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BEELDEN(D) KIJKEN 
Openbare Kunst in Beetsterzwaag/Opsterland

Uit de “Leeuwarder Courant” 
van zondag 19 juni 1870.

“Al wie genot en behagen schept om de natuur in hare pracht en 
schoonheid te aanschouwen, durven wij gerust aanbevelen, 

om het dorp Beetsterzwaag en zijne environs eens te komen bezoeken. 
Gelegen in het midden van een kunstwegennet, kan men langs prach-
tige dreven het dorp van alle kanten bereiken. Vooral wordt Beetster-
zwaag nu meerdere luister bijgezet door het museum van “Oosterse 
Oudheden”. Wij geloven dat er geen dorp in Friesland is, waar het 

“non plus ultra” van natuur en kunst zo samengaan, 
als in de Hoofdstraat van Opsterland”.

  
 

Beeldengroep van Jaap van der 
Meij (1923-1999†)

Omstreeks 1972 zijn de beelden 
geplaatst achter Lyndenstein, rechts 
van de manege.
De beelden zijn gemaakt van beton/
cement. Van der Meij heeft vele ja-
ren gewerkt in de Adelskerk van Oud 
Beets . Een uitstekende plek voor het 
maken van zijn monumentale beel-
den. De situering en uitdrukking van 
de beelden is passend in de sfeer van 
Lyndensteyn, het huidige Revalidatie 
Centrum Friesland.

Elly Stoelwinder, 
Kortezwaag 1953- Nijbeets

In 2008 werd in de ontvangsthal van 
het Gemeentehuis, Hoofdstraat 82, 
een fraaie glaswand geplaatst. 
De glaswand kan gezien worden als 
een abstracte weergave van het land-
schap van de gemeente Opsterland. 
Elly Stoelwinder heeft de ruimte, 
bossen, weiden, zand en heide in de 
wand verwerkt alsmede enkele veel 
voorkomende bomen als berk, den 
en els. Deze zijn op de voorgrond ge-
plaatst zodat de dieptewerking nog 
meer wordt benadrukt. 

Vrijstaande sculptuur van Jaap 
van der Meij 

Plaatsing van dit beeld was in 1975 
bij CBS De Paedwizer, Fockema 
Andreaelaan 94 / Vlaslaan. De af-
beeldingen die in dit kunstwerk zijn 
verwerkt spreken voor zich.Materiaal-
gebruik is aluminiumbeton.

Bij O.B.S. De Trime a.d. Wissel 2, 
acher de school op een binnenpleintje 
staat eveneens een 
beeld van Jaap van der Meij. 

Marco Goldenbeld, 
Utrecht 1957- St.Jacobiparochie 

 

In de voortuin links van het 
Gemeentehuis a.d. Hoofdstraat 84 
staat een abstract / fi guratief beeld 
van Marco Goldenbeld. Het kunst-
werk werd in 1991 onthult door wet-
houder Jan Vrieswijk. Het materiaal 
gebruik bestaat uit sokkels van corten-
staal en de vormen van wit/roze gra-
niet. De compositie is gebaseerd op een 
schakelvorm. Het is interessant te zien 
hoe de vormen veranderen wanneer 
men om het beeld heen loopt. 

Piet Hein Stulemeijer, 
Ginneken en Bavel 
1941- Breda 2009†

Vrijstaande sculptuur, piramidevorm, 
met de titel “Bewogen Raster” 
Het glazen kunstwerk is in 1998 ge-
plaatst in de overtuin van het Lyckla-
mahuis, Hoofdstraat 80.
De kernbegrippen van dit beeld zijn 
refl ectie, transparantie en energie. 
Steeds in een duidelijke relatie met de 
huidige omgeving. 
Stulemeijer wil met name verleden en 
heden laten refl ecteren.

Tjeerd Visser, 
Drachten 1929 – Wijnjewoude 1979†

In de achtertuin van het Lycklama-
huis nr. 80 staat een beeld van Tjeerd 
Visser. Het kunstwerk “De Wachter” is 
gemaakt van messing, staande op een 
stenen sokkel, Deze plastiek, geplaatst 
in 1982, is representatief voor de stijl 
van werken van de kunstenaar. Het 
object is van alle kanten boeiend om 
te zien. Door ziekte van Tjeerd Visser 
heeft zijn zoon Sip dit kunstwerk des-
tijds afgemaakt. 

Zandstenen beeld van 
Ignatius van Logteren
(Amsterdam 1685-1732)

In het begin van de 19e eeuw werd 
dit beeld geplaatst in de Roodbaard-
tuin t.o.Lyndenstein,
Hoofdstraat 3.  Het is Neptunus, God 
van de Zee. 
Dit is te zien aan de kroon op zijn 
hoofd, de schelp achter de benen en de 
drietandsvork. 
Let op de mooie details van dit beeld. 
Op de sokkel staan de initialen van 
IVL, de maker van het beeld.

