LOCATIE TENTOONSTELLING
De tuinen van Huize Lyndenstein.
(het huidige Revalidatie Friesland)
De voortuin van Hoofdstraat 3
en de overtuin naast Hoofdstraat 12.

OPENBAAR VERVOER
Per bus vanaf Heerenveen of Drachten
naar Beetsterzwaag.
Uitstappen halte Lyndenstein.

INFORMATIEPUNT
Op zaterdag en zondag van 13.00-16.00 uur
is er een informatiepunt ingericht in de
overtuin. Daar is o.a. de kaartverkoop
voor de rondleidingen en lezingen.
PARKEREN
In de directe omgeving is voldoende
parkeergelegenheid, bijvoorbeeld:
¡ aan de Commissieweg
¡ P2 in de Van Lyndenlaan
(bij de sporthal van Revalidatie Friesland)

Kunst en geschiedenis
van de familie Van Lynden
in de tuinen van Lyndenstein
WA ARDEER MET EEN GIFT
Genoten van deze tentoonstelling?
Waardeer uw bezoek met een gift
door de QR-code te scannen met de
bankieren app op uw telefoon.

Gratis toegang

Deze tentoonstelling is bedacht en gemaakt door vrijwilligers van de
Stichting Historisch Beetsterzwaag. Zonder hulp van velen zou dit nooit gelukt zijn.
Bijzondere dank is verschuldigd aan het Rijksmuseum in Amsterdam voor het ter beschikking
stellen van afbeeldingen van de schilderijen uit de Van Lynden – van Pallandt collectie.

www.historischbeetsterzwaag.nl

De Cornelia
Stichting

JUNI t/m SEPTEMBER 2021

HOOFDSTRAAT 3 BEETSTERZWAAG

HET NEVENPROGRAMMA
Meer informatie op www.historischbeetsterzwaag.nl

RONDLEIDINGEN
In juli en augustus is er op zaterdag en zondag om 14 uur
een rondleiding door de Hoofdstraat van Beetsterzwaag.
De gids staat letterlijk en figuurlijk stil bij diverse gebouwen
die een rol spelen in de geschiedenis van de familie Van Lynden.
Kaartverkoop op de dag zelf bij het informatiepunt
in de Overtuin.
Titel: Gezicht op Lyndenstein
Aquarel: D.H. Andreae 1842
Collectie Fries Museum Leeuwarden

DE TENTOONSTELLING
De adellijke Reinhard Van Lynden en zijn vrouw Maria
Catharina Van Pallandt zijn tussen 1860-1900 bewoners
van Huize Lyndenstein. In dit huis hingen destijds ruim
veertig schilderijen. Zo ook in hun Haagse verblijf.
Het echtpaar schonk de gehele collectie aan het
Rijksmuseum in Amsterdam.
Nieuwsgierig naar die collectie zocht de stichting
Historisch Beetsterzwaag contact met het Rijksmuseum.
Het resultaat is deze tentoonstelling. Er zijn o.a.
reproducties van veertig schilderijen te zien die op ware
grootte zijn afgebeeld. Zo krijgen bezoekers een goede
indruk van de imposante collectie. Hiernaast geeft de
tentoonstelling informatie over de kunsthistorische
achtergronden. Wie liever iets wil weten over het huis,
de familiegeschiedenis of over de door Roodbaard
aangelegde overtuin, vindt daarover ook
meer dan genoeg informatie.
In Beetsterzwaag kunt u bovendien heel gezellig winkelen
en genieten van de plaatselijke horeca.

Wandelen door de voortuin
en overtuin langs tien open
prieeltjes die samen de
tentoonstelling vormen.
De paden in het park zijn
geschikt voor rolstoelen.

LEZINGEN
De lezingen bij de tentoonstelling geven inhoudelijke
verdieping. Sprekers zijn: Anton van Renssen (historicus en
auteur biografie Cornelia), Jenny Reynaerts (conservator
Rijksmuseum), Hanna Klarenbeek (kunsthistorica), Yme
Kuiper (em. hoogleraar RUG), Jan Holwerda (tuinhistoricus)
en Bert Looper (voorm. directeur Tresoar).
Kijk voor data en de locatie op
www.historischbeetsterzwaag.nl/lezingen

TSJERKEPAAD
De St. Martenskerk (Dorpskerk) van Beetsterzwaag
sluit met het Tsjerkepaad aan bij de tentoonstelling. Er zijn
o.a. enkele schilderijen uit de Van Lynden collectie te zien
met religieuze voorstellingen. De kerk is van 3 juli t/m 12
september op zaterdag en zondag van 13.30 - 17.00 uur open.

MUSEUM OPSTERLAND
Museum Opsterlân in Gorredijk besteedt ook aandacht
aan de familie Van Lynden. Daar is o.a. het poppenhuis
van Cornelia van Lynden te zien.
Meer informatie: www.museumopsterlan.nl

