Oldeberkoop en Lunia
Het dorp Oldeberkoop is van oudsher een dorp met allure. Eeuwenlang woonden hier
belangrijke landeigenaren, zoals de families Terwisscha, Barels, Hubbelink, Willinge en als laatste
Willinge Prins. De ongetwijfeld belangrijkste man was Jan Albert Willinge. Hij was er bij toen
Willem I op 30 maart 1814 werd ingehuldigd als koning van ons land. Behoudens vrederechter
was hij grietman, zeg maar plattelandsburgemeester van Ooststellingwerf (van 1816 tot 1839).
Oldeberkoop was van 1816 tot 1856 hoofdplaats van de gemeente Stellingwerf – Oosteynde
(Ooststellingwerf). Omdat Jan Albert kinderloos stierf, vermaakte hij zijn hele bezit aan zijn
achternicht Gezina Willinge, die getrouwd was met dokter Prins uit Wolvega. Als dank nam die
laatste de naam aan van Willinge Prins en die naam komen we bij de geschiedenis van Lunia
veelvuldig tegen.
Na Jan Albert werden de functies van vrederechter en grietman gescheiden, maar Oldeberkoop
bleef ook na zijn dood zowel hoofdplaats van de grietenij als van het kanton. In 1851 kwam de
functie van griffier vrij bij dit kanton en daarop solliciteerde S.G. Manger Cats. Hij werd
benoemd en liet een prachtig huis bouwen op de plaats van het huidige Lunia. Helaas stierf zijn
vrouw Riemke Lunia in 1854 in het kraambed nadat ze een tweeling had gebaard, waarvan er een
in leven bleef. Om haar blijvend te herdenken, noemde hij zijn pas gebouwde huis voortaan
Lunia. Na zijn benoeming als kantonrechter (in 1855) verhuisde Manger Cats naar Wolvega.
Riemke Lunia Mullier ligt begraven ten noorden van de kerk, waar haar grafsteen nog steeds
aanwezig is.
In 1895 neemt na een ingrijpende verbouwing Piet Willinge Prins, kleinzoon van
bovengenoemde dokter Prins, zijn intrek in Lunia. Het huis heeft er in dat jaar wel een
verdieping bij gekregen met daarboven nog een aantal dienstmeidenkamertjes. Een paar jaar
daarna (1898/99) laat zijn jongere broer Epke het oude Vredewoud naast de kerk totaal afbreken
omdat het spookte in de kelders. Hij vervangt het door het huidige in jugendstil opgetrokken
Vredewoud, gelijk Lunia een gemeentelijk monument.
Oldeberkoop ronkt in die tijd van de activiteiten. Rond 1900 worden er niet alleen twee prachtige
villa’s gebouwd, maar vindt ook de oprichting plaats van de Zuivelfabriek in 1896, wordt in 1902
de Coöperatieve Voorschotbank opgericht en vindt in 1904 de oprichting van de Coöperatieve
Aankoop Vereniging plaats, de CAV. In deze activiteiten speelt de familie Willinge Prins een
belangrijke rol. In de jaren twintig volgen nog de oprichting van de eerste Lagere
Landbouwschool van Nederland en de Landbouw Huishoudschool. De beide broers zijn hier
actief bij betrokken. Zij leven van de opbrengst van hun bezittingen, waarbij Piet als opvallende

inkomstenbron de tolheffing heeft geërfd bij de brug over de Tsjonger. Tot 1939 heeft hij hier
van mogen profiteren, waarna het recht werd afgekocht voor 30.000 gulden.
Lunia heeft na de familie Willinge Prins (Piet is in 1941 gestorven) verschillende bewoners gehad.
Zo heeft de oud-huisarts L. Annema (beter bekend als dokter Annema) er jarenlang gewoond en
zijn praktijk gehad. In 1956 werd Lunia eigendom van de zuivelfabriek. Diverse arbeiders van die
fabriek hadden toen een gedeelte van Lunia in gebruik. Dat heeft tot 1969 geduurd. Op 13
september 1969 opende het gezinsvervangende tehuis Lunia haar deuren voor gehandicapte
meisjes zoals Vredewoud dat al een aantal jaren was voor jongens.
In 1989 ondervond Lunia een totale gedaanteverwisseling. Hoewel het uiterlijk gelijk blijft krijgt
het gebouw in dat jaar de bestemming Bridgehotel. Het succes is haast te groot voor de beide
ondernemers en die besluiten dan ook het pand in 1992 alweer te verkopen. Daarna heeft het
pand diverse eigenaren gehad tot het in 2005 werd verkocht aan Kim Linse en Marcel Schwirtz.
Onder hun leiding is Lunia ingrijpend verbouwd, zonder het karakter van het hoofdgebouw aan
te tasten. De gedateerde aanbouw werd gesloopt en in 2011 vervangen door de nieuwe oostelijke
hotelvleugel. Bij de laatste verbouwing werden van vroegere dienstmeidenkamertjes vier
villakamers gemaakt: hotelstandaard anno 2014 in de sfeer van toen, het begin van de twintigste
eeuw. Bovendien werd de eerste verdieping herschapen tot twee functionele vergaderruimten,
voorzien van alle denkbare gereedschappen..