Twee neo-klassieke  borstbeel-
den op piëdestals (sokkels)

Geplaatst begin 19e eeuw aan weers-
kanten van een vijver in de Rood-
baardtuin.
Beide beelden verhuisden in 1914 
naar de voortuin van Lyndenstein,  
Hoofdstraat 3
a.d. rechterkant van de bijgebou-
wen. De marmeren beelden zijn een 
nabootsing uit de klassieke oudheid, 
waarschijnlijk Keizer Hadrianus en 
Bacchus, Romeinse God van de wijn. 
Destijds een aankoop van kunstlief-
hebber Frans Godard  baron van 
Lynden. 

Tuinbeeld “Flora” van 
Delfi na Szczerbel-Jazwinska 

Dit  beeld staat sinds 1990 in de 
voortuin van Fockens State, Beetster-
weg 2 (fam. Hoekstra).
De Kunstenares, geboren in Polen, is 
afgestudeerd aan de Academie van 
Schone Kunsten in Poznan. Tijdens 
een kunstreis in 1985 naar Poznan, 
kwam Ankie Hoekstra in contact met 
Delfi na. Ze raakten bevriend en het 
jaar daarop is het beeld Flora, konin-
gin van de bloemen, gemaakt. Het 
kunstwerk is in laagjes van beton/ce-
ment opgebouwd. 
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J A N  L O M A N

de bloesem valt stil
tussen dorre bladeren
en verwondert zich

(in de fruitboomgaard achter Lycklamahuis)

Landschap 1954
olieverf op hout, 60 x 80 cm

Schiermonnikoog, 2005
acryl op hout, 60 x 80 cm, collectie M. Postma

SI, 1997
vliseline en papiercollage, 14,5 x 21 cm

een dolende bard
tussen beets en betlehem
maakte hier kwartier

(op de stoep voor de ingang overtuin 

Lycklamahuis)

Landschap 1954 Schiermonnikoog 2005

Fotografi eKunstwerk: vrijstaande 
sculptuur, hoogte 500 cm

Geschonken door de kunstenaar. 
De sculptuur staat schuin tegen-
over het huis waar Loman ruim 40 
jaar heeft gewoond en gewerkt. Het 
kunstwerk kan worden beschouwd 
als een pleidooi voor het interessan-
te gebouw “Het Kantongerecht” en 
markeert de toegang tot de Hoofd-
straat vanuit het oosten.

Plaatsing: 1999

Materiaal: roestvrij staal en hout

Locatie: voor het Kantongerecht, 

Hoofdstraat 87

Jan Loman biedt op 5 februari 2004 de gemeente Opsterland 5 stoeptegels 
aan. Waarop korte Japanse dichtregels in Haiku vorm, drie regels van res-
pectievelijk vijf, zeven en vijf lettergrepen.
Bij een haiku wordt vaak in de eerste regel een natuurbeleving genoteerd, 
die in de volgende regels tot een bespiegeling leidt.

Bolsward 1918 – Beetsterzwaag 2006†

Dichter,  fotograaf ,  bee ldend kunstenaar en vormgever.

De kunst van Jan Loman is verwant aan de Stijlbeweging, waarvan Piet Mon-
driaan en Th eo van Doesburg deel uitmaakten. Loman ontwikkelde zich tot een 
uiterst productieve kunstenaar, die zich soepel bediende van de meest uitlopende 
technieken. In hoofdzaak zijn het abstracten, constructieve werken – iets dat naad-
loos past bij zijn meetkundige denkwijze. 

Loman behoorde in 1958 tot de oprich-
ters van de Groninger Kunstenaarsgroep 
‘NU’. Een van zijn voornaamste inspi-
ratiebronnen was het Wad, waaraan hij 
vele kunstwerken wijdde. 
Wat kun je als kunstenaar doen als het 
gebied waar je zielsveel van houdt naar 
de knoppen gaat. 
Voor Loman aanleiding voor het beroem-
de ontwerp, het logo van de Waddenver-
eniging.

Loman voelde zich verbonden met Schiermonnikoog. Zo heeft hij 
destijds samen met zijn vrouw De Paerdemarct Fundatie opge-
richt, een stichting waarin zijn kunstverzameling is ondergebracht. 
De Fundatie genoemd naar een ondiepte tussen Ameland en Schier-
monnikoog, mag de kunst verkopen. De opbrengst gaat naar de 
Stichting Koninklijke Reddingsmaatschappij in Amsterdam en naar 

culturele, wetenschappelijke, kerkelijke, liefdadige, of nuts instellingen op het ei-
land. 

