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HENRIC PICCARDT

NR IN ROUTE.NL: 3201840

Syndicus van de Ommelanden
Na zijn vrijlating, er was geen bewijs voor zijn
spionageactiviteiten, maakt hij opnieuw carrière:
dit keer in de lokale politiek. In 1674 wordt hij
syndicus (politiek leider) van de Ommelanden. In
1680 trouwt hij met zijn geliefde Anna Elisabeth
Rengers, dochter van vriend Osebrandt Rengers,
met wie hij destijds samen gevangen zat.

OP PAD MET
PICCARDT

Verbouwing Fraeylemaborg

Je ziet hem terug in portretten, straatnamen en
rouwborden. Borgheer Henric Piccardt is ook
nu nog, 500 jaar na dato, alomtegenwoordig
in de omgeving van Slochteren. De route 'Op
pad met Piccardt' voert langs de plekken
waar hij woonde, werkte en begraven ligt.

Jaloerse koning
Hij besluit zijn geld te verdienen als straatmuzikant
in Parijs en wordt daar ontdekt door iemand
van het Franse hof. Verkleed als piraat zingt
hij, terwijl hij zichzelf op de harp begeleidt. Zijn
ster is rijzende en hij treedt op voor alle ‘rich en
famous’ uit zijn tijd. De Zonnekoning is op hem
gesteld en Piccardt brengt het tot kamerheer
aan het hof, een eervolle functie. Maar zijn
affaire met een maîtresse van de koning komt
uit en maakt een einde aan zijn Franse avontuur.
Vluchtend voor de jaloerse Franse koning keert
hij terug naar de Nederlanden. Daar verdenken
de stadsregenten hem van spionage voor de
Fransen en belandt hij achter de tralies.
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Hoe komt de zoon van een Groninger protestantse
predikant in het 17e-eeuwse Versailles terecht
als kamerheer van Louis XIV, beter bekend
als de Zonnekoning? Henric Piccardt is
zonder twijfel een van de meest excentrieke
Bekende Groningers uit de geschiedenis. Via
een studie Rechten en Filosofie in Groningen
promoveerde hij cum laude in het Franse
Orléans. Dan begint het echte avontuur voor
de intelligente en muzikale Groninger.
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Als borgheer van de Fraeylemaborg en de
verdwenen borgen Klein Martijn en
De Ruthen was Henric Piccardt alom
aanwezig in Slochteren en omgeving.
Zijn levensloop is op zijn minst
avontuurlijk te noemen.

Rebelse predikantszoon,
kamerheer van de Zonnekoning en
borgheer van Midden-Groningen
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DE FLAMBOYANTE
BORGHEER

Piccardt is tevens goed bevriend met stadhouder
Willem III. In 1691 leent Piccardt een flink bedrag
van Willem III om de Fraeylemaborg te kunnen
kopen van zijn zwager Osebrandt Rengers, en
te verbouwen tot het prachtige paleisje dat het
vandaag de dag nog is. Naar het voorbeeld van
Versailles laat Piccardt een park aanleggen in
Franse stijl, met daarin het beeld van de godin
Flora. De borg wordt gebruikt als ontvangstverblijf
voor gasten en als jachthuis. De borg Klein Martijn
in Harkstede is de woonplaats van Henric en Anna.
Tip: In het najaar van 2022 komt theatergezelschap
'De mensen rondom Piccardt' met een voorstelling
over het verraad van Osebrandt Rengers. Houd
onze website in de gaten voor meer informatie.

Grotendeels volgt de route de fietsknooppunten,
maar op een paar punten wijkt het af:
●•

•

•

Sla bij molen De Ruiten rechtsaf tot aan
knooppunt 99 in Woudbloem. Sla daar linksaf
de Woudbloemlaan op.
Ga na 1,4 km. rechtsaf de Rijpmaweg op naar
knooppunt 41, en daarna naar knooppunt 40 in
Harkstede. Ga hier rechtsaf tot aan de kerk.
Ga terug naar knooppunt 40 via de
Dorpshuisweg en de Vijverlaan.
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