
Hoofdstraat 46
Gebouwd door Tinco Lycklama à 
Nijeholt, die hier van 1870-1872 zijn 
museum van oosterse voorwerpen 
vestigde. Hij verhuisde zijn museum 
naar het zuid-franse Cannes waar in 
Musée de la Castre nog museumstuk-
ken uit de verzameling te zien zijn. 
Na 1872 is het huis zestig jaar lang 
dokterswoning geweest en heeft de 
dichter/scheepsarts Jan Jacob Slauer-
hoff hier waargenomen in 1929.  

Hoofdstraat 16
Dit pand voldoet aan alle kenmerken 
van het Neo-Classicisme: pilasters (zui-
len), de driehoekige timpaan, symme-
trie en eenvoud. Gebouwd rond 1900.

Hoofdstraat 31
Rechts ziet u Bordena, gebouwd in 
1868 door dokter Tonckens met het 
geld uit de erfenis van Etta, Saco en 
Oene van Teyens, die kinderloos een 
mysterieuze dood zijn gestorven. 
Het deed later dienst als pastorie, in 
1946 als bejaardentehuis en in 1982 
als conferentieoord van de Woodbroo-
kers. Tegenwoordig is het de Openbare 
Bibliotheek. 

Hoofdstraat 34
Eind 19de eeuw ontstaat als reactie op 
de neo-stijlen een uitbundige stroming 
die Art Nouveau ( Jugendstil) wordt 
genoemd. Kenmerken zijn o.a. tegel-
tableaus en motieven uit de planten- 
en dierenwereld. Het  pand dateert uit 
1800 en is ruim 200 jaar bakkerij. Archi-
tect is Luitje de Goed.

Hoofdstraat 80   
Het huis is zonder eerste verdieping ge-
bouwd in 1824 en ruim dertig jaar later 
verhoogd door Jan Anne Lycklama à 
Nijeholt. Het witte koetshuis is uit 1837. 
Door de komst van de tram eind 19de 
eeuw verplaatste men voor de veilig-
heid in 1903 de deuren naar de ach-
terkant. In 1971 stierf de laatste adel-
lijke bewoner, jhr. Joan de Jonge van 
Zwijnsbergen en werd het ‘Lycklama-
huis’ gemeentehuis. 

Van Lyndenlaan  
De ‘Dorpskerk’ is gebouwd in 1803-
1804. Daarvoor stond hier een mid-
deleeuwse kerk met zadeldaktoren. De 
kerk is bekostigd door de families Van 
Lynden en Van Teyens, die daarvoor 
een eigen familiebank wilden terugzien. 
Hun wapens staan op de windvaan op 
het koor. Op het kerkhof vindt u ver-
schillende interessante graven, waaron-
der de grafkelder van de fam. Harinxma 
thoe Slooten.

Hoofdstraat 79
Armenhuis van de diaconie van de Ned. 
Herv. Kerk. Het voorhuis werd in 1854 
verbouwd en bekostigd door mr. Johan-
nes Luden ter nagedachtenis aan zijn 
vrouw Ypkjen Hillegonda baronesse van 
Lynden, overleden in 1851 te Pau 
(Zuid-Frankrijk) aan TBC. Haar lichaam 
is per schip overgebracht naar Beetster-
zwaag. Tijdens een zware storm wilde 
de bemanning haar over boord zetten.

Hoofdstraat 23  
Rond 1860 woonhuis van dokter 
Joachim Lunsingh Tonckens die de er-
fenis van de zeer rijke familie Van Tey-
ens heeft opgestreken. Levensbomen 
werden vooral in de 19e eeuw toege-
past in bovenlichten bij entreedeuren.

Luitje de Goed
Geboren op 13 oktober 1853 te 
Adorp (prov. Groningen). Op 20 
febr. 1878 trouwt hij met Geertje 
van der Veen. Ze krijgen 6 kinde-
ren, waarvan er 2 als baby overlij-
den en 2 op jonge leeftijd aan tbc 
sterven. Luitje was een fors per-
soon en hij had geen gemakkelijk 
karakter, maar was pienter.
Luitje was ingenieur en had een 
acte tekenen gehaald. In septem-
ber 1878 werd hij benoemd tot op-
zichter van de Groote Veenpolder 
in Opsterland en Smallingerland. 

Adelskerk
Gebouwd in 1889 in neo-renais-
sancestijl ontworpen door Luitje 
de Goed. Lag te ver van Nij Beets, 
waar de kerk voor was bedoeld. 
De kerk is weinig gebruikt en ten-
slotte in 1984 afgebroken, nadat in 
1967 de torenspits door bliksemin-
slag was verwoest.

Bakkerij
In 1900 ontwierp Luitje de Goed een 
nieuwe voorgevel voor de bakkerij 
van de familie Van der Vegt. 
Hij had niet een bepaalde stijl maar 
ontwierp in de stijl die op dat mo-
ment in de mode was.Zo is deze 
gevel gebouwd in de zgn. Jugend-
stil. En dat kan je zien aan de te-
geltableaus boven de deur en de 
vensters en aan de metalen versie-
ringen op de erker en de gevelrand.

Villa Bethlehem
Professor Sybrandus Leo Fockema 
Andreae heeft Luitje de Goed twee 
keer een opdracht gegeven om iets 
voor hem te ontwerpen: 
1.  De Notariskoepel achter het ge-

meentehuis, waar hij kon stude-
ren als hij met vakantie in Beet-
sterzwaag was. Dat was tussen 
1890 en ’95.

2.  Villa Bethlehem. Na zijn pensi-
onering wilde hij weer in Beet-
sterzwaag wonen en liet hij een 
villa bouwen tegenover Lauswolt, 
naast het boerderijtje Bethlehem. 
In 1930 kocht mevrouw Bieruma 
Oosting, die op Lauswolt woon-
de, de villa en liet hem afbre-
ken omdat het huis haar uitzicht 
bedierf.

Notariskoepel.
Dit theehuis is zo genoemd 
omdat de vader van professor 
Fockema Andreae notaris te 
Beetsterzwaag was. De koepel 
is gebouwd in de achtertuin van 
het Andreaehûs. Nu is het in 
gebruik als Toeristisch Informa-
tie Punt (TIP)

Diverse ontwerpen
Als architect ontwierp hij in het 
dorp boerderijen, woonhuizen, 
theekoepels en de kerk van Oud 
Beets. Van de adel van Beetster-
zwaag kreeg hij de opdracht om 
een nieuwe kerk voor Oud Beets 
te ontwerpen (zie foto onder) en 
daarvoor maakte hij een studiereis 
naar Brabant waar in het midden 
van de 19de eeuw grote neo-go-
tische kerken waren gebouwd. Hij 
ontwierp de nieuwe kerk van Oud 
Beets in neo-renaissancestijl met 
een prachtige toren.
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Zoek de plaatjes en vul het nummer in.
Wandelend door Beetsterzwaag kun je de huizen 
en de omgeving goed bekijken. Je ziet meer als je 
gaat zoeken. Bijvoorbeeld naar een klok hoog aan 
een muur of een schoorsteen met een vogel erop. 
Probeer ze maar eens te vinden. 

2

Onderweg ontdek je misschien ook wel waar de onderstaande detail-
foto’s genomen zijn. Schrijf het nummer van het huis dat erbij hoort 
onder de details. Op www.mooibeetsterzwaag.nl vind je de oplossing 
onder het hoofdstuk historische rondleidingen. Veel plezier!
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