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Ten noorden van de Leeuwarder binnenstad ligt een groen gebied
van ruim twaalf hectare. Deze groene long van Leeuwarden bestaat
voor een belangrijk deel uit twee bijzondere parken. Het oudste,
ruim vier hectare groot, is aangelegd als begraafpark naar een plan
van landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Het andere is
het Rengerspark, drieënhalve hectare groot en bijzonder vanwege
de fraaie aanleg van Hendrik Copijn en het assortiment aan bomen,
struiken en heesters. Ten noorden van de twee parken ligt nog een
open terrein dat voorzien is van waterpartijen (de vergraven Oude
Meer) en een heuvel. Bij elkaar een groot groengebied dat uitnodigt
tot een wandeling.
Waar deze wandeling beter te beginnen dan bij het restant van de
oude lijkvaart, net voorbij de Noorderbrug. Wie de Spanjaardslaan
afloopt met eerst aan weerszijden de vroeg twintigste-eeuwse
bebouwing en dan na het passeren van de Rengerslaan rechts het
Rengerspark ziet, krijgt al een idee van wat er allemaal achter ligt.
Even verderop ligt de oude stadsbegraafplaats.

1 Geschiedenis stadsbegraafplaats
De geschiedenis van de plek waar de oude stadsbegraafplaats ligt,
gaat terug tot de middeleeuwen. Rond 1460 wordt op deze plek
een terp genoemd met de naam Fiswerd. Die terp maakte het een
uitgelezen locatie om een begraafplaats aan te leggen. Het hoger
gelegen stuk land was de ideale plek in een verder drassige omgeving.
De terpaarde werd samen met de grond uit de omringende sloot
gebruikt om een terrein van vier hectare op te hogen. Daarmee
werden ook de laatste sporen van een vijftiende-eeuws klooster
uitgewist. Dit klooster, gewijd aan de Heilige Anna, was begin
zestiende eeuw verplaatst naar de binnenstad. Rond 1510 resteerde er
alleen een poort van en een boerenwoning met schuur. De bebouwing
werd later gebruikt voor huisvesting van leprozen en van Spaanse
soldaten en als boerderij. Aan het verblijf van die Spaanse soldaten
ontleent de straat langs Fiswerd haar naam. Het Spanjaardsdijkje of
Spanjaardsweg werd bij de aanleg van de begraafplaats een laan en
staat sindsdien bekend als Spanjaardslaan.
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De aanleg van een begraafplaats op deze plek was het rechtstreekse
gevolg van de verslechterende hygiënische omstandigheden bij
het begraven in en bij kerken in de Nederlandse steden. Onder de
Franse bezetting waren hiertegen al maatregelen genomen, maar die
werden na het vertrek van de Fransen snel vergeten. De situatie in
de gestaag groeiende steden werd er echter niet beter op en in 1827
verbood koning Willem I het begraven in kerken opnieuw. Alle steden
en dorpen met meer dan 1.000 inwoners moesten met ingang van
1 januari 1829 een begraafplaats buiten de bebouwde kom aanleggen.
Begraven in kerken werd zondermeer verboden.
In Leeuwarden werd er toentertijd nog voornamel ijk begraven op
het Oldehoofsterkerkhof. Het kerkhof bij de Jacobijnerkerk en de
Westerkerk waren al niet meer in gebruik. De kerkhoven van Huizum,
Lekkum en andere dorpen in de omgeving van de stad werden eveneens

Algemene Begraafplaats, afdeling I, 1981
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gebruikt door Leeuwarders. Op het Oldehoofsterkerkhof was nog wel
veel ruimte voor het begraven van doden. Daarom verzocht de gemeente
aan de koning om dit kerkhof in stand te mogen houden. Dit verzoek
werd afgewezen, waardoor nieuwe plannen noodzakelijk waren. In
augustus 1829 besloot de gemeente een nieuwe Stedelijke Begraafplaats
aan te leggen op de weilanden waar de oude terp Fiswerd lag. De plek
was om verschillende redenen zeer geschikt: de grootte van het terrein
en haar hoogte waren ideaal en de afstand tot de stad was niet al te
groot, zeker omdat de begraafplaats langs twee zijden te bereiken was.
Er werd begonnen met het graven van een ringgracht. Aan de andere
zijde van de Spanjaardslaan kwam een zogenoemde lijkvaart te liggen,
die in verbinding stond met de stadsgracht. Een klein deel van die
lijkvaart is nu nog te vinden aan het begin van de Spanjaardslaan bij de
Noorderbrug. Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard kreeg de eervolle
opdracht het ontwerp te maken voor de inrichting van de begraafplaats.

Het grafmonument van Jan Bernard Weerman
op de Algemene Begraafplaats, afdeling I, 2012
Foto: Harry Muis

Impressie van de Algemene Begraafplaats
Foto: Harry Muis
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Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851)
Aanlegger van buitenplaatsen, zo noemde Lucas Pieters
Roodbaard zich nadat zijn faam als ontwerper van tuinen en
parken was gevestigd. Geboren in Rolde en getogen in Assen,
heeft hij vooral in Friesland gewerkt. Het vak leerde hij van zijn
vader die hovenier was in Assen. Praktische kennis was voldoende
voorhanden, theoretische kennis minder. Van 1807 tot 1813
volgde Roodbaard lessen aan de Academie van Teeken-, Bouwen Zeevaartkunde in Groningen. Hoewel hij zich daarna richtte
op het schilderen, ontwierp hij vooral tuinen en parken. Aan de
hand van voorbeelden uit boeken ontwikkelde Roodbaard een
geheel eigen stijl, verwant aan de toen populaire landschapsstijl
die overgewaaid was uit Engeland. Die eigen stijl wist hij treffend
te verbeelden in zijn tekeningen en litho’s en later in zijn tuinen,
parken en buitenplaatsen. In 1819, op 37-jarige leeft ijd, zond
Roodbaard naar aanleiding van een prijsvraag van de stad
Leeuwarden een ontwerp in voor de Prinsentuin. Roodbaard
ging in zijn ontwerp uit van een vijverpartij met een golvende
contour. Om de vijver had hij paden getekend met een slingerend
verloop die boonvormige perken met bomen- en heestergroepen
omgaven. De stad koos in 1820 voor zijn plan. Roodbaard had
daarmee zijn visitekaartje afgegeven. In de jaren daarna volgden
meer opdrachten. In 1824 vestigde Roodbaard zich in Leeuwarden
waar nog veel meer opdrachten volgden. Rond 1830 tekende hij
het ontwerp voor de begraafplaats aan de Spanjaardslaan en kort
daarop voor een wandelpark op het oude Oldehoofsterkerkhof.
Roodbaard stond goed aangeschreven bij de adel in de noordelijke
provincies en voor menig buitenplaats ontwierp hij een nieuwe
tuin, onder meer in Beetsterzwaag, Oranjewoud, Wolvega,
Oentsjerk en Hegebeintum. In 1851 overleed Roodbaard op
69-jarige leeft ijd. Hij is begraven op zijn eigen creatie en wordt
nu beschouwd als de belangrijkste tuinontwerper van zijn tijd in
Noord-Nederland.

