1738 Sara Adel 
van Huls, gedt. ald. 7 Augustus 1718, oven. Leeuwarden 
10 Februani 1793, dr. van Mr. Samuel, Burgemeester van 
's-Gnavenhage, en van Catharina Rover. 
Uit dit huwelijk: 

1) Amelia Henriette Wilhelmina van Eaten, geb. Leeu-
warden 1, gedt. aid. 3 Augustus 1738, overt. Maastricht 
26 Juni 1800, tr. le 's-Gnavenhage 8 Januani 1758 Johan 
Alexander van Sandick, geb. Paramaribo 16 October 
1727, Lid den Staten van Friesland, Gecomxnitteende 
ten Generaiiteit, Bewindhebber W. I. C., oven. 's-Gra-
venhage 15 April 1762, Zn. van Johan en van Marie 
Dnouiihet; tr. 2e Rotterdam (ondentr. 's-Bosch en 
Maastricht 19 September) 7 October 1767 Johann 
Christian Friedrich Schmidt, geb. Malans (Zwits.) 1715, 
Luitenant-genenaal der Gnisons, overt. Maastricht 
10 Januani 1800. 

2) Doekje van Eaten, geb. 's-Gravenhage 4 October 1739, 
overl. Regensburg (?) 1819, tr. Wolvega 21 September 
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1777 Frederik Bartholomeus Franciscus Borgia Nockern 
des H. B. Bilks Edeie van Schorn, geb. Münclien, 
Kapitein in het Regiment Van Aylva 1768, Luitenant-
kolonel 1772, Kolonel 1775, oven. Regensburg (?). 

3) Carolina Wilhelmina van Haren, geb. 's-Gravenhage 
23 April 1741, oven. ald. 23 November 1812, ti. Scheve-
ningen 24 Februani 1760 Mn. Willem van Hogendorp, 
J. U. D., geb. Rotterdam 23 Jun! 1735, Raad diet stad, 
Resident van .Rembang (N. 0. I.), 2e Administrateun 
van de établissementen der 0. I. C. op het eiland 
Onrust 1779, Is administrateur - 1784, oven. op weg 
naar Holland 1784, Zn. van Mr. Diederik en van Catha-
rina Wilhelmina des H. B. Rijksgnavin van Hogendonp. 

4) Willem van Haren, begr. to 's-Gravenhage, impost bet. 
25 November 1743. 

5) Marianne Elisabeth van Haren, geb. 's-Gravenhage 
23 Maant 1744, oven. Leeuwarden 14 Maart 1821. 

6) Magdalena Adnianc van Haren, geb. 23, gedt. Walen-
kenk 's-Gravenhage 28 April 1746, oven. huize Klein 
Hermana, Minnertsga 28 September 1822, tr. Wol-
vega 7 Februari 1773 Frederik Ernst des H. H. Rijks 
graaf von Hohenlohe-Langenburg, geb. 16 Met 1750, 
Kapitein in het Regiment van den Gnaaf van Rechtenen, 
Plaats-majoon van Harlingen, Luitenant-kolonel en 
kommandant van een Bataillon Grenadiers to velde 
in Nd. Brabant 1793, overl. 24 October 1794, Zn. van 
Graaf Louis en van Eleonone Gravin van Nassau-
Saarbnücken. 

7) Duco van Haren, geb. 's-Gravenhage 6, gedt. Walen-
kerk aid. 8 November 1747, Luitenant in een Zwitsensch 
regiment, later Koopman to Amsterdam, Lid der 
Adminaliteit aid., Gnietman van Het Bildt 1788-1795, 
Gecommitteerd9 ter Generaiiteit 1789-1795, uitge,  
woken in 1795, Gouverneur van Karel Frederik van 
Saksen-Weimar 1797, oven. Weimar 27 Mel 1801, tr. 
Amsterdam 23 Juni 1772 Sara Maria van den Heuvel, 
gedt. Westerkerk Amsterdam 8 Januari 1751, overl. aid. 
13 Juli 1785, dr. van Pieter Willem en van Magdalena 
de Hoy. 
Uit dit huwelijk: 

a) Magdalena van Haren, gedt. Westerkerk Am-
sterdam 9 Juli 1773, oven. jong. 
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b) Pieter Willem Baron van Haren, gedt. Amstelkerk 
aid. 15 December 1774, Majoor in Engelsehe 
dienst, Lid der Ridderschap van Friesland 1814, 
Lid Provinciale Staten van Friesland 1821, overt 
Aken 12 Juli 1850. 

