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Beetsterzwaag
Diaconie Armenhuis
Hoofdstraat
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Schuin tegenoverhet huidige gemeentehuis'
het in 1824 gebouwdeen in 1858 verhoogde
Lvcklamahuis, staat het opvallende Diaconie
Armenhuis, nummer 79 in de Hoofdstraat'
zir een geTussende rweeverdiepingsvensters
'Diakonie Armenhuis'
denksteendie vermeldl
Herbouwd en vergroot in het jaar 1854' door
Anthz'
den WelEd-Geb.Heer Mr. Joh Luden
Vrouechtgenoote
zijne
aan
Ter nagedachtenis
Lynden
van
baronesse
we YpIjen Hillegond.a

aan
H etd,iaconiearmhuis
1854
in
deHoofdstraat,
oPParticulíer
uemieawd,
iniiatief

ove.l. 29 october 1851' Ypkjen Hillegonda
was een dochter van de grietman van opsterbij de
Iand, Frans van Lynden Zij was in Pau'
gebalsemhaar
Franseforeneeën,overledenen

t
de lichaam is per schip naar Beetsterzwaag
i
ruggebracht en bíjgezet in de grafkelder
(
Oudbeets. Zij was dus een telg ult een van
belangrijksrevan de vele adellijke en patri<
schefamilies die zich in Beetsterzwaaghaddr
tradi
eevestigden die zich naareeuwenlange
r'
áok u"n fil"nrtopische taken kweren De
Ll'
buiten
grote
het
Lyndens resideerden in
v
d"nstein aan de andere, westelijke flank

het streekdorP.
negt
Het Armenhuis is aan het begin van de
langger
een
was
tiende eeuw gesdcht en
pand met een vrij smal front aan de Hool
s't
straat, geflankeerd door twee stegen Het
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Achter het bogefïont stddt
de uleugelmet de
a,rmenkamers

gewoonlijk bewoond door twaalf tot twintig
minvermogenden. In 1854 is het vernieuwd en
vergroot. Dat heeft niet alleen gestalte gekregen door een representatievevoorbouw, maar
waarschijnlijk is het gebouw toen ook vergroot, in lengte ongeveerverdubbeld. In de stegen is re zien dat het voorste gedeeltevan het
gebouw is gemetseldvan eengelebaksteenmet
opmerkelijk veel roze gemêleerde, her zogenoemde appelbloesemmateriaalen het achterste gedeelte van een gele, wat hardere soort.
Aan beide zijden staan enkele deuren en opmerkelijk hooggeplaatstevensters.Het pard is
aan de noordelijke achterzijde afgesloten met
een topgevel voorzien van een venster, een
groot luik, waarschijnlijk voor de turfberging
op zolder, en een hoekschoorsteen.
In 1854 is het ruim cweetraveeën diepe front
neovernieuwd,Dic kreegeen representatieve)
classicistische
uirdrukking. De parrij is in twee
bouwlagen gemerseldvan roodbruine mangaansteen.De voorgevelkreeg forse hoekpilasters die op de begane grond vlak zijn en bij de
verdieping verdiepte spiegelskregen.Basemen-
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cen en kopstukken zijn van hardsteen en ook
een dorpellijst die de bouwlagen scheidt, is van
dit materiaal. De toegangsdeur zit in de zíjgevel; in de voorgevel staan rondboogvensters.
Beneden zijn het cweegepaardekleine stellen;
op de verdieping twee zeer grote exemplaren.
Na een segmentboog in het metselwerk wordt
de gevel voor het flauwe zadeldak afgesloten
door een dakrand met een rondbogenreliêf, In
sttl komt het Diaconie Armenhuis sterk overeen met de herenhuizen en buitens die de gegoeden in de negentiende eeuw in Beetsterzwaag srichtten; aan het formaat en de ingebouwde ligging is te zien dat het voor een volsrekt andere functie is gebouwd.
Het voorste gedeelteis al sinds lang in gebruik
als woonhuis en de achterbouw, het eigenlijke
armenhuis, is als 'Ons Huis' in gebruik bij onder meerde plaatselijkehistorischevereniging.