Roodbaard ontwierp niet alleen een begraafplaats, maar tegelijk een
wandelpark, wat onder meer te zien is aan de rondwandeling aan
de buitenkant. Dat het in de smaak viel bij de Leeuwarders blijkt uit
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een lofdicht van ‘Oom Zwerver’, pseudoniem voor Dirk Jans Baarda
(1807-1855). Hij schreef in 1845 een reeks stadswandelingen waarin
ook de begraafplaats werd genoemd: “... Hier, en op ’t kerkhof ook,
o! wordt zoo veel gewandeld, Verliefden biedt dit oord een heerlijk
rendez-vous”. De rondwandeling die de wandelaar voerde over een
smal pad door een dichte beplanting van inheemse boomsoorten zoals
iepen, populieren en essen, is verdwenen. Het pad is in onbruik en
uiteindelijk overgroeid geraakt.
Roodbaard verdeelde de begraafplaats in vijf ruimten. In zijn plan
werkte hij een van die ruimten globaler uit, want daar werd de
joodse begraafplaats aangelegd. De oude joodse begraafplaatsen bij
de Groeneweg konden hierdoor worden gesloten. De overige ruimten
werden elk omgeven door een beplanting van bomen en heesters en
opgedeeld in vijf afdelingen. Die boden ruimte aan 8.838 graven.

Algemene Begraafplaats, afdeling IV, 1981
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Op de eerste afdeling kwamen de graven van welgestelden terwijl de
vijfde afdeling bestemd was voor de minvermogenden die begraven
werden op kosten van de gemeente.
Op 3 juli 1833 werd de begraafplaats in gebruik genomen met de
begrafenis van de twee maanden oude Sibren F. Sibrandi, op afdeling vijf.
Vanaf de opening vervolmaakten de groter wordende bomen en heesters
het ontwerp van Roodbaard. Wie in die tijd over de begraafplaats liep,
had ruim zicht over de perken naar de monumenten en de achterliggende
groepen heesters en bomen. Langzamerhand werden aanpassingen
gedaan, soms passend in het ontwerp van Roodbaard, soms niet.
In 1874 werd een baar- en lijkenhuisje toegevoegd naar een ontwerp
van stadsarchitect Thomas Romein (1811-1881). Romein, die zijn laatste
rustplaats ook op deze begraafplaats vond, is onder meer bekend van
het Beursgebouw (nu Openbare Bibliotheek), het Paleis van Justitie, het
Stedelijk Gymnasium en andere gebouwen die nog altijd het stadsbeeld
van Leeuwarden bepalen.
Terwijl de begraafplaats in de negentiende eeuw als een groen eiland in
de weilanden buiten de stad lag, kwam begin twintigste eeuw de stad
dichterbij. De Transvaalwijk werd gebouwd maar de begraafplaats zou
nimmer ingesloten raken door bebouwing. Dat was mede te danken aan
de aanleg van het Rengerspark. Dit park, in gebruik genomen in 1906,
zorgde voor een nog groter groen gebied.
In 1933 kreeg de begraafplaats een grote hoeveelheid stoffelijke resten
te verwerken. Bij de herinrichting van het bodeterrein op het oude
Oldehoofsterkerkhof kwamen veel schedels en beenderen te voorschijn.
Die werden afgevoerd naar de Spanjaardslaan en herbegraven op de
derde afdeling. De geheel lege regel (rij) die hier nu nog te vinden is, is de
enige herinnering aan deze rustplaats voor honderden Leeuwarders uit
voorgaande eeuwen.
De begraafplaats is op 31 december 1969 definitief gesloten voor
begraven. Enkele jaren daarvoor, in 1965, was de begraafplaats
aangewezen als rijksmonument. Tenminste 50.000 mensen hebben
er tussen 1833 en 1969 hun laatste rustplaats gevonden, onder wie
tientallen bekende en vooraanstaande Leeuwarders. J. Zandstra,
69 jaar oud, sloot de rij. Lange tijd was het onzeker of hun rustplaats
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zou blijven bestaan, maar inmiddels is wel duidelijk hoe bijzonder
deze plek is. De grafadministratie is ondergebracht bij het Historisch
Centrum Leeuwarden. In 2010-’11 zijn honderden grafmonumenten
gerestaureerd, evenals de hekwerken en nummerpaaltjes. Daarmee kan
de wandelaar de begraafplaats weer beleven zoals het hoort.

2 Geschiedenis Rengerspark
Al ruim honderd jaar kunnen inwoners van de stad genieten van het
mooie Rengerspark. In die tijd zijn de bezoekers van het park veranderd.
Vandaag de dag zijn het mensen die hun hond uitlaten en ouderen met
een rollator of scootmobiel. Dat was halverwege de twintigste eeuw wel
anders, blijkt uit oude foto’s. Toen waren het vaak moeders met hun
kinderen die het park bezochten, al dan niet met kinderwagen. Dat er
toen andere bezoekers kwamen, had natuurlijk met de leeftijdsopbouw
te maken en het feit dat de meeste moeders nog huisvrouw waren. Het
had ook te maken met het park zelf want destijds was een deel van het
gazon, links van de promenade, bestemd als speelveld. Moeders konden
vanaf de kant, gezeten op een van de banken, hun kroost in de gaten
houden. Rijen kinderwagens stonden dan langs het pad geparkeerd.
Wat was de aanleiding voor de aanleg van het park? De gemeente
kreeg het nieuwe park min of meer in de schoot geworpen.
Mr. W.J. van Welderen baron Rengers, oud-burgemeester (18771883) van Leeuwarden, en zijn vrouw C.T. baronesse van Welderen
Rengers-Looxma, boden de gemeente in 1902 een fors stuk grond
aan onder de voorwaarde dat het terrein als openbare wandelplaats
ingericht zou worden. Het stuk grond betrof drie weilanden tussen de
stadsbegraafplaats en de toenmalige Blekerstraat (nu Rengerslaan).
De gemeente aanvaardde de percelen ter grootte van drieënhalve
hectare van harte en ging akkoord met de gestelde voorwaarde.
Dat niet alleen de gemeente de aanleg van een wandelpark belangrijk
vond, blijkt uit bijdragen van andere partijen. Er kwam een gift van
5.000 gulden binnen van de voogden van het Sint Anthony Gasthuis,
2.500 gulden van de directeuren der Spaarbank en ook enkele
anonieme giften. Het park zou niet alleen een verfraaiing voor de
stad betekenen, maar ook de volksgezondheid bevorderen.

