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De familie Tjarda van Starkenborgh (1557/1568 tot 1719)
Naar alle waarschijnlijkheid waren leden van de familie Tjarda van Starkenborgh in 1557 nog
niet in het bezit van rechten in Tinallinge. Dat was wel het geval in het jaar 1573. Het grafschrift van Bartholt Tjarda van Starkenborg, overleden op 15 april 1573 en begraven in
Marienwehr (vroeger Marienburg geheten) bij Emden, vermeldt namelijk de titel "hoveling
van Tinallinge".
In het jaar 1566 vond de zogenaamde beeldenstorm plaats. Op gewelddadige wijze werd het
interieur van de kerken ontdaan van hetgeen met de rooms-katholieke eredienst te maken had.
Bartholt heeft daar actief aan meegedaan, waarschijnlijk ook in zijn eigen dorp Tinallinge. De
landvoogd Alva reageerde daarop met het verbeurd verklaren van de bezittingen, die Bartholt
vóór 1566 in Tinallinge had verworven. Deze bezittingen bestonden uit landerijen met
waarschijnlijk daarop een niet zo grote boerderij.
Na de beeldenstorm heeft Bartholt zich als militair gevoegd bij de troepen van Lodewijk van
Nassau, die het Spaanse bezettingsleger onder aanvoering van Alva uit Groningen en de
Ommelanden trachten te verdrijven. Deze strijd verliep voor de troepen van Lodewijk niet
altijd gunstig. Wel behaalden ze in 1568 bij Heiligerlee een overwinning, maar korte tijd
daarop moesten deze troepen vluchten naar Oost Friesland. Daar is Bartholt op 15 april 1573
overleden. Het is niet waarschijnlijk dat hij na 1568 nog weer in Tinallinge is geweest. De
vraag is, of hij in de bloeiende en vreedzame periode vóór 1566 de borg Ter Weer al heeft
laten bouwen.
Uit het huwelijk van Bartholt met Anna van Oosterhuizen is zoon Albert geboren. Bij de
betrekkelijke vrede in 1576 is Albert eigenaar geworden van eigendommen van zijn vader in
Tinallinge. In 1586 vervult hij de driejaarlijkse beurt in de rechtspraak. Waarschijnlijk was
Albert toen inwoner van Tinallinge. Heeft hij de door zijn vader aangekochte boerderij
afgebroken en op die plaats de borg Ter Weer gebouwd?
Albert is twee keer getrouwd geweest, eerst met Abigael Onsta, vrouwe van Wetsinge, en
daarna met Anna Peters, niet tot de landadel behorend. Uit het eerste huwelijk is de zoon
Bartholt, bijgenaamd Aepko, geboren. Het tweede huwelijk heeft vijf kinderen voortgebracht.
Het heet dat Albert tijdens het huwelijk met zijn eerste vrouw tot 1622 in Wetsinge heeft
gewoond en daarna met zijn tweede vrouw in Tinallinge. Dat roept de vraag op wie er vóór
1622 op het landgoed in Tinallinge heeft gewoond.
Een andere vraag betreft de naam van de zoon van Albert. De naam Bartholt ligt voor de
hand. Zijn grootvader van vaders kant heette ook Bartholt. Zijn "bijnaam" was Aepko, de
naam van zijn grootvader van moeders kant. Deze Aepko Onsta had alleen maar dochters. Het
lijkt interessant uit te zoeken wat er achter de merkwaardige naamgeving steekt.
Bartholt, alias Aepko, is gehuwd met Alijdt Junius. Ze hebben drie kinderen gekregen: Albert
Johan (30 juni 1638), Odika (7 november 1639) en Jacoba (23 april 1646). Op 13 juli 1646
overlijdt Bartholt, alias Aepko. Zijn vrouw hertrouwt met kolonel Wigbolt van Isselmuyden.
Albert Johan wordt bewoner van de borg Ter Weer. Hij trouwt met Sophia van der Wenge,
"dogter tot Wetsinge". Met het overlijden van Albert Johan in 1691 verdwijnt de naam Tjarda
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van Starkenborgh in Tinallinge, want de stamboom vermeldt bij het overlijden van Sophia:
"hebben geen kinder nagelaten, in de kraam gestorven en t kind, dat een zoon was, met in de
kist gekregen".
Uit het huwelijk van Odika, de zuster van Albert Jacob, met Bernharde de Sijgers van Eenrum
wordt een dochter geboren: Alida de Sijgers. Zij erft de borg Ter Weer en trouwt met
Pompejus Gruys, een hoge militair van het garnizoen Groningen, die meestal aan de Grote
Markt aldaar woonde. Gruys overlijdt in 1718 en in 1719 wordt de borg Ter Weer gerechtelijk
verkocht. Daarmee is het tijdperk Tjarda van Starkenborgh in
Tinallinge afgesloten.

