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De Harsta State kent een geschiedenis die terug gaat tot het begin van de zestiende eeuw. 

Gedurende de opeenvolgende eeuwen paste de nieuwe eigenaren de state telkens aan 

nieuwe stijlopvattingen aan. Het is bekend dat vanaf 1778 Lambart Vlaskamp (1746-1826) 

een aantal jaren als hovenier werkzaam was bij de state. 

Amelia Gerardina de Schepper (1813-1906) was voor het grootste deel van de negentiende 

eeuw eigenaresse van de state. Zij trouwde in 1834 met T.A.M.A. van Andringa de 

Kempenaer. Aangezien haar echtgenoot van 1834 tot 1851 grietman van Het Bildt was, 

woonde het gezin gedurende die periode niet op de state. Zowel A.J. van der Aa als G. 

A. Wumkes spreken van het feit dat Christiaan Westenberg (grietman van Ferwerderadeel) 

met zijn vrouw Adriana IJssenbeek op de Harsta State woonden. Westenberg zou er in 

1847 gestorven zijn. Wellicht huurden zij voor langere tijd de state van Amelia Gerardina 

de Schepper. 
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Uit betalingsoverzichten van de firma Wijbren Krijns en Co. uit Joure wordt duidelijk dat 

Christiaan Westenberg de opdrachtgever was. Krijns meldt in maart 1832 dat Roodbaard 

richting Hogebeintum vertrok. Ook is er in dezelfde periode een melding van een vracht 

bomen die naar Hogebeintum zijn verzonden.Het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 

1824) toont de formele aanleg, die bestond uit een omgracht terrein met een eveneens 

omgracht voorterrein waar het huis met bijgebouw gesitueerd was. 

De Topografisch Militaire Kaarten van omstreeks 1850 en historisch beeldmateriaal tonen 

aan dat het terrein in de jaren na 1824 aangepast was aan de landschappelijke stijl. 

Deze informatie sluit aan bij de de gegevens van Krijns, waardoor de aanleg omstreeks 

1832 gedateerd kan worden. Op het historisch beeldmateriaal is een landschappelijk 

voorterrein zichtbaar binnen de grachten. De combinatie van opgeworpen perken en de 

plaatsing van de solitaire bomen wijzen naar Roodbaards ontwerpmethodiek. Het terrein 

achter het huis was gedeeltelijk ingericht als boomgaard. In de huidige situatie zijn hier 

nog oude bomen en hoogteverschillen herkenbaar.