De ingang van het Rengerspark rond 1910
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Gezicht op het Rengerspark rond 1940
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Dertien deskundigen werden door de gemeente uitgenodigd om
een plan voor de aanleg in te dienen, rekening houdend met de
beschikbare middelen. Toen bleek dat deze plannen veel te duur
waren, zocht de gemeente een alternatief. De uit Groenekan (utrecht)
afkomstige landschapsarchitect Hendrik Copijn bood daarop uit
eigen beweging een vereenvoudigd en betaalbaar plan aan. Ondanks
een tegenvoorstel om het land tot sportterrein in te richten, besloot
de Raad op 25 oktober 1904 tot de aanleg van het park naar Copijns
ontwerp. Daarna werd het gebied volgens plan aangelegd en beplant.
Nadat de werkzaamheden klaar waren, werd het park zonder
plichtplegingen in april 1906 opengesteld. De gemeentearchivaris,
juffr. Rinske Visscher schreef in 1908: “het park is een heerlijke
aanwinst voor Leeuwarden. Al kan het jonge geboomte, dat later o.m.
eene lommerrijke laan tegenover den ingang zal vormen, nog niet veel
schaduw verspreiden, toch prijkt in het park des zomers nu reeds een
schat van bloeiende heesters, die fraai afsteken tegen den donkeren
achtergrond der hooge olmen van de begraafplaats”.
Hendrik Copĳn (1842-1923)
Stammend uit een geslacht van boomkwekers dat al vanaf 1763
in Groenekan gevestigd was, lag het voor de hand welk beroep
Hendrik zou kiezen. Als oudste van vijf kinderen ging hij na de
voltooiing van de Technische School werken bij zijn vader.
De kwekerij leverde door het hele land, niet alleen bomen,
maar ook tuinontwerpen bij villa’s en buitenplaatsen. Onder
de naam J. Copijn & Zoon werkte Hendrik aan verschillende
tuinen, tot 1890 uitsluitend in de late landschapsstijl. Na het
overlijden van zijn vader in 1885 zette Hendrik de fi rma voort
met zijn halfbroer Pieter, onder de naam Gebroeders Copijn.
In deze periode voerde Hendrik steeds prestigieuzer opdrachten
uit, aanvankelijk nog in de late landschapsstijl en later meer
in een gemengde stijl, met deeltuinen in geometrische en
symmetrische vormen. Eén van de parken uit deze periode
was het Rengerspark.
Hendriks grootste opdracht kwam van baron van Zuijlen
van Nijevelt van de Haar voor het ontwerpen van een
landschappelijk park met deeltuinen in een Romeinse en een
Frans barokke stijl. Voor het park werden kosten noch moeite
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gespaard. Toen Hendriks halfbroer Pieter zich in 1900 terugtrok
uit de vennootschap, nam zoon Louis het stokje over. Hendrik
trok zich daarna ook geleidelijk terug uit het bedrijf en richtte
zich meer op het wethouderschap (van 1909 tot 1919) van de
gemeente Maartensdijk. Hendrik overleed in 1923 op 81-jarige
leeft ijd in het utrechtse Diakonessenhuis. Hij is begraven op de
Nederlands-hervormde begraafplaats in Groenekan.
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Voor het onregelmatig gevormde terrein tussen de stadsbegraafplaats,
de Spanjaardslaan en de Rengerslaan maakte Copijn een ontwerp met
in het noordoosten een van het park afgescheiden speeltuin. Deze
is later verdwenen en het stuk grond bij het park getrokken. In zijn
ontwerp liet Copijn het contrast tussen het geometrische ontwerp
van de formele promenade met de rechte linde-rij in het middenperk,
direct achter de entree aan de Spanjaardslaan, en het grotere deel in
een decoratieve late landschapsstijl goed tot zijn recht komen. In 1922
werd de formele entreepartij verrijkt met twee barok gedecoreerde,
zandstenen vazen.
In het midden van het park ontwierp Copijn een grote vijver. Voor het
fraaie effect, maar ook kon met de vrijgekomen aarde het omliggende
terrein worden opgehoogd. De vijver, waarvan de lage en onbegroeide
oevers bijna ongemerkt overgaan in de glooiende grasvelden, is een
belangrijke blikvanger in het park.

Met de kinderen naar het park, april 1957
Foto: Sjoerd Andringa
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Veel bomen die Copijn liet importeren, waren destijds nog
zeldzaam in ons land, zoals de Amerikaanse eik, moeraseik, moseik,
notenboom, moerascypres, ginkgo en de doodsbeenderenboom.
Het park bezit daardoor een zeer rijk assortiment aan bomen en
struiken. Onder de ongeveer vijftig boomsoorten bevinden zich ook
de inheemse zomereik, beuk, paardenkastanje en gewone esdoorn.
In de zuidwestelijke hoek van het park ligt een bosplantsoen van
uiteenlopende soorten naaldbomen, dat door zijn compositie als een
decor werkt voor de wandelaar die er vanaf het pad op uitkijkt.
Copijn heeft bij de aanleg oog gehad voor het ‘eindbeeld’ van het
park, nadat de bomen volgroeid zouden zijn. Veel bomen komen
solitair goed tot hun recht. Het park is een afwisselend geheel
met onverwachte doorkijkjes en besloten paden, een variatie aan
gazons met decoratieve boomgroepen en lange zichtlijnen over de
waterpartijen. Hoe de heesterbeplanting er aanvankelijk uitzag, is
niet meer te achterhalen, maar waarschijnlijk heeft Copijn rekening
gehouden met een groenstructuur waarmee een natuurlijke
overgang van struiken naar bomen werd gecreëerd.
Nu, ruim honderd jaar later, is het park uitgegroeid tot een lommerrijk
geheel. Door de jaren heen zijn de aanleg van het park en het
bomenbestand zo veel mogelijk gerespecteerd, al zijn door periodiek
onderhoud vooral heesters verdwenen. Ook in een stadspark laat de
natuur zich niet dwingen. Sommige bomen zijn alweer verdwenen.
Ze werden ziek of stonden te dicht op grote bomen die het licht
wegnamen. Daarnaast kennen bomen en struiken nu eenmaal een
beperkte levensduur. Vooral veel struiken, maar ook bomen, zijn
hierdoor verdwenen of bewust verwijderd als dit nodig was.
De laatste jaren is een herwaardering van de gemeente Leeuwarden
voor het park merkbaar, onder meer voor de grote collectie bijzondere
bomen. Sinds 2010 zijn ruim honderd bomen van drietalige
naambordjes voorzien. De bijzondere bomen, de typerende aanleg
en de gaafheid van het park konden ook rekenen op aandacht
van het Rijk. De Minister van OCW wees in 2001 het park aan als
rijksmonument vanwege het algemeen historische, tuinhistorische
en stedenbouwkundige belang. Vooral de totstandkoming van
het park in een sfeer van de bevordering van de volksgezondheid,
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waar particulieren en instellingen geldelijk aan bijdroegen, mag
bijzonder genoemd worden. Verder is het park van tuinhistorisch
belang vanwege de gemengde tuinstijl. Die tuinstijl kreeg vooral
vorm door het contrast van een strakke promenade en de decoratieve
effecten van een groot aantal boomsoorten, kenmerkend voor deze
periode in Copijns oeuvre. Het park is van stedenbouwkundig belang
vanwege de ligging in samenhang met de stadsbegraafplaats en het
weidegebied ten noorden hiervan.
Het park vormt samen met de begraafplaats een belangrijke groene
oase in de stad Leeuwarden.

