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Hetfront un def*ndatíe ,
14ï,de
methet?ermogen
rcruenersfamilieVan
Teyns gesticht

Net buiten de bebouwde kom van Beetsterzwaag staat aan her Kerkpad Oost en aan de
vanaf de Hoofdstraat lopende Fundatielaan
het karakteristieke gebouw van de Van Teyens
Fundatie. Het gebouu'staater schilderachtig
tegen de zoom van de daar beginnende bospercelen tussen Beetsterzwaagen Olterterp. De
naam van dit hofe staat duidelijk op de kroonlijsten van beide hoofdgevelsvermeld en aan
de zuidzijde zitten twee grote gevelstenenmet
daarop:Anno 1858.De kopgevelvan de latere
uitbreiding aan de oostzi.jdedraagt dezelfde
datum: 1858.De fundatie was gesticl.rtaLsinstelling van lieFdadigheiddoor Etta Arnolda
en Oeno van Teyens,vrijgezelle dochter en
zoon van de puissant rijke Benediccusvan Tey'eenjaarlijkseuitkering
ens.De fundatie moest
in geld doen aan dames,weduwen oíongehuw-

den, die niet zodanig door de fortuin zijn begunstigd, dat zij uit eigen middelen in haar onderhoud kunnen voorzien' en de fundatie
'huisvestingen verdereonzorgdeer ook voor
deÍsteuning te verschaffenaan zesvlouwen)
weduwen ofongehuwden, uit de rringegoeden
ofgeringen scand'.Daartoe werd het fundatiegebouw opgericht. Het gasthuisjeis in 1930
uitgebreid om nog wat meer dames te huisvesten.
'eenekamer is
Zij die in het fundatiegebouw
gegeven,zal behalvevrije inwoning en gebruik
van de waschkamer, droog- en bergzolciersgenieten:wekelijksin geld één gulden vijf en ze'
ventig cents enjaarlijks vierduizend en vijfhonderd beste baggelaar Iturfl, vrij op zolder, vijf
mudden oftien korven bestezand- ofwoud-
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-:lappelen en vijf Nederlandsche Ponden
-::deryer en in geval van ongesteldheid of
: :ire, tien gulden voor geneeskundigehulp
::- eindelijk bij haar ovedijden een vrij graíen
::te begraÉèniskosten'Deze emolumenten en
:: srichtings- en onderhoudskosten van het
:rJariegebouw werden gedekt door de op.:e:rgsten van kapitaal en van acht boerderij.: Daar moest door de verzorgdedames iets
.::enover gesteldworden De onbemiddelde,
r-eenstaande dames van boven de vijftig van
: -.restantsegodsdienst en natuurlijk van on--í'rÍoken gedragmoesrenminsrensrweejaar
1 Beetsterzwaaggewoond hebben. De be'zorgen voot
; -\rnster moest vanzelfsprekend
::::rheid en netheid in hare kamer, van de gang
:: hergeendaarbij behoort. Bovendien is zij
:-ligt op hare beurt, de waschhuizen,droog:,--iers en trappen mede schoon te maken"
'Zij is verpligt
=,r::opvallende praktische regel:
:: :ordijnen voor hare glazen te hangen vol::::s het door regenten bepaaldemodel, opdat
:--:in eenheidheersche'.Ook het gewenstegedrag wordt, zoals bij zoveel vergelijkbare in'Zij is verpligc ordentestellingen, beschreven:
lijk en stil te leven , zï1 zal, wa;nneet zij gezorÀ
is, op zon- en feestdagen.ten minsl e eenmaal
de openbaregodsdienstoefeningmoeten bij-

De tainzijd.euan de Van
Telens Fundatíeaan de
h.tndatíehan

wonen'.
De mingegoede maat nette dames kwamen in
een net fundatiehuis. Een in de breedte op een
rechthoekige grondslag gebouwd huis van anderhalveverdieping, oPgetrokken in roodbruine baksteen en voorzien van een gestukadoorde plint. De woonkamers van de beganegrond
en de secunhebbengepaardezesruitsvensters
kleinere
door
verlicht
worden
ruimten
daire
vroewaar
plaatsen
hooggeplaatstevenstersop
ger buitendeuren voor elke woning zaten De
gedrukte, als een mezzanine halfin de kaP gebouwde verdieping wordt verlicht met lage, gepaarde,liggende vensters.Het geheelwordt gedekt door een hoge kap met hoekschoorstenen. Aan de zuidzijde springt een brede partij
even uit en dit risaliet is over twee volledige lagen opgetrokken. Deze middenpartij wordt
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nec als de rest van her gebouw mer een brede,
vrij vlakke kroonlijsr, waarop mer grote letters
de naam van de fundatie is aangebracht,en een
geprofileerde goot aígesloten. Alleen de middenpartij wordr ook nog bekroond door een
dichte artiek. Aan weerszijdenvan de uitbouw
zrtten de grote stichtingsstenen Anno 1g5g
hoog in de gevel.Op de verdieping van deze
uitbourv is de regentenkamer.Die is ook geopend met rwee gepaardevensters die zijn
voorzienvan lattenblinden.zogeherenpersiennes.Alles met elkaar straalt her gebouw aan de
zuidzijde een defrige eenvoud uit. Aan de
noordzijdespringt de middenpartijjuisr in en
daar wordt de doorlopende goot ondersteund

De lagerezijaleugelis in
1930 toegeuoegd

door consoles.Tussen de consolessraarweer
de fundatienaam. De gevelindeling is aan deze
zijde bijna symmetrisch, maar onevenwichtig
door allerlei formaren muuropeningen. Die
zullen mede het gevolg zijn van verbouwingen.
De dubbele toegangsdeurstaat uit her midden.
De in 1930 aan de oostzijde bijgebouwde vleugel is een enkele bouwlaag met een hoog
schilddak. Er is aansluiting gevonden met het
bestaande;de baksreenis iets donkerder, de
pannen glimmen srerker. De woonkamers bezrtten weer gepaardezesruitsvensters.Op de
kap staan enkele kapellen en in de oksel van de
geknikte vleugel staar een deur mer boven- en

zijlichten. In de zuidelijke kopgevel is de grore
laarsteengeplaarst:1930.De terreinenzijn op
een passendewijze rusrig ingericht. War grote
b o m e n .b i j h e r h u i se e nI a a gr u i n m u u r r j ew a a r
binnen wat struiken en coniferen staan en de
vleugel wordr begeleid door een haag. Verder
zrJner grasgazons.

