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WANDELENDOORDEFTICBEETSTERZWAAC

Eenzondagskind
uoorlanterfanters
doenin Beetsterzwaag.
Dat is wat lanterfanters
Lopenop z'nelfendertigst.
Beslistgeengezwindepas,maarhet hoofdin de nek,de blikop nokhoogte.
in de kuitentellen,wét de hightightsom vante
Niet de kilometers
met z'n brede
Endiezijntatrijk,in deze"parelvanOpsterland",
snoepen.
lanenen deftigehuizen.
D EK R U Y F
T E K 5E
T NF O T O C R AEF
JOLANDA
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1sde fonkelendebedelsaan
eenarmband- eenwaardevol
van
edstuk uit de sieradendoos
dezegemeenschapliggen
ze voor het oprapen,door het dorp
verspreid.De statesen stinsen.Zesenveertrgmonumentenin totaal.Los
van elkaaren toch samenéén.De een
nog fraaierdan de ander.Met namen
leven
die eenrijk en veelbetekenend
in dezestreekverraden:VanTeyen,
Lyndensteyn,Fockens,Harin-rma,
Lyclama. Families van aanziendie van
grotebetekenisraaktenvoor Beetsterzwaag.
Ze druktener hun stempel
op het economische
en socialeleven.
Wat resteertis hun nalatenschap,
verpaktin het meestchiquesteenen
in nobelgedachtegoed.
MaaÍ daaÍover
straksmeer.Wat bleefis eengevoel
van trots. Die zweemvan dedain in
de Hoofdstraat, waar siergevelszij aan
zij strijdenom de hoogsteeerin het
"Wassenaar
van het noorden'.

BESTE
VAI{
TWTE
WIRTI.DEN
Onze herfstwandelingheefthet beste
vaÍl tweeweÍelden.Het rijkgeschakeerdevanlandschapen dorpsleven
tegelijk.Dat dorp van"oudeadel"en
ook opvallendveelnieuwelan.Met
lusjesdoor en orn Beetsterzr'r.aag.
En zo wordt die ontdekkingstocht
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van een (kleine) kilometer ofzes
een veÍrassendereis. Soms door een
erehaagvan hoge beuken, soms ook
dwars door riante overtuinen met
spectaculairevijvers en een zee aan
rododendrons. Het is een route uit de
koker van Henk de Boer, zelífervent
"lanterfanter" en samenstellervan de
website www.lanterfanten.nl, vol tips
voor het meer inhoudelijke voetenwer[ wandelingen met een verhaal
'Lanterfanten
dus. Zelf zegt hij ervan:
is een veredeldevorm van onthaasten.
Langzaam als het kan, snel als het

.l!I

LINKSBOVEN
Huiz€ Lyn-

RECHTSBOVEN

ONDER
Huizê Lyn-

moet.Het juiste tempo.'Hij stelde
een handvol aartrekkelijke wandel
en fietsroutes,
ommetjesen loopjes
samen,met alsdoelook anderente
latengenietenvan de schoonheidvan
zijn dorp.Weelderigeparkenwaarin
kunst domineert,historischelanenen
pandenmet hun boeiendegeschiedenis vormende hoofdmoot.

TOMMIRRIJKE
I-USÏWARANDE
Áls acteur Rutger Hauer niet in
Hollpvood verblijft, woont hij in
de boerderij in Beetsterzwaag,op

OUDEADEL& NIEUWELAN

monumenlen
inlofool.
Zesenveerfig
entoch
somen
één
Los
vonelkoor
landgoedLauswolt.En geefonze
filmheld eensongelijk.Wat eenlommenijk dorp, in het hart van de Friese
Wouden.Ze vierener eenfeestje,
komendjaar: Beetsterzwaag
bestaat
700jaar.Dat wil zeggen,tenminster
want al in 1315wordt de plaats"in de
Maar het dorp dankt
boekerl'vermeld.
van
z'n illusterestatusalslushvarande
voorname families toch vooral aan
latereeeuwen.
heefralrijd eensrreepje
Beet.terzwaag
voor gehad,zo Jijkt het. Zondagskind
tussende minderfomrinlijke nederzettingenwaargrotegroepenarbeiders
ondervaakerbarmelijkeomstandig
hedenleeftlen.Maar de belangrijkste
van de Opsterlandse
aanvoerders
Veencompagnie
en andereFriesecom
pagnieënwoondenin Beetsterzrvaag;
rondom
terwijl in de veengebieden
turf gewonnenwerd en sprakewas
armoede,zaten
van onvoorstelbare
de hogeherenhier letterlijk hoog en
alsde Fockens. n
droog.Ceslachten
Teyens,Lycklamaà Nijeholt. Bekende

namen uit de dorpsgeschiedenisdie
ook eerder al opvallen vanwege hun
prominente rol in de samenleving.Zo
voerenze de lijst aan van gÍiermannen,
bestuurders en rechteÍs van hun tijd.