Gezicht op het Rengerspark rond 1960
Foto: Frans C.D. Popken

Wandeling I:
Over de stadsbegraafplaats
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over de stadsbegraafplaats

1

Lijkvaart

De Noorderbrug is een goed startpunt voor de wandeling. Er ging
menige rouwstoet over die brug naar de begraafplaats. Meteen links
over de brug ligt een restant van de lijkvaart. Dit was oorspronkelijk
een sloot, die in samenhang met de aanleg van de begraafplaats
verbreed is om doden over water naar de begraafplaats te kunnen
overbrengen. In het waterrijke Fryslân was dat heel gebruikelijk.
Vooral overledenen uit de buurten langs de uitvalswegen buiten de
stad werden op deze manier naar de stad gebracht. De lijkstoep bij de
begraafplaats, waar de praam met de overledene aanmeerde, is helaas
verdwenen. In de loop van de negentiende eeuw raakte de lijkvaart in
onbruik, want vervoer per koets bleek handiger. De Spanjaardslaan
werd verbreed en van de lijkvaart bleef slechts een smalle sloot over.
We stappen nu flink door, zo’n vierhonderd meter. We lopen het
Rengerspark voorbij ‒ daar komen we later terug ‒ tot aan de ingang
van de begraafplaats.

De lijkvaart in de winter, tussen 1876 en 1900
foto: S.A.B. Taconis
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Wijkkaart van Leeuwarden, 1843

2

Toegang Algemene begraafplaats

De ingang van de begraafplaats is niet gemakkelijk over het hoofd
te zien. Sinds juli 1832 staat hier op een gemetselde dambrug een
monumentaal gietijzeren hek. Het hek, voorzien van funeraire
symbolen, is een ontwerp van Jaane van der Wielen (1798-1872),
zoon van de toenmalige stadsarchitect Gerrit van der Wielen.
Het hek is symmetrisch opgebouwd met een dubbel toegangshek
tussen zware stijlen in het midden. De stijlen hebben rond gezette
spijlen die lijken op zeisen. Bovenaan zitten onder een rand nog
twee in elkaar vervlochten ringen. Geheel bovenop zijn schedels
met gekruiste knekels geplaatst, met op de linker stijl het woord
‘Memento’ en op de rechter ‘Mori’ (Gedenk te Sterven). Links en
rechts zijn smallere hekdelen aangebracht met daarnaast identieke
stijlen. Het rechter deel is een draaihek voor voetgangers, terwijl
het linker gesloten is. De stijlen zijn bovenaan voorzien van
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staartbijtende slangen met vlinders, symbolen die verwijzen naar
vergankelijkheid en de kringloop van het leven, en daarmee naar
de bijbelspreuk Genesis 3 vers 19: “Stof zijt gij en tot stof zult gij
wederkeren”.
Meteen achter de ingang zijn in 1832 twee witgepleisterde, van
zuilenportico’s en rieten daken voorziene huisjes verrezen naar
een ontwerp van de jonge Amsterdamse architect Isaäc Warnsinck
(1811-1857). Een van de huisjes diende als woonhuis voor de
doodgraver en als bergplaats voor de lijkbaren, grafplanken en
gereedschap, het andere voor de directeur van de begraafplaats.
Er was ook plaats voor twee lijkkoetsen, die speciaal gebouwd
werden. Eén koets was voor de vermogenden, de andere, veel
eenvoudiger, voor de minder gegoede burgers. Bovendien werd
een schuit aangeschaft voor het vervoer van doden over water.
Na de twee huisjes lopen we de begraafplaats op naar de linkerzijde.
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3

 esterse levensboom (Thuja occidentalis)
W
Fr: westerske hofbeam

Op het pad achter de linker woning valt de forse levensboom meteen
op. Thuja’s worden vaak als haag gebruikt, maar solitair kunnen ze
uitgroeien tot forse exemplaren die veel op begraafplaatsen en in
tuinen zijn aan te treffen. De thuja kan als boom tot twintig meter
hoog worden en in ideale omstandigheden maar liefst achthonderd
jaar oud. De soortnaam occidentalis betekent: uit het westen.
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Inderdaad kwam de soort oorspronkelijk in Noord-Amerika
voor. Deze conifeer was de eerste die in de zestiende eeuw naar
Europa werd gebracht. Door kolonisten werd de boom gebruikt
bij de behandeling van scheurbuik, waaraan de boom haar naam
dankt. Ook nu nog wordt er geneeskrachtige werking aan de boom
toegedicht.
Het hout werd vroeger gebruikt voor de bouw van lichte boten.
De thuja wordt wel de boom van het goed en het kwaad genoemd.
Omdat het een groen blijvende boom is, symboliseert de thuja de
onsterfelijkheid van de ziel. Het begrip ‘levensboom’ heeft veel
betekenissen. Het staat onder meer symbool voor het eeuwige leven.
Heel begrijpelijk spreken bomen in veel culturen tot de verbeelding.
Bomen verbinden hemel en aarde; de wortels staan in de grond,
de takken reiken naar de hemel. Bomen die honderden jaren oud zijn,
doen ons ons eigen vergankelijke leven relativeren. Een boom planten
wanneer je weet dat je levenseinde nadert, kan je mogelijk verzoenen
met het naderende einde. Het betekent dat je jouw levensenergie
symbolisch overdraagt op een boom die voor nabestaanden dezelfde
betekenis kan hebben als een graf.

4

 obinia (Robinia pseudoacacia)
R
Fr: falske acasia

Na het passeren van nog wat coniferen, staat rechts een boom met
een opvallend verweerde stam met diep gegroefde schors. Dit is de
robinia, die ook wel valse acacia genoemd wordt. De boom kreeg deze
naam, omdat zijn bladeren enigszins op die van de acacia lijken.
Net als de thuja heeft deze boom zijn oorsprong in Noord-Amerika en
ook deze boom staat symbool voor onsterfelijkheid. De boomsoort is
vernoemd naar vader en zoon Jean en Vespasien Robin, lijfartsen van
de Franse koning Hendrik IV. Zij plantten in 1630 een robinia in de
paleistuin van het Louvre in Parijs, die het daar tot het begin van de
twintigste eeuw uithield.
De robinia met zijn eironde blaadjes en sterke doorns op de takken is
op z’n fraaist na een warm voorjaar. De bloei is in juni met witte, tot
20 centimeter lange bloemtrossen waarvan de zoete geur op grote
afstand te ruiken is. Ook in de herfst, wanneer er donkere peulen en
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gele blaadjes verschijnen, is de boom het aanzien waard. De peulen en
de schors zijn echter giftig.
In Europa is de robinia wijd verbreid in de bosbouw en als sierboom
in steden. De boom is ook van waarde voor de bijenteelt. De boom
verwildert gemakkelijk door wortelopslag en uitzaaien. Het gele hout
is hard en taai en het duurzaamste hardhout van Europa.
Voor de robinia langs gaan we nu rechts het eerste grafveld op.
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5