Ten zuiden van de Van TeyensFundatie kwam
in 1990 het door architectAbe Bonnema ontworpen wooncentrum Boekehiemmet 29 se_
nlorenwonrngen tor stand. Dit woongebouw
bestaat uit een aanral rechthoekige dozen
waarin veel hout in de wanden is verwerkt. Dit
moderne complex contrasteertop een aange_
name wíjze met de ruim 130 jaar oudere Van
TeyensFundatie. Tor de zomer van 2004 is her
fundariegebouw voor zíjn oorspronkelijke
functie in gebruik gebleven.Toen is voor de
laarsredamesvervangendehuisvesringgevonden en is het gasthuis verbouwd en aan de
noordoostzijde enigszins uitgebreid tot een
huisartsengroepsprakrijk. Het is nog steedseigendom van de firndatie en het college van regenten komr nog bijeen in de in oorspronkelij_
ke sraat verkerende regentenkamer op de verdieping. Daar worden ze herinnerd aan de
merkwaardige stichtingsgeschiedenis, al was
het alleen maar door het unieke rweelingrouwbord van Saco van Teyens,lid van de Staren
van Friesland, op 76-1aríge Ieefrijd ín I7Z4
overleden en zijn vrouw Etta Arnolda van Besten die in 1785 overleed, 90 jaar oud. De fundatie is gesticht door telgen van twee generaties later.
De Van Teyens hadden hun vermogen verworven dankzij de verveningen in Opsterland,
slimme grondaankopen en huwelijken, waardoor ze vanaf de achttiende eeuw eenzelfde
staat konden voeren als de adellijke en parncrscheFamiliesdie zich in Beersrerzwaag
vestigden. Benedictusvan Teyenswerd secretarlsvan
Opsterland. Hij schijnt her in tegenstelling tot
zrln zus met wie hij samenleefde,nier hoog in
de bol gehad te hebben. 'Íoen zijn 2S-jaríge
diensrbode Froukje Albers zwanger raakte,
nam de scharrijke Benedicus op 59-jarigeleef-
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..: besluit om met haar te trouwen Het
'
.-:'k s'erd gezegendmet drie kinderen:
: :-: :-:rolda werd vrij spoediggeboren,daar',
-:len nog twee jongens: Sacoen Oeno'
Hij
r:. ::ukte de voetsporenvan zijn vader'
-: ::ietman envanafde gemeentewetbur-,
:.:er van Opsterlanden nam zitting in de
'
'
.. -.an Friesland.Hij overleedkinderloos
. :r-: er uordt beweerddat hij de hand aan
: :-: sloeg.De eveneensongehuwd geblei::a.\rnolda srichtte met broer Oeno in
:: r :. \'an TeyensFundatie Zij overleedin
: - - -ler heievermogen kwarn daarna rn han- :: oeno, een zonderling,sommigen be-

:

:::r dat hij gek was. De vri.jgezelgebleven
- : --.erleedin 1866.Toen diensin 1859op--:<ie testamentwerd geopend,bleek zijn

-:-:e en huisvriend, de huisartsJoachimus
- ..:-: Tonckens,die hem in het laarst had
':.:..d. met zijn vrouw Helena Aletta Kou- :-. Sr.redingunivelseel erfgenaam te ztln
, - :: \'ermogendat velemiljoenen bedroeg'
::: sel gefluisterddat het orn 90 miljoen
:
het
: - : i: * aren legatenvoor de kerk, voor

personeelen voot de Van Teyens Fundatie'
Maar hec overgrote deel ging naar dokter
veTonckens.Dat maakteanderennaijverigen
len gretig, vooral nabije en verre familieLeden
jaar van
van de moeder Froukje Kaspers ln her
geproces
eerste
de dood van Oeno werd al het
voerd om het testamentnietig te verklatenen

en Etta Amolda uan
Besten

het is niet het enige gebleven;in 1892,1912'
1929 en 1935volgden opnieuw processenled.erekeer werd getracht om oeno ontoerekeningsvatbaarverklaard te krijgen, er werden
get;gen met rare verhalen over Oeno's wereldvreemde gedrag opgeroepen,maar steedszonder resultaat. Tonckens liet het huis van de
Van Teyensin 1868 verbouwentot een breed
representatiefherenhuisin een mengstijl mer
veng e p l e i s r e r dheo e k l i s e n e ne n d e ' o r a t i e v e
1875
in
iteromlijstingen Het echtPaarvertrok
naar Den Haag. Twintig jaar later schonk de
wed.uweTonckens het grote huis aan de herv o r m d e g e m e e n r eo m h e r a l s p a s t o r i et e g e bruiken. Na de Tweede Wereldoorlog onwing
het de naam Bordena en is roen van 1951 tot
1968 door Pro Senectuteals rusthuis in gebruik geweest,na Sneek het tweedein Frresland. Het heeft daarna nog enkeleandere functies gehad en is nu openbarebibliotheek'
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