IÀBTTACI|TIGE
RU|(DOM
De zegetochrvan aanzienlijkelamilie'
met veelgeldbegintpasecht rond de
achttiende eeuw.Welgesteldefiguren
strijkener neeren met het huwelijk
Rijnhard
tussende GelderseedeLman
baronvan Lynden en Ypkjen Hillegondavan Boelensmaaktook de adel
z'n entree.Rond 1830is zo'n beetje
heelBeetsterzrvaag
in handenvan
vier families.Met recht de ha?h)fe@.
De kiem voor die somsfabelachtige
rijkdom is de misèrevan anderen.De
economische
recessie
en eendrieta.l
veepestepidemieën
doenveelldeine
boertjesin het beginvan de achttiendeeeuwde dasom. De ziekte
slaatvernietigendtoe en in tachtig
jaar tijd sterft ruim 80 procentvan
allekoeienin de regioOpsterland.

BOVEN

in Beêtst€r-

De gedupeerdeboeren voelen zich
genoodzaakt te stoppen en hun grond
te verkopen. Dat betekent een gouden
kans voor de eigenarerrvan een aantal
- dan nog - bescheidenlandgoederen
in Beetsterzrvaag.Bezit en rarntenvan
de grootgrondbezitters nemen hietna
flinke vormen aan.

V00R
ltDtRtH{
0A5E5
kennenin die tijd nog
Buitenplaatsen
eensterkbeslotenkarakter.Het zijn
de groenelusthovenwaarfreulesen
baronnenverpozen.Het decoÍvan
hogehoedenen ruisenderokken,
kopjes thee en ga$r2 tussenhet groen.
GeenomgevingvoorJan met de pet.
De stijlvolle parken zijn aanvankelijk exclusiefvooreigengebruiken
sluitende armoebuiten.Dat diezelfde
weelderige
tochtoeoaseq
nu gelukJ<jg
gankelijkzijn voor iedereen,is vooral
te dankenaaneenFriesetrend die in
t beginvan de vorigeeeuwin zrvang
raakte.Bezittingenwordendan steeds
vaker nagelatenaanlieftladigheidsin.rellngen.die somsook doorde lamilies zelf worden opgericht. Particulier
grootgrondbezit van families als Van
Teyens,Van Lynden en Sandbergvan
Boelenswerd in stichtingenonderge
brachr.Op die manieris versplintering
van de landgoederen(door vererving)
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RECHTS
OêdorpskeÍkvan BêetstêÊ
zwaa8.
ONDER
L a n d h u iHs a r i n x m a .
RECHÏSONDER
E n t r e e v adne H a r i n x m a s t a t e

onderdak kregen dienden van goede
komafen onbesprokengedrag te zijn,
minstens vijftigjaar én protestantsvan
gezindte. De Fundatie is eell mooie
voorkomcn cn hccft Bcetsterzrvaagz'n
identitcit als "zondagskind" behouden.

ItYiNS
TRtNDStTItR:
VAN
De VanTeyenswarenwat je noemt
trendsettenop dat terrein:al bij leven,
in 1858,richtte de vooraanstaande
familie de VanTeyensFundatieop en
liet aanhet KerkepadOost eenpand
bouwenwaat oudere,alleenstaande
dameshun laatstelevensjaren
mochten slijten.De voorlopervan het latere
bejaardenhuis.
Al bood de stichting
niet aanallesenioreneenvezolgde
oudedag.Aan eenverblijfin het
gasthuiswarenstÍikteregelsverbon
den;de zesdamesdie er gratiskost en

Midtuinter tropentrip
Het historische
tÍopischekassencomptex
in Beetsterzwaagjubeltin het hoogseizoen
en gaatdaarnaop
de waakstand.
Maarookatshet buítenterrein
kaalen
vertatenis vatt er binnennogvanalteste beleven.Ku;pptantenbtoeienen groeien€r in de waímteen dragen
h!n vÍuchten.Daaroínwordeflvoorde liefhebbers
in het
"midwintertro pêntrips' verzorgd.
naseízoen
DezêexcuÍsiesstartenin de Notariskoepei
aande overkantvande
Hoofdstraatmet eenpresentatie
oveíde tropischekas
en wordenafgesloten
Ínet eenhapjeen drankjein het
oudetuinmanskeukentje.
Ki.jkop www.tropischekas.nl
voordàtaenandeÍeinformatie,

eÍfenis aan Beetsterzwaag, aangeiren
de laatste drie telgcn van hct gcslacht
Van Tèyeos ongehuwd cn kinderloos
bleven.
De Van Teyens maakten hun kapitaal
in de turÉ,vinning en "door goed te
trouwen", maar dat geld niet altijd gelukkig maakt blijkt wel uit de verdrietige levensloopvan de laatstegeneratie
De drie kinderen Etta Árnolda, Saco
cn Oeno kwamen ongelukkig aan
hun cindc. Boze tongen fluistercn dat
huisvriend cn arts Joachim Lunsingh
Tonckcns de hand had in het wocgtij
dig overlijden van twee van hen. Saco
pleegde zelfmoord, in 1856.Zijn zts
Etta - stichter van de Fundatie - stierf
zesjaar later ook zeer onverwachts.