 raf Jan B. Weerman (1835-1882)
G
afd. I, regel 4, graven 26-28

Wie het eerste grafveld oploopt, kan niet om het grafmonument
voor predikant Jan Bernhard Weerman heen. Het hoge monument,
bekroond met een urn die met een rouwdoek is omwikkeld, werd
opgericht door zijn vrienden. Volgens de tekst van zes regels op
een tekstplaat, aangebracht op de basis van het monument, stierf
Weerman te vroeg. Bij leven was hij predikant bij de Nederlandshervormde gemeente te Leeuwarden.
Het ongeveer twee en een halve meter hoge monument bestaat uit
een rijzige hardstenen sokkel op een iets bredere voet. Op de sokkel is
aan drie zijden een tekst over Weerman aangebracht. Het monument
wordt bekroond met een uit marmer gehouwen urn. Het gedeelte
boven de sokkel, waarop de urn rust, is versierd met een guirlande
met aan de voorzijde een kleine lauwerkrans. Het fries daarboven
is afgezet met rozetten. De urn staat op een verhoging die voorzien
is van gestileerde palmbladeren, deels afgedekt door een rouwdoek.
Het monument is omgeven door een smeedijzeren hekwerk.
Het opvallende grafmonument is al vaak afgebeeld in publicaties.
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6

 raf Sara Susanna Engelen (1876-1886)
G
afd. I, regel 11, graf 40

Meer naar de rand van het grafveld staat een klein gedenkteken in
marmer voor een kind. Het is het graf van de op negenjarige leeftijd
overleden Sara Susanna Engelen. Dat zij een grafmonument kreeg,
is waarschijnlijk te danken aan haar adellijke afkomst. Haar ouders
waren jonkheer Mr. Daniël Otto Engelen (1844-1915) en de uit Hessen
afkomstige Elisabeth Dorothea Fischer (1841-1888). Daniël Otto was
president van de arrondissementsrechtbank in Zutphen en telg uit een
Gelders regentengeslacht. Zijn broer Willem Anne Reinoud Engelen
huwde met jonkvrouw Henriette Wilhelmina van Panhuys. Zij liggen
in de buurt van Sara begraven, terwijl de ouders van Sara in Zutphen
begraven werden. Dat heeft te maken met het feit dat de familie ten
tijde van het overlijden van Sara nog in Leeuwarden woonde, terwijl
ze daarna naar Zutphen verhuisde.
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Het was indertijd ongebruikelijk dat kinderen een eigen graf kregen,
laat staan eentje met een grafmonument. Adellijke families hadden
die gewoonte wel en ook het geld was er. Het gedenkteken voor Sara
bestaat uit een klein zandstenen monument met een gesluierde vaas
van marmer. Op het basement is een tekstplaat aangebracht waarop
is te lezen dat Sara Susanna Engelen er begraven ligt. Onder de naam
staat te lezen: “D’oprechtheid zag u uit de oogen, Gij deedt wel nooit
uw ouders leed”. De tekst op het monumentje vertelt niet dat hier in
1842 ook al een zusje van de twee broers werd begraven. Ze werd
slechts twee weken oud.

7

 raf Jan A. baron van Zuijlen van Nijevelt
G
(1776-1840), afd. I, regel 14, graf 16)

Op de stadsbegraafplaats hebben veel leden van adellijke geslachten
van elders hun laatste rustplaats gevonden. Zij belandden in Friesland
voor een ambtelijke of bestuurlijke carrière of om er militaire taken
te vervullen. Onder hen was Jan Adriaan baron van Zuijlen van
Nijevelt, gouverneur van Friesland van 1826 tot 1840.
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Na een militaire loopbaan bekleedde hij in de Franse periode diverse
functies. Hij maakte zich daarin zo verdienstelijk dat hij door
Napoleon werd bedacht met de titel baron de l’Empire. Later, van
1826 tot zijn overlijden, was Jan Adriaan gouverneur van Friesland,
zoals ook vermeld is op zijn grafzerk. Vier jaar voor deze benoeming
had Jan Adriaan de erkenning gekregen, dat hij behoorde tot de
Nederlandse adel met de titel van baron. Pas in 1834 lieten de Friese
edelen hem toe tot hun ridderschap.
In zijn functie als gouverneur streefde Jan Adriaan ernaar de
welvaart van de provincie te bevorderen en had hij oog voor
vernieuwingen. Zo speelde hij een belangrijke rol in de verbetering
van het grootscheepsvaarwater in Friesland.
Jan Adriaan werd begraven op de eerste afdeling, nagenoeg in het
midden van de begraafplaats, onder een brede, hardstenen zerk die de
ruimte van maar liefst zes graven in beslag neemt. De zerk bedekt een
forse kelder, waarin hij als enige begraven is ‒ zijn vrouw is mogelijk
bijgezet in het graf van haar familie. In een fijne cursieve letter heeft
de raad van de stad Leeuwarden een tekst laten aanbrengen die eer
betoont aan deze hoogweledelgeboren heer.
Verder lopend naar de rand van het grafvak staat geheel links tegen
de taxusstruiken een opvallend gepolijst granieten grafmonument.

8

 raf ir. Dirk F. Wouda (1880-1961)
G
afd. I, regel 24, graf 11

Het opvallende monument staat op het graf van Dirk Frederik Wouda.
Diens naam is voor altijd verbonden aan het enige nog werkende
stoomgemaal in Europa, het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer, dat
in 1998 op de lijst van werelderfgoed van de Unesco geplaatst werd.
Wouda heeft ook het ontwerp geleverd voor de Bumabibliotheek,
die in 1933-’34 aan de Grote Kerkstraat is gebouwd.
Wouda werd geboren op 5 april 1880 in het Groningse dorp Noordhorn,
maar kwam in 1908, na zijn studie in Delft, in Leeuwarden wonen.
Hij was er aangenomen als ingenieur van Provinciale Waterstaat.
Wouda was toen al getrouwd met Klaziena Rietma. In 1912 kreeg
het paar hun tweede zoon, Azing. Deze overleed echter al op eenjarige
leeftijd en werd begraven op deze plek. Dit kleine persoonlijke drama
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wordt zichtbaar op het eenvoudige granieten grafmonument.
Wouda zou in 1915 betrokken raken bij de bouw van het gemaal dat
ervoor moest zorgen dat de Friese boezem in de wintermaanden niet
meer onder water zou staan. Het gemaal werd in 1920 in gebruik
gesteld door koningin Wilhelmina.
In 1947 werd het stoomgemaal als eerbetoon aan Wouda naar hem
vernoemd. In datzelfde jaar ging hij ook met pensioen. In 1941 had hij
zijn vrouw begraven in het bestaande graf van hun zoontje. Wouda
zelf overleed in 1961, waarna de steen die het graf dekt, is geplaatst.
Het is het enige twintigste-eeuwse grafmonument op dit deel van de
begraafplaats.
We steken nu het pad over tussen het eerste grafveld en het nieuwe
gedeelte van grafveld vier (vroeger grafveld vijf). Oorspronkelijk lag
hier het veld waar arme Leeuwarders en terechtgestelde misdadigers
werden begraven. Rond 1900 is dit veld in twee fasen aangepast om te
dienen als uitbreiding voor particuliere graven. Daarmee werd het de
vierde afdeling, nieuw gedeelte.
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9

