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Terpadel: ‘It Oranjehûs
is der neat by’
ANDRÉ HORJUS

HEGEBEINTUM De toegangsweg naar
de terp in Hegebeintum is sinds
kort voorzien van 25 roestvrijsta-
len stepstones met de namen van
oud-bewoners van Harsta State.

Voor de openingshandeling kruipt
burgemeester Wil van den Berg – ,,de
laatste ‘grietman’ van Ferwerdera-
diel’’ – deze zaterdag in de huid van
Barthold van Nijsten, met aan zijn
zijde statenlid Fenny Reitsma-Ha-
zelhoff in de rol van Bartholds echt-
genote Margaretha Huygh. Allebei
in fraaie zeventiende-eeuwse out-
fits. Volgens de speciale commissie
die het project trok, symboliseren de
stepstones de eeuwenlange band
tussen de adel, het dorp, de terp en
de kerk. Het vernieuwde pad eert
vooral het geslacht Van Nijsten, dat

in de zeventiende en achttiende
eeuw op Harsta State woonde.

Amateurhistoricus Jaep Meems
berooft de genodigden in de kerk di-
rect van een illusie: ,,De Van Nijstens
wienen wol foarnaam, mar net fan
adel.’’ Grietsje Hielkema van de
commissie is verbaasd. ,,O? Dat haw-
we wy hieltyd sein. Wy wisten net
oars.’’ Vanaf 1952 tot 1985 was Harsta
State in bezit van Hendricus en Het-
ty Obreen. Zij maakten volgens
Meems wél deel uit van een oeroud
Iers adelijk geslacht. ,,It Oranjehûs is

der neat by. Allegearre keningen en
keninginnen fan 750 nei Kristus ôf.
Heden-heden wat in stam. En dat
wenne hjir gewoan yn Hegebein-
tum.’’ Meems raakte bevriend met
het echtpaar, dat destijds dierenwel-
zijn al hoog in het vaandel had. ,,As it
winter waard, setten se de kammen
fan de hinnen yn it fet. Dan koenen
se net befrieze.’’

Dochter Su Obreen (70) uit
Utrecht is vandaag ook van de partij.
Ze is ‘gek op Friesland’ en heeft goe-
de herinneringen aan Harsta State,
dat tot in de jaren tachtig door haar
familie als een soort vakantiehuis
werd gebruikt. ,,Vooral met kerst
was het hartstikke leuk. In de regen
of de sneeuw wandelen naar de
kerstdienst op de terp. Dan kregen
we petroleumlantaarntjes mee van
mijn vader, zodat we niet struikel-
den of in de sloot belandden.’’

‘En dat wenne hjir
gewoan yn
Hegebeintum’

Burgemeester Wil van den Berg kroop in de huid van oud-Harsta-State-bewoner Barthold van Nijsten, met aan zijn zijde
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