Volgens overlevering zou zij vlak voor
haar dood nog naarTonckens ge'Moordenaar, je
hcbt
roepen hebben:
gif in mijn rijst gedaan!'Het "gekkc"

regie verdacht en dat gerucht werd al

broertje Oeno stierfin 1866; hij stiktc
in zijn pep.Ja, en toen werd het testa
ment geopend. Saillant detàil: vrijwel

MAG,
]O]AAN
HIÏHIK
GLURIN

alle bezittingen waren nàgelatenaan
huisdoktcr Tonckens. Maar ook de
notaris werd van een kwalijke rol in de

BOVEN

leen maar versterkt toen zijn zoon latcr
trouwdc mct Tockens' dochter

Maar genoeggeroddcld.Verderstappen we, door donkerebossenmet een
knisperendtapijt van beukennootjes
onder't hoog opgaandgeboomte,
waaringeliefdenhun mmen hebbcn

LINKSONDER

gekerfd. Afen toc ccn doorkijkje als
ratuurlijke coulissc,daar graast een
paard ofscharrelen een paar schaapjcs.
Zowel de "achtertuin" als de voorkant
van het landgoed Flarinxmir Statc zijn
stijlvol. Particulier bezit, met het deels
aan het zicht onttrokken familiehuis
aan de Van Harinxm.rweg als kcrs op
de taart. Gluren mag, tot Àànhet hek.
Schuin aan dc ovcrkant det andere,
bekendc landgoed, Lauswolt, waar
het deze middag een komen en gaan
is van hippe wagentjcs cn peperdurc
sleeèn.Kandidaten voor de ernaast
gelegen golfcourse,vcrmoedelijk. Ook
wie het nict is, maar zich wel vermogend voelt, is thuis in Beetstezwàag.
Daar dwaalje op je dooie akkertje
door een dorpsstrucruur die aan
charme niets hceft ingeboet. Over de
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Zandlaan.
De Walleop,richtingFreulesingelen dan staje pardoesin de
tuin van Lycklama.En wat voor flrin!
Abstracte kunstwerken- een oudburgemeester
omschreefééndaawan
ooir al""rweeaangenaaide
oÍenen een
gat in de kop" llllen de vrije ruimte
tussenstinzcnplantenen bredehagen
vanrododendron.
Vol en roze,paar.en
wit in de vroegezome\ erergreensÍr.u
de dagenweerkorten.Het tuinhuisje,
ofivelde vollediggerestaureerde
Notariskoepel,
oogt dromerig,het bankje
bij de tulpenboomuitnodigend.

TROPIS(Ht
OVTRTUIN
Het Lycklamahuisis sindsdejaren
zeventigin bezitvan de gemeente
Opsterland.In 1836werd het statige
landhuisal door eenburgemeester
bewoond:jonkheerJanAnne Ly
cklamaà Nijeholt. Het rijksmonument behoorttot vandaagde dagbij
het gemeentehuis
en heeft- doemaar
gek aande overkantvan de straat
nóg eentuin. Overtuin,noemdende
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notabelen zo'n door de weg gescheiden ruin. Daar, aan de anderekant van

BOVEN

Maar zo ver is deze knaap nog niet.
BJihranger in de overtuin is de

de Hoofdweg, steelt een bescheiden
mammoetboom de show-Tip: even
zachtjes voelen aan de rafcÍige bast van
de Sequoia.Vezelig maar dik en daar-

tropische kas. Een idyllisch plekje
dat volledig door vrijwilligers wordt
onderhouden. Bezoekers vinden er eerr
gevarieerdecollectie exotische planten,

door beter bestand tegen bosbranden.
Deze soort behoort tot de grootste en

een verzameling kuipplanten waaÍ-

zwaarste ter wereld, bomen kunnen
wel een paar duizendjaar oud worden

tachtigjaar oud. Ze overwintercn ftaditiegetrouw in de oranjerie. Origineel
i. dr druirrnkas,uok r'rel lessrnaa'.kas
genoemd, die van 1869 dateert.