 raf Hans de Boer (1893-1915)
G
afd. IVng, regel 5, graf 19

Het opvallend goed onderhouden grafmonument voor Hans de Boer
staat als een pronkstuk midden op de afdeling.
De familie van Hans de Boer nam de rechten op dit graf na het
overlijden van hun zoon, 22 jaar oud. Hij overleed in Tilburg, terwijl
hij daar gelegerd was als soldaat bij het 9de regiment Infanterie.
Het graf van Hans de Boer is een herinnering aan de mobilisatie
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel Friezen zaten vier jaar lang in
het verre Brabant of Limburg, terwijl het garnizoen in Leeuwarden
veel zuiderlingen zag komen en gaan. Hans de Boer werd echter
ziek in Tilburg en overleed er. Zijn lichaam werd overgebracht naar
Leeuwarden en op het toen nieuwe gedeelte van de vierde afdeling
begraven. Het monument is altijd in onderhoud gebleven, als
eerbetoon aan deze soldaat.
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10

 euzenlevensboom (Thuja Plicata)
R
Fr: hôfbeam

Links van het graf van De Boer (lopend in de routerichting) staat
naast een rode beuk, de reuzenlevensboom, die in hoogte wedijvert
met de beuk. Niet voor niets wordt deze thuja reuzenlevensboom
genoemd. Hij kan in Amerika zestig meter hoog worden met een
smalle piramidale kroon. De boom staat vrij dicht op de beuk, maar
kan schaduw goed verdragen.
In Noord-Amerika, waar de boom een verspreiding kent van Alaska
tot in Californië en voorkomt tot 2100 meter hoogte in de Rocky
Mountains, wordt het hout ervan veel gebruikt voor telefoonpalen
en spoorbiels. In Canada werd de boom door indianen voor kano’s en
totempalen gebruikt. Behalve dat de boom veel groter wordt dan de
westerse levensboom, zijn de kegeltjes iets groter. Pas in 1854 is de
boom in Europa ingevoerd en daarna werd ‘t een populaire sierboom
voor lanen en hagen.

11

 ode beuk (Fagus silvatica ‘Purpurea)
R
Fr: reade boek

Bij de rode beuk kunnen de bladeren in de voorjaarszon een rode gloed
geven die bijna onwerkelijk is. In de zomer kleuren de bladeren naar
bruinrood en in de herfst naar oranje. Bij de inheemse beuk, waar de
rode beuk een kweekvorm (cultivar) van is, verschijnen in het voorjaar
lichtgroene, rimpelige bladeren, later glanzend donkergroen en in de
herfst goudbruin.
De bloei, die maar eens in de vijf tot acht jaar plaats vindt, valt samen
met het verschijnen van het blad. De beukennootjes zijn in het najaar
geliefd bij eekhoorns, muizen en gaaien.
Een beuk met zijn gladde grijze stam en kroon die zo breed en dicht
is dat er vrijwel niets onder wil groeien, neemt in een bos veel ruimte
in. Beuken kunnen wel in de schaduw van andere bomen kiemen,
andersom niet. Donkere bomen, zoals deze rode beuk, geven een wat
droeve sfeer die wel past bij een begraafplaats.
De inheemse beuk is een overwegend West- en Midden-Europese soort
die veel voorkomt in de hogere delen van Nederland, vaak zandgronden.
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Beuken kunnen honderdvijftig tot driehonderd jaar oud worden en
tot 35 meter hoog met een even zo brede kroon. Het harde beukenhout
is geschikt voor binnenbetimmering of meubelen, maar niet voor
buitenwerk.
We vervolgen na de beuk de route op het pad.

12

 atelpopulier of Esp (Populus tremula)
R
Fr: esp, klapperbeam

Na een meter of tien staan rechts enkele ratelpopulieren.
De ratelpopulier valt op door zijn gladde grijswitte schors met zwarte
ruitvormige vlekjes. De kroon is ijl en meer dan de helft van de stam
bevat geen zijtakken. Evenals wilgen en berken zijn espen echte
pionierbomen, bomen die dus als eerste op een braakliggend terrein of
open plek in het bos verschijnen. Door hun grote lichtbehoefte leggen
ze het in een bos al na een generatie af tegen andere boomsoorten.
Langs bosranden kunnen espen zich echter verspreiden door middel
van worteluitlopers, wat hier door aanplant van sneeuwbes wordt
voorkomen. Het zijn de lange dunne bladsteeltjes die de bladeren
van de esp bij het geringste zuchtje wind al doen ritselen. Vandaar
de uitdrukking ‘trillen als een espenblad’. Mannelijke en vrouwelijke
katjes verschijnen rond maart-april aan verschillende bomen.
De vrouwelijke katjes worden door de wind bestoven. In mei geven
de katjes witte wollige zaden af. In heel Europa komt de boom veel
voor, in Nederland vooral in de oostelijke helft van het land. Hij wordt
ook veel aangeplant. Het hout van de ratelpopulier, die twintig meter
hoog kan worden, wordt gebruikt voor papier en lucifers.
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13

Zomereik (Quercus robur)
Fr: iik

Bij de T-splitsing aangekomen, staat rechts een zomereik. Van alle
Europese boomsoorten bereikt de zomereik de hoogste leeftijd. Er zijn
exemplaren van vijftien eeuwen oud gevonden. Grote takken aan een
korte stam vormen een zware kroon. De soortnaam robur betekent
dan ook stoer (denk aan robuust). Met uitzondering van de noordelijke
en zuidelijke delen komt de zomereik in heel Europa voor. Het is in
Nederland de meest algemene loofboom, behalve in veenstreken.
In tegenstelling tot de wintereik, die bij ons veel minder voorkomt,
zijn de bladeren van de zomereik vrijwel zonder steel. De bloei die
om de twee tot vijf jaar voorkomt, in mei, laat mannelijke katjes zien
in ijle bundels en kleine vrouwelijke, gesteeld aan de uiteinden van
jonge loten. De eikels die in de herfst verschijnen, zijn nuttig voedsel
voor wild. Ook herbergt de zomereik veel insecten, zoals galwespen,
waardoor gallen ontstaan in blaadjes en eikels.
Vanouds was de (zomer) eik in onze streken de boom waaraan een
godsdienstige betekenis werd toegedicht. In oude culturen werden
eiken vereerd als goden. Misschien door de enorme vitaliteit van de
boom, ook onder slechte omstandigheden, staat hij symbool voor de
kracht van het geloof en de deugdzaamheid. Op grafstenen staan
soms geknakte eikentakken als symbool voor de kortstondigheid
van het leven. Het bijzonder waardevolle hout van de zomereik, die
tot dertig meter hoog kan worden, is uitstekend te gebruiken voor
meubelen en trappen binnenshuis en voor schepen en sluizen.