c) Jan Poppe André van Haren, geb. Amsterdam 
1, gedt. Walenkerk aid. 25 Januari 1776, Bit-
meester der Garde Dragonders, oven. Weimar 
1801. 

d) Sara Adel van Haren, gob. Amsterdam 21 Juli, 
gedt. Walenkerk aid. 2 Augustus 1778, Hofdame 
van de Hertogin van Brunswijk, oven. yelp 
20 September 1847. 

e) Anna Margaretha Johanna van Haren, gedt. 
Westerkerk Amsterdam 9 Juli 1779, oven. yelp, 
Kasteel Biljoen, 14 October 1838, tr. 's-Gravenhage 
11 April 1819 Jhr. Mr. Leonard Robert Gevaerts, 
geb. Dordrecht 5. September 1774, Raad van 
Dordrecht, Lid der Ged. Staten van Zd.-Holland, 
Staatsraad i.b.d., Hoogheemraad van de Aiblas-
ser- en Nederwaard, Lid van de Ridderschap van 
Zd.-Holland, oven. 's-Gravenhage 12 October 
1864, Zn. van Mr. Ocker en van Hendrica 
Francoise Braet. 

8) Willem Anne Baron van Haren, geb. 's-Gravenhage 
24 Augustus 1749, Luitenant ter zee 1764-1773, Gniet-
man van West-Steliingwerf 1780-1795, uitgeweken In 
1795, Lid der Ridderschap van Friesland 1814, Lid 
Provinciale Staten van Friesland 1814, oven. Veen-
kiooster, Vogelsang-State 22 April 1835, tr. Steinturt 
21 Juni 1797 Cecilia Johanna van Heemstra, geb. 
Veenklooster 18 April 1767, oven. Leiden 25 Februari 
1836, dr. van Hector Livius en van Lucia Cathanina 
van Scheltinga. 

9) Jhr. Mr. Jan Poppe André van Haren, J. U. D., geb. 
Amsterdam 25 Februari 1755, Raad-ordinaris in den 
Hove van Friesland 1780-1795, uitgeweken in 1795, 
Lid der Ridderschap van Friesland 1814, overl. Dussel-
dorf 14 Maart 1818, tr. Odijk 4 Juli 1784 Beatrix Lau-
rentia van Roosmale, geb. Utrecht 29 December 1753, 
oven. Rinsumageest 7 Januari 1798, dr. van Mr. Egber-
tus Theodorus en van Beatrix Laurentia Grothe. 
Uit dit huweiijk: 
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1) Adam Ernst van Haren, geb. Utrecht 19 JuJi 1785, 
oven. Rinsumageest 1791. 

2) Sara Adel van Haren, gedt. Leeuwarden 26 No-
vember 1786, oven. Rinsumageest 28 Augustus 
1796. 

3) Louise Elisabeth van Haren, gob. Rinsumageest 
1791, oven. Dusseldorf 5 Mel 1807, 

10) Carel Willem van Haren, geb. 's-Giavenhage 17, gedt. 
Walenkenk aid. 26 Februari 1758, Luitenant-kolonel der 
Dragonders, gesneuveid bij Meenen 13 September 1793, 
tr. 's-Gravenhage 27 November 1791 Cecilia Hartslnck, 
geb. Amsterdam 20 October 1762, oven. yelp, Kasteel 
Biljoen, 26 Juni 1831, dr. van Cornelis en van Sara 
Maria Volkers van Rijneveld. Zij hertr. yelp 18 Decem-
ber 1803 Alexander Jacob Baron van Spaen. 
Uit dit huwelijk: 

Charles Frederic Sigismund van Huron, geb. 's-Gra-
vonhage 21 Juni, gedt. Walenkenk aid. 7 Juli 1793, 
Icamerheer van Prinses Wilhelmina van Pruissen, 
Luitenant-adjudant van den Groat van Bylandt, ge-
sneuveld to Waterloo 18 Juni 1815. 

11) Wilhelmina Carolina van Haren, tweeling met voor-
gaande, oven. Zwolle 15 Mei 1785, tr. Wolvega 
8 September 1782 Jhr. Jasper Gerrit van Ittersum tot 
Relaen, geb. h. de Oosterhof, Rijssen, 28 Maart 1745, 
Luitenant-kolonel, Lid Provinciale Staten van Over-
ijssel, oven. Raalte, huize Relaer, 23 Maart 1819, Zn. 
van Willem en van Margaretha Isabella van den 
Capellen tot Appeltern. 
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