ondel ciftusbomen van ccn slordige

IRTULT
MIÏ'I{GROOT
HART

Nog zo'n indrukwekkende"overtuin"
is die van Huize Lyndenstein.Naar
het ontwerpvan de bekcndetuin
architectLucasPietersRoodbaard.
Deze representant
van de landschapsstijl stÍooidekwistig met weelderige
Klassiekers
J. lindebomer,,
elementen.
eengolvendevijverpartijmet kronkelendewandelpadenerlangs.Àchter
eenleven,igrore
Neptunusstoeieneenden nu op kunststofvlotten,alskleine
kinderenin eenzrvembad.
Het statige

huis waartoe deze overtuin behoort
is Lyndenstein en kent een bijzonder,
diep menselijke achtergrond.
Dit was het zomerverblijfvan baron
Van Lynden. Het gezin dat in Den
Haag woonde resideerdehier in z'n
wije tijd en enige dochter "freulc"
Cornelia wierp zich hier op als een
barmhartige en zeer geliefde gast.
Een meisje rnet een groot sociaal hart;
tijdens de zomervakantics bezocht
ze zieke meosen en minderbedeelden in Beetsterzwaagen omgeving.
En het bleefniet bij bezoekjes.De
jonge fieule fabriceerde een eigen
"apotheekje", een door haar zelfgean
nexeerd kippcnhok in de tuin waar ze
allerhande medicijnen en huismiddelMaar dat lieve mei'je
tje. preparcerde.
lueegtuberculo'een overleedin 1880
op 20-jarige leeftijd.
In haar geestwerden later het huis en
dc beziningenran Van Ll.nden ondergebracht in de Corneliastichting die
zieke, behoeftige of gebrekkige minde{arige kinderen kosteloos opnam
en verzorgde. Sterker nog, dat ideële
huis groeide uit tot kinderziekenhuis.
Het nieuwe ziekenhuis veffees achter
Huize Lyndenstein, dat nu dienst
doet als hoolilkantoor van Revalidatie

LINKSBOVEN

RECHTS,
BOVEN

Friesland.

BOVEN
HetgriLlige

|(UIISÏZIlit{IGT
BÀK|(ER

oudêstaÍ8e

Verhalen van een rijk adellijk- en
patriciersverleden, achter gevels als
deze. Zo kunnen we nog wel even
doorgaan in Beetstezwaag. Nou, nog
eentje dan. Dit keer van "de gewone

man".Een bakkeruit de Hoofd" zoalsmen'm in
straat."Heerestraat
van
de
vorige
eeuwnoemde.
t begin
gaftoch
net
wat
meer
cachet.In
Dat
1884werd de trambaaner doorheen
gelegd,waarnade stoomtram(traject
Drachten Heerenveen)zo'n tien keer
per dag de rust kram verctorenin
dat deftigedorp.Maar ook gasten
met kofers brachten herbergenin de
benenhielp.De stervan plaatselijk
architectLuitje de Goed wasrijzende
in die tijd. Een van zijn ontwerpen
van de bakis dejugendstilvoorgevel
kerij aande Hoofdstaat. Het pand
sindsbegio
wordt al tig generaties,
achttiendeeeuw,bevolktdoor bak-

kers,maarkreeg/n huidigelooksin
1908.Op het hoogtepuntvan de art
uit de
nouvcau.Prachtigetegeltableaus
sierende
Harlinger aardewerkfabriek
voorgevel.Een bijenkorftussenbloe
men en koÍenaren.De "bakkersvan
Vedoop"lietendit juweeltjerecentin
oudestijl herstellen;het metselwerk,
de sierlijkepinakels,glas-in-loodin
de bovenlichten.Dezebakkerhoudt
van authentiek,ook alshet om bakken
gaattÍouwens.TypischestreeklekTirrl.kesen
kernijena1sSweachster
BeetsterBollen behoÍentot het
cuJinaireerfgoedvan B eetsterz',vaag.
Dus wandelenwe maarhappendnaar
<<
de eindstreep.
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Beetsterzwaag
welkom bUpannenkoekenrestaurant
r e s e r v e r e0n5 1 23 8 1 6 6 5
www.baboeshka.nl

vE[Lowhousr
I SE E N
T O O N A A N G E V E N D T G A L E R I EI N
N E D T R T A N DN
. E E MD E T I J D !
400 m2 kunstvan nationaal en
i nte rn ati o naaI toon aang evend e
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. www-l4indozijn.nl
Hootdstraat76, Beetsterzwaag
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LanteÉanten.

alshetkan,snelalshetmoet!
Lanozaam

Bronnen.
Noorderland
www.noorderland.nl

[anterfanten.
www'lanterfanten.nl

Henkde Boer.
Regentmeester.
oost33.
Kerkepad
9244cC Beetsterzwaag.
06-39677028.
de@lanterfant.nl
nI
www.Lanterfanten.

