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Heremastate was sinds 1679 in bezit van de familie Vegelin van Claerbergen. Dit was een 

voorname familie met veel aanzien en grondbezit. De Heremastate gold als woonhuis 

voor de opeenvolgende generatie grietmannen die de familie leverde. Er hebben diverse 

wijzigingen plaatsgevonden om het huis aan de heersende smaak aan te passen, ook 

in de negentiende eeuw. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen woonde tot aan zijn 

dood in 1844 op Heremastate. 

Uit de jaarrekeningen van Vegelin van Claerbergen blijkt dat in de periodes 1815-1817 

en omstreeks 1832 hoge bedragen aan de tuin werden uitgegeven. Een reconstructie 

van de tuin op basis van historisch kaartmateriaal toont aan dat er rond deze periode 

veranderingen zijn opgetreden omtrent de waterpartijen. Het is zeer aannemelijk dat de 

waterpartij in deze jaren is verlegd. J.D. Zocher sr. was in deze periode betrokken bij de 

verbouw van het woonhuis aan de Nieuwestad in Leeuwarden. Hiervan zijn tussen 1815-

1817 zes aan hem gerichte betalingen bekend. 



Fasering van de aanleg; 1650, 1708, 1735, 1816, 2000

Bijzonder zijn de dagboeknotities van de firma Wijbren Krijns en Co. uit Joure. Ze geven 

inzicht in de werkzaamheden in de periode rond 1832 en de betrokkenheid van Roodbaard 

bij de grootschalige wijzigingen van de parkaanleg. Bij de eerste vermelding van 21-02-

1828 staat geschreven: “Roodbaard hier geweest om Vegelin zijn plaats op te meten”. 

Pas vanaf 08-02-1832 zijn de werkzaamheden daadwerkelijk van start gegaan, getuige 

het dagboek: “Roodbaard na de middag begonnen te werken in de Zingel”. Dat het een 

grote ingreep betreft, wordt duidelijk door de grote groepen arbeiders die ingezet werden: 

10-02-1832 “Roodbaard heeft nu al 30 man”; (…) 21-02-1832 “Nogal ’t zelfde weer, met 

23 man op Heremastate gewerkt voor ’t Huis”. De laatste vermelding van Roodbaard met 

betrekking tot de Heremastate is van 16-09-1832: “Roodbaard weer vertrokken”. 

Helaas is er geen ontwerptekening van de aanleg bekend. Historisch beeld- en 

kaartmateriaal bieden enige aanvullende informatie op de genoemde dagboeknotities. 

Roodbaard heeft een plan gemaakt voor de herinrichting van het gehele terrein om de 

state. De waterelementen lijken de verbindende schakels tussen het voor- en achterterrein 

te zijn. 

De oude foto’s tonen grote en vergraven waterpartijen. De waterpartijen zijn onder andere 

voorzien van de voor Roodbaard typerende hoogteverschillen in oeverranden, diverse 

bruggen en een eilandje. De inspiratie voor de bruggen komt ongetwijfeld uit Van Laars 

Magazijn der Tuinsieraden. Ook andere bouwwerken zijn op de foto’s afgebeeld. Het is 

echter niet bekend of deze bouwwerken omstreeks 1832 en door Roodbaard aangelegd 

zijn. 

Alleen de grot kan met zekerheid worden toegeschreven aan Roodbaard. In de 

dagboeknotities wordt op 23-02-1832 melding gemaakt van werkzaamheden aan de 

grot: (…) “6 man mos voor de Grot gesogt (…)”. Waar de grot gesitueerd was kan helaas 

niet meer achterhaald worden. In de Heremastate is tegenwoordig het gemeentehuis 

van Skasterlân gevestigd. Het park bestaat nog altijd en is vrij toegankelijk. Wel hebben er 

diverse wijzigingen plaatsgevonden.