14

 axus of Venijnboom (Taxus baccata)
T
Fr: taksis

Vanaf de T-splitsing gaan we rechtdoor het grafveld afdeling vier
op, waar rechts om de hoek een taxus staat. De taxus verscheen
zo’n drieduizend jaar voor Christus in Noordwest-Europa, maar
is altijd veel gekapt in verband met zijn giftigheid voor het vee.
In de middeleeuwen werd de taxus gebruikt voor het maken van
handbogen, omdat het hout zeer buigzaam is. In de achttiende eeuw
kwam de taxus in de mode als sierheester en sindsdien is de boom

37

over de stadsbegraafplaats

38

veel aangeplant. Dat de taxus kon ‘terugverwilderen’ in de bossen,
is te danken aan vogels. Zij eten wel de bessen, maar poepen de giftige
zaden uit, die daarna ontkiemen.
De taxus is vaak op begraafplaatsen aan te treffen, omdat de boom
vanouds met de dood in verband wordt gebracht. De taxus kan ook
daadwerkelijk leven geven. Uit de schors en takken wordt taxol
gewonnen, waarvan een medicijn tegen borst- en baarmoederkanker
wordt gemaakt.
In april zijn de mannelijke gele en de vrouwelijke groene bloempjes te
zien aan afzonderlijke bomen. In de herfst vallen de kleine mannelijke
kegeltjes en vooral de felrode bessen van de vrouwelijke boom op.
De bessen zijn niet giftig, maar de andere delen van de boom inclusief
de zaden wel.
De langzaam groeiende taxusboom kan onder ideale omstandigheden
achttien meter hoog worden en tot wel zevenhonderd jaar oud.
Er zijn zelfs nog oudere exemplaren gevonden. Taxussen krijgen in
Nederland zelden de kans om oud te worden. In Engeland staan nog
wel veel oude taxusbomen, vooral op begraafplaatsen.
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15

 raf echtpaar Hendrikus Botter (1849G
1930) en Antje de Jong (1853-1893)
afd. IV, regel 37, graf 56-57

Na de taxus volgen we vijfentwintig meter het pad om daarna het
grafveld op te lopen. Tussen de tientallen grafmonumenten staan
er twee nagenoeg identieke met grind binnen een hardstenen band.
De hardstenen grafplaten kennen een neoclassicistische vormgeving
die kenmerkend is voor de grafkunst in de late negentiende eeuw.
Hendrikus Nicolaas Botter koos de twee graven, nadat in 1893 zijn
vrouw Antje de Jong overleed. Uit hun huwelijk waren zes kinderen
geboren. De eerste, Johannes Andreas, stierf in 1895 op 16-jarige
leeftijd en werd bij zijn moeder begraven. Pieter Leonardus, het
vierde kind, stierf in 1906, 22 jaar oud. Hij werd in het graf naast
zijn moeder begraven. Tenslotte werd Hendrik zelf hier in 1930
begraven, 81 jaar oud. Hij was in 1895 hertrouwd met Rinske van
der Werf. Zij en de andere kinderen uit zijn eerste huwelijk werden
elders begraven: dochter Rinske dichtbij in graf 64, ook op regel 37.
De jongste zoon, Hendrik Anne, geboren in 1890, kwam om het
leven bij een bombardement op Amsterdam in 1943. Hij werd
begraven op de Noorderbegraafplaats in Amsterdam. Zomaar twee
grafmonumenten die niet alleen opvallen door hun vorm, maar zeker
ook door het verhaal dat aan de hand ervan verteld kan worden.
Na deze grafmonumenten keren we terug naar het pad, waar we de
route vervolgen.

16

 aardenkastanje 
P
(Aesculus hippocastanum)
Fr: kastanjebeam

Nauwelijks terug op het pad staat links aan het pad een rijtje beuken.
Roodbaard had de gewoonte rondingen in paden te accentueren door
bomen. Soms deed hij dit ook met heesterranden, maar markante
bomen liet hij dan altijd vrij staan.
Tegenover de beuken staan twee paardenkastanjes. Vooral voor
kinderen zijn de glanzende kastanjes die uit hun stekelige bolster
tevoorschijn komen, in de herfst het mooist om te rapen. De oude
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begraafplaats wordt door kinderen dan ook druk bezocht. Van
oorsprong komt de paardenkastanje uit de zuidelijke Balkan.
Via Istanbul en Wenen kwam de boom in de zeventiende eeuw in
de parken van de Europese kastelen terecht, van waaruit de boom
zich verder verspreidde. Paardenkastanjes zijn zeer decoratieve
bomen met hun mooi vertakte kronen, handvormige bladeren en
bloeiende ‘kaarsen’ met soms wel negentig bloemen die in mei bloeien.
De boom kan tot vijfentwintig meter hoog worden.

17

 uwe berk (Betula pendula)
R
Fr: blanke bjirk

De inheemse ruwe berk komt evenals de zachte berk zeer algemeen
voor in Nederland en in geheel Europa, uitgezonderd de meest
noordelijke en zuidelijke delen. De ruwe berk is een sierlijke boom die
ook op arme gronden kan groeien. De zilverwitte en zwart gevlekte
stam en de ijle, hangende takken zijn typerend voor de ruwe berk.
Het blad van de ruwe berk is onbehaard. Bij de zachte berk zijn de
bladnerven aan de onderkant behaard. De bloei valt samen met het
ontluiken van de bladeren in april-mei. De bevruchte katjes blijven tot
de winter aan de boom, tot ze uiteenvallen in schubben en gevleugelde
zaden. Ruwe berken worden vijftien tot vijfentwintig meter hoog.
Bij de T-splitsing aangekomen lopen we een stukje naar links en dan
weer links opnieuw het vierde grafveld op.
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18

 raf Hendrik Wildts (1802-1887)
G
afd. IV, regel 9, graf 9

Het grafmonument voor Hendrik Wildts is niet moeilijk te vinden.
Het is de enige zwerfkei op de begraafplaats. De kei was tot 1976
bekroond met een walvisbeen. Dit verwees naar de functie van
Wildts, die van 1859 tot 1864 commandeur (kapitein) was op de
laatste Harlinger walvisvaarder, de Dirkje Adema. Het walvisbeen
zou volgens een artikel in de Leeuwarder Courant in 1976 van het
graf ontvreemd zijn, maar dat is niet juist. Het is overgebracht naar
museum Het Hannemahuis in Harlingen. Nu rest alleen de bemoste
zwerfkei, een exemplaar van rood graniet met als herinnering een
ijzeren pin waaraan ooit het been vastzat.
We kruisen nu het pad en lopen tussen de dennen door het derde
grafveld op. Rechts achter het plantsoen staat het volgende
opvallende monument.
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19

