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Echtpaar schenkt Friese state
aan Vereniging Hendrick de Keyser
Honderdjarige Vereniging krijgt bijzondere gift
Vereniging Hendrick de Keyser heeft een wel heel bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De
Vereniging zet zich in voor het behoud van bedreigde historische huizen en interieurs en
verwerft, restaureert en verhuurt deze zodat ze behouden blijven. In honderd jaar tijd is een
unieke huizencollectie opgebouwd met meer dan 400 monumenten in heel Nederland. De heer
en mevrouw Van Riemsdijk uit Stiens wilden de eeuwenoude Harsta State in het Friese
Hogebeintum veiligstellen en hebben deze aan de 100-jarige Vereniging geschonken.
Een state met een historisch interieur
De Harsta State, in het uiterste noorden van Friesland, wordt voor het eerst vermeld in 1511.
Het was in bezit van adellijke Friese families, waaronder de families Coehoorn van Scheltinga
en Van Andringa de Kempenaer, en werd gebruikt als buitenhuis met tuinen, landerijen en
pachtboerderijen. Eind 17de eeuw werd het bewoond door de broer van vestingbouwer Menno
van Coehoorn. Het huidige huis is een restant van een grote omgrachte state. Bij verbouwingen
in de 19de eeuw kreeg de state haar huidige kleinere omvang en vorm, met gepleisterde gevels,
empireramen en een tuin in landschappelijke stijl. Bijzonder zijn de stinzenplanten, onder
andere het zeldzame ‘Haarlems Klokkenspel’. Het huis staat achter een prachtig smeedijzeren
hek dat deels uit de 18de eeuw dateert en heeft een ontvangstzaal met fraaie houten
betimmeringen en snijwerk in de Lodewijk XVI-stijl.
Behoud van erfgoed
Door de state te kopen en aan ‘Hendrick de Keyser’ te schenken hebben de heer en mevrouw
Van Riemsdijk het huis en de stinzenfloratuin voor een onzekere toekomst behoed. In het
verleden was er al sprake van bedreiging. In de 19de eeuw werd sloop overwogen en in de 20ste
eeuw waren verbouwingen onderwerp van discussie. Monumentenorganisatie Vereniging
Hendrick de Keyser heeft een groot aantal historische huizen in Friesland onder haar hoede.
Het gaat om een bezit van 28 monumenten in 14 plaatsen, waaronder het huis van de bekende
Makkumer tegelfabriek Tichelaar. In Leeuwarden restaureerde de Vereniging Huis Van
Eysinga, de voormalige locatie van het Fries Museum. Het werd weer ingericht als adellijk
Fries woonhuis en afgelopen maand als museumhuis geopend. Ook de Harsta State zal bij
gelegenheid deels publiek toegankelijk worden, mogelijk als dependance van het Van Eysinga
Huis, en deels worden verhuurd voor permanente bewoning.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Foto’s
Bij dit persbericht ontvangt u enkele foto’s in lage resolutie. Hoge resolutie foto’s kunt u
downloaden via de volgende link: https://we.tl/t-9uavB5BGXx. De foto’s zijn gemaakt in
opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en mogen gebruikt worden onder
voorwaarde van vermelding: ‘Foto van (naam van de fotograaf), collectie Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed’. De naam van de fotograaf staat in de titel van het betreffende bestand.
Uitdrukkelijk wordt hier verwezen naar de voorwaarden voor gebruik van foto’s gemaakt in
opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze staan vermeld op de website van
de Rijksdienst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Niek Smit
Vereniging Hendrick de Keyser
tel. 020-5210630 / 06-50480495
smit@hendrickdekeyser.nl
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch
waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door panden te
verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie geeft
een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie
omvat inmiddels 424 panden, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en
raadhuizen, verspreid over 110 plaatsen in heel Nederland. Vereniging Hendrick de Keyser is
partner van de BankGiro Loterij. Voor meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl.

