
Jonker Edzard Jacob Tjarda van Starken-
borgh (1657-1716), werd door de vroege 
dood van zijn vader als zestienjarige in 
1673 al borgheer op Verhildersum. De borg 
was toen al honderden jaren in de familie 
en zou dat blijven tot het landgoed in 1821 
werd verkocht aan notaris Hendrik van 
Bolhuis.
Edzard en zijn tweede echtgenote Anna 
Habina Lewe van Middelstum (1665-1738, 
de drie borgen Ewsum, Asinga en Menthe-
da van Middelstum waren in het bezit van 
haar familie) hebben duidelijk hun stempel 
op het landgoed en de omgeving gedrukt. 
Zij lieten de borg grondig verbouwen en 
aanpassen naar de stijl van die tijd. Van de 
carrévormige borg werd een vleugel afge-
broken zodat de in zwang zijnde L-vorm 
ontstond. Ook het poortgebouw lieten zij 
afbreken. Ter afsluiting van de verbouwing 
lieten zij boven de deur hun familiewapens 
en het jaartal 1686 aanbrengen. 

Anna Habina
Na de dood van Edzard in 1716 bleef Anna 
Habina op de borg wonen en heersen. Het 
landgoed werd wel eigendom van hun drie 
zonen, maar de jongste daarvan was pas 
4 jaar, dus zij had de touwtjes in handen. 
Zij had het collatierecht van de kerk te 
Leens en kon daarom bepalen wie er op de 
kansel stond en hoe de kerkelijke goederen 
beheerd werden. Om haar macht te tonen, 

liet zij in 1733 de beroemde orgelbouwer 
Albertus Antoni Hinsz een nieuw kerkorgel 
bouwen. Een orgel dat nog steeds in hoog 
aanzien staat en het centrale punt is in de 
Orgeldagen van Noord Nederland.

Portretten
Al eerder toonden de ouders van Edzard, 
Allard Tjarda van Starkenborg en Gratia 
Susanna Clant hun pracht door zich in 
1670 met het gehele gezin door Martinus 
van Grevenbroeck te laten portretteren op 
een metershoog en -breed schilderij dat in 
de borg hangt. Het is een van de grootste 
familieportretten in Nederland. Hun drie 
dochters werden bovendien nog, eveneens 
heel groot, gezamenlijk geportretteerd en 
onlangs bleek dat er ook één was gemaakt 
van zoon Edzard. Van het bestaan van dit 
laatste portret was niemand op de hoogte 
tot het bestuur en de directeur van de borg 
eind april 2017 getipt werden door vei-
linghuis Sotheby’s in London: anderhalve 
week later zou een portret van een van de 
borgheren onder de hamer komen! Dat 

sloeg in als een bom. Dat portret hoorde op 
de borg thuis, wat deed een borgheer van 
Leens in Engeland? 

De aankoop
Koortsachtig werd gezocht naar geldbron-
nen om het schilderij te kunnen bemachti-
gen. In allerijl werd een crowdfunding-ac-
tie ‘Laat Edzard weer thuiskomen’ op touw 
gezet en al spoedig begon het geld binnen 
te stromen. Dankzij deze actie en de steun 
van Vereniging Rembrandt werd het beno-
digde geld bijeengebracht. De veiling zelf 
was ook heel spannend, want je weet maar 
nooit met veilingen, zou het bedrag  door 
andere bieders niet te hoog oplopen? Maar 
het is gelukt, het bedrag bleef binnen de 
marges van het budget en Stichting Borg 
Verhildersum kon zich eigenaar noemen 
van het portret van de Heer van Leens. 

Het portret
Waar het schilderij al die tijd geweest is en 
hoe het in Engeland is beland, is tot nog 
toe en raadsel. Het dook pas in 1919 voor 

het eerst weer op bij een veilinghuis in 
Londen en daarna is het in 1933, 1936 en 
1939 afwisselend bij Christie’s en Sothe-
by’s verhandeld. Maar vanaf 2017 verblijft 
Edzard weer op zijn borg. Hoewel… hij is 
wel ruim een jaar weggeweest om geres-
taureerd en opgeknapt te worden.
Het is opvallend dat Edzard, net als zijn 
drie zusters, afgebeeld is in dezelfde kle-
ding als op het grote familieportret. Het zij-
ne zal dus niet veel later zijn geschilderd. 
Deze drie schilderijen zijn de enige origi-
nele schilderijen die van schilder Martinus 
van Grevenbroeck bekend zijn: voor zover 
bekend kopieerde hij hoofdzakelijk. 

Koetshuis
De expositie over Edzard is tot novem-
ber in het koetshuis te bezichtigen, met 
uitgebreide informatie over over hoe het 
schilderij is schoongemaakt en gerestau-
reerd. Voor het familieportret moet men 
even naar de borg, het is te groot om de 
borg te kunnen verlaten. Nadien zal Edzard 
naar de borg verhuizen en het schilderij 
van de drie zusters weer teruggaan naar 
het Groninger Museum, dat daar eigenaar 
van is.

Edzard is en blijft nu binnen de grenzen 
van het land(goed).
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Jonker Edzard, Heer van Leens
Het thema ’Over de grens’ van de Dag van het Kasteel op 10 juni is wel zeer toepasselijk voor de tentoonstelling in het 
koetshuis van Landgoed Verhildersum. ‘Verloren zoon’ Edzard, Heer van Leens, is na een eeuwenlange reis terugge-
keerd uit het buitenland en hangt helemaal opgefrist weer aan de wand.
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Edzard vóór restauratie in de borg bij het grote familieportret. – Foto: Landgoed Verhildersum Leens

Het schilderij is gerestaureerd door Restauratieatelier Marjan de Visser, de lijst door 
Josien van der Werf, beiden gevestigd in Den Haag.
De expositie ‘Edzard, Heer van Leens’ loopt tot en met 3 november 2019 in het Koets-
huis van Landgoed Verhildersum. www.verhildersum.nl
Tijdens de Dag van het Kasteel op 10 juni 2019 hebben diverse Groninger borgen een 
programma met het thema ‘Over de grens’. 
Meer informatie op www.dagvanhetkasteel.nl