 rafmonument Lourens F. Zandstra
G
(1848-1923)
afd. III, regel 12, graf 75-76

Het grote, granieten grafmonument is voor Lourens Zandstra,
grondlegger en voorzitter van de Leeuwarder afdeling van de
Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Zandstra werd
in 1848 geboren in Wolvega. Onderwijs volgde hij nauwelijks en
op jonge leeftijd ging hij aan de slag als smidsknecht. In 1875
trouwde Zandstra met de weduwe van zijn baas. Het ging hem niet
voor de wind, zeker niet nadat hij de kerk had verlaten. In 1883
ging hij als smidsknecht aan de slag in Leeuwarden, waar ook zijn
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politieke loopbaan een aanvang nam. Hij werd er lid van de SociaalDemocratische Bond (die in 1900 opging in de SDAP) en was tien jaar
lang voorzitter van de afdeling Leeuwarden. Zandstra trok ook op met
de jongere Pieter Jelles Troelstra en droeg er toe bij dat Troelstra in
1897 werd gekozen in de Tweede Kamer.
Zelf speelde Zandstra een grote rol in de lokale en regionale politiek.
In december 1906 werd hij gemeenteraadslid van Leeuwarden,
in 1910 lid van Provinciale Staten en in 1919 aanvullend lid van
Gedeputeerde Staten. Zandstra was een opvallende verschijning met
zijn eenvoudige kleding, pet en vooral zijn flinke witte baard.
Op zijn zeventigste verjaardag werd Zandstra gehuldigd en
toegesproken door Troelstra. Zandstra’s uitvaart in mei 1923 bracht
een grote menigte op de been.
Het grafmonument voor Zandstra kent fraaie details. Het meest
bijzondere is de metalen plaat met daarop onder andere een portret
van de overledene, in 1923 gemaakt door Tjipke Visser. Onderaan
de plaat is een voorstelling van Sint-Joris en de draak aangebracht.
De draak symboliseert het kapitalisme dat hier niet alleen door SintJoris wordt bevochten, maar ook door een groep arbeiders.
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 raf familie Jan Kroes (1877-1925)
G
afd. III, regel 22, graf 31-32

Vanaf het graf van Zandstra lopen we in de richting van een
grote treurbeuk. Iets links daarvan ligt het graf van Jan Kroes, de
belangrijkste siersmid van zijn tijd in Friesland, en van zijn stiefbroer
Andries, die al op 17-jarige leeftijd overleed. In Kroes’ smederij zijn
onder meer het hek om de Wilhelminaboom op het Raadhuisplein
(1898) en het hek voor het gebouw van de Onderlinge Brand & Waar
borgmaatschappij (1895-’96) op de Eewal 59 vervaardigd.
De zerk is versierd met florale voorstellingen in verzonken reliëf.
Het hek dat het grafmonument omgeeft, is een fraai staaltje smeedwerk in jugendstilvormen met zonnebloemen en takken. Jarenlang
verkeerde het grafmonument in slechte staat. Er restte nog slechts
één zonnebloem. In 2011 is het hekwerk met veel zorg hersteld en van
de zonnebloem zijn afgietsels gemaakt, waarmee het hekwerk weer
gecompleteerd kon worden.
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Graf van Jan Kroes (1877-1925)
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21

 raf Wopke Eekhoff (1809-1880)
G
afd. III, regel 21, graf 23

Wopke Eekhoff werd in 1838 archivaris van Leeuwarden en was
daarmee de eerste betaalde stadsarchivaris van Nederland.
Op 20-jarige leeftijd al won hij een prijs voor zijn schrijfwerk,
waarna hij zijn boeken in eigen beheer ging uitgeven. Op de hoek van
de Peperstraat en de Wirdumerdijk liet Eekhoff in 1839 architect
Thomas Romein een winkelhuis bouwen, de Keizerskroon, waar hij
naast zijn archiefwerk een boekhandel dreef. Tot Eekhoffs bekendste
werken behoren de Verzameling van Friesche spreekwoorden,
gezegden, anecdoten, enz. uit 1826, de Geschiedkundige beschrijving
van Leeuwarden uit 1846 en de Beknopte geschiedenis van Friesland
uit 1851.
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Eekhoff overleed in Leeuwarden op 12 februari 1880. Hij werd
begraven op de derde afdeling. Zijn vrouw Margje van Haagen werd
hier drie jaar later ook bijgezet. Op hun graf ligt een eenvoudige
hardstenen zerk met bovenaan Eekhoffs naam en daaronder de tekst
“Gemeente archivaris / Ridder van den Orde van den / Gouden Leeuw
van Nassau / te Leeuwarden”. De zerk wordt nog altijd onderhouden
door de gemeente. Enkele jaren geleden is het grafmonument
opgeknapt met steun van de naar hem vernoemde stichting.
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 reurbeuk (Fagus Sylvatica Pendula)
T
Fr: treurboek

De treurbeuk aan de rand van het derde grafveld komt hier goed
tot zijn recht. Het is een van de meest toepasselijke bomen op een
begraafplaats. De kale takken bovenin verhogen het treureffect van
de boom. Deze takken zijn kaal geworden omdat de tere schors van
de beuk direct zonlicht niet kan verdragen. De treurbeuk is een ent
(plantdeel) van een treurvariant die is vastgemaakt op een gewone
beuk, die eerder is beschreven.
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Na de treurbeuk kruisen we het pad en lopen het tweede grafveld op en
zien links, naast een monumentaal graf, de volgende grafzerk liggen.

23

 raf Reinder Kielstra (1828-1894)
G
afd. II, regel 9, graf 31

De naam van Reinder Kielstra is voor altijd verbonden met de dam
tussen Holwerd en Ameland die in 1881 onder zijn leiding werd
aangelegd. Kielstra klaarde de klus, ondanks dat die voor onmogelijk
werd gehouden. De dam bleek geen lang leven beschoren; al in 1882
werd een deel ervan weggevaagd door een storm.
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Kielstra was afkomstig uit Drachten. Zijn studie aan de Koninklijke
Akademie in Delft moest hij afbreken door het overlijden van zijn
vader. Noodgedwongen ging hij aan het werk als ambtenaar bij de
provincie Friesland in Leeuwarden. Daar maakte hij carrière bij de
Provinciale Waterstaat. In 1870 werd hij benoemd tot ingenieur van
de Maatschappij tot Landaanwinning op de Friesche Wadden en
kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de bouw van een dam naar
Ameland. Het idee achter de dam was grotere delen van het wad aan
te winnen als bruikbare weidegrond. Na de stormschade van 1882
bleef herstel van de dam echter uit door geldgebrek. Tot landwinning
is het nimmer gekomen.
Kielstra, die ongehuwd bleef, overleed in Leeuwarden op 1 maart
1894. De veerdam bij Holwerd vormt de laatste herinnering aan zijn
damproject.
Wat opvalt aan zijn grafzerk, is dat de tekst niet horizontaal staat,
maar diagonaal. Toch een dwarsligger?
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 raf Martinus van Andringa (1836-1864)
G
afd. II, regel 13, graf 30-31

De zerk op het graf van Martinus van Andringa