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Monumenten
in Beetsterzwaag & Olterterp
U hebt een boekje in handen over monumentale panden
en parken van Beetsterzwaag en het aangrenzende dorpje
Olterterp. Voor een klein dorp als Beetsterzwaag, met een
Hoofdstraat van nog geen km lengte, is het aantal rijksmonumenten dat u aantreft verrassend groot.
De gemeente Opsterland bestaat uit 16 dorpen en kent in
totaal 112 rijksmonumenten. Een groot deel daarvan,
49 monumenten, bevindt zich in of in de nabijheid van de
Hoofdstraat van Beetsterzwaag. Beperken we ons tot alleen
de gebouwen en de parken, dan zijn daarvan 35 een rijksmonument in de zin van herenhuis, villa, landhuis met park,
arbeiderswoning, boerderij, fundatie of kerk. En daar zijn we
trots op!
U kunt dit boekje meenemen op een wandeling door de
Hoofdstraat en door de bossen naar Olterterp. Wij maakten
voor u een keuze uit de monumenten en hopen dat dit uw
belangstelling voor ons cultureel erfgoed zal aanwakkeren.
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Rondleidingen
Smeuïge verhalen en anekdotes over de vroegere
bewoners brengen de geschiedenis echt tot leven.
Onze gidsen weten daar alles van en staan voor u klaar.
Bij de Stichting Historisch Beetsterzwaag kunt u
het hele jaar door rondleidingen aanvragen voor
kleine of grote groepen. Er zijn diverse routes
waaruit u een keuze kunt maken.

Kijk voor het aanbod en de meest actuele
informatie op onze website
www.historischbeetsterzwaag.nl of mail naar
info@historischbeetsterzwaag.nl
We wensen u een prettig verblijf in Beetsterzwaag!
Het bestuur van

Stichting Historisch Beetsterzwaag,
Nardus Huiskes
Sijanda Jelsma
Heleen Verhage
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1. Huize Lyndenstein
Dit statige pand in neoclassicistische
stijl is in 1821 gebouwd door Frans Godard baron Boelens Van Lynden, grietman van Opsterland, naar een ontwerp
van de Leeuwarder architect Abraham
Bruinsma (1766 - 1849).
Zijn zoon Reinhard (1827 - 1896) erft
het in 1864 en verbleef er met vrouw en
dochter Cornelia zomers en in het
najaar.
Freule Cornelia zette zich in voor hulpbehoevenden in het dorp en begon als
12-jarige een kruidenapotheekje in het
kippenhok in de tuin. Haar ‘patiënten’
kwamen voor witte stroop tegen de
hoest of een eigengemaakte wondzalf.

In 1880 overlijdt Cornelia aan tbc,
nog maar twintig jaar oud.
Het huis wordt in 1915 kinderziekenhuis. De bezittingen van de
familie Van Lynden werden onder-gebracht in De Corneliastichting, die als
eerste doelstelling had het kosteloos
opnemen van ziekelijke, gebrekkige of
behoeftige minderjarige kinderen van
de pachters van de Van Lyndens. Deze
stichting doneert nog jaarlijks grote
bedragen aan projecten in de zorg.
Huize Lyndenstein wordt tegenwoordig
door Revalidatie Friesland gebruikt als
kantoorpand.

� www.statenstinzen.nl/staten-en-stinzen/lyndenstein
www.cornelia-stichting.nl
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Zijn stijl was gerelateerd aan de
Engelse landschapsstijl: romantisch, ronde vormen, slingerpaden
en een, voor het oog, oneindig doorlopende vijverpartij.
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2. Overtuin Lyndenstein
Het tegenover Huize Lyndenstein liggende park is een zogenoemde overtuin, omdat het aan de overzijde van de
straat ligt. De overtuin werd vermoedelijk in 1782 aangelegd in een formele
Franse stijl met drie in elkaars verlengde liggende vijvers en een rij lindebomen. Aan het eind van de vijvers was
een heuvel opgeworpen, met daarop
het 'zomerhuis', een klein rechthoekig
gebouwtje.
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Door vererving kwam het goed in het
bezit van Frans Godard Ayzo baron van
Lynden, grietman van Opsterland.
Na 1832 kreeg de overtuin een
ander aanzicht door een ontwerp van
de fameuze tuinarchitect Lucas Pieters
Roodbaard.

De overtuin is rond 1900 het decor
geweest van godsdienstige bijeenkomsten, georganiseerd door de familie
Van Lynden, die kerkelijk rechtzinnig
was. Bij de ‘Turkse tent’, het verenigingsgebouwtje aan het einde van de
vijver, en langs de oever, verzamelden
zich destijds duizenden mensen voor de
sprekers, die de gelovigen toespraken
vanaf een boven de vijver gebouwd
spreekgestoelte.