Werken van Loman bevinden zich o.a. 
in het Haags Gemeentemuseum, Prin-
cessehof Leeuwarden en T.H. in Delft.
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BeetsterzwaageetBeBToerist

Informatie Punt 
Beetsterzwaag

Hoofdstraat overtuin tegenover 80

Tropische Kas. Druivenkas en oranjerie gebouwd in 1869 door de familie Ly-
cklama à Nijeholt. In 1930 verbouwd tot tropische kas met toevoeging van een 
nieuwe oranjerie. Gelegen in de overtuin van het Lycklamahûs (11) in de toen-
malige groententuin. Nu in de zomermaanden toegankelijk voor publiek van 
14:00 uur tot 17:00 uur op donderdag t/m zondag. 
In de maanden mei en september op zaterdag en zondag.

In de Tropische Kas is toeristische 
informatie beschikbaar.

www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl

Kunstwerk van Tjeerd Visser

Aan de voorgevel van O.B.S. 
De Trime, de Wissel 2. 
Materiaalgebruik is messing. 
Bij het verwerken van messing 
komen giftige dampen vrij, slecht voor 
de gezondheid van de kunstenaar. 
Visser woonde en werkte in de jaren 
60/70 in de voormalige openbare 
school aan de Haudmare te Wijnje-
woude. Friese kunstenaars exposeer-
den daar, o.a. zijn vrouw Mare van 
der Woude, Jerre Hakse en Boele 
Bregman. 

Tjeerd Visser, 

Van jongs af aan was Tjeerd Visser 
bezig met boetseren en houtsnijden, 
terwijl ook de muziek zijn interesse 
had. Tjeerd Visser is als autodidac-
tisch kunstenaar begonnen in zijn fy-
siopraktijk in Drachten.

Rond 1962 vestigde Tjeerd en zijn 
vrouw Mare van der Woude zich in 
de leegstaande lagere school met wo-
ning aan de Haudmare 76/77 te 
Wijnjewoude. 
Het werk van Visser bestaat uit beel-
den van gips, beton, hout, ijzer en 
koper. 

Hij gebruikte vaak messing en/of 
schroot voor zijn objecten. 
Het kwam wel eens voor dat hij een 
pasgekochte auto sloopte om te gebrui-
ken voor zijn kunstwerken.
Ook ontwierp hij speelplastieken van 
o.a. polyester, waarvan zo’n 13 stuks 
in Groningen staan.

Mw. Tellervo-Kipp, destijds 
wonende in Nijeholtpade

In 1979 werd ter gelegenheid van de 
opening van het nieuwe Gemeentehuis 
een abstract kunstwerk geplaatst in de 
achtertuin van het Lycklamahuis/
Gemeentehuis, Hoofdstraat 80/82.
Dit beeld werd aangeboden door de 
Stichting De Zuid-Oosthoek te Gor-
redijk. De zuil symboliseert de geza-
menlijke industrie, de ronde elemen-
ten het industriële gebeuren.
(tandwielen die in elkaar grijpen). 

Frank Zeilstra, beeldhouwer, 
schilder, glazenier te Franeker

In het park achter het Lycklamahuis-
Gemeentehuis, Hoofdstraat 80 / 82 
staan twee fi guratief abstracte beelden 
van Frank Zeilstra. De beelden zijn 
gemaakt van aluminium / cement. 
In het kader van de Beeldende Kunst 
Regeling (B.K.R.) zijn deze beelden 
tot stand gekomen. 
Onthulling vond plaats op 17-12-
1985. Een ieder die de beelden ziet 
mag er het zijne van denken. 
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Jaap van der Meij, kunstschil-
der/beeldhouwer

Geboren 1923 Amsterdam, overleden 1963
Spanje, begraven Ameland.

Een jaar of vijftien heeft van der Meij 
gewerkt in de Adelskerk te Oud Beets.
Het was voor de kunstenaar een 
prachtige locatie voor het ontwerpen 
van zijn monumentale beelden.

Van der Meij maakte 
de vormen van tempex 
en vervolgens werden de 
vormen bij de fi rma Ep-
pinga in Lippenhuizen 
volgestort met beton. 
De tempex werd er later 
weer tussenuit gesmolten.  
Er kwamen ook op-
drachten binnen die in 
een bepaalde tijd klaar 
moesten zijn. Lukte dit 
niet, dan kreeg hij een 
boete van 50 gulden per 

dag. Van der Meij voelde zich dan als kunstenaar 
een bouwvakker in de zakenwereld. Reusachtige 
kunstwerken van hem staan o.a. in Delfzijl, 
Groningen, Dokkum, Burgum en het cultureel 
centrum de Skans in Gorredijk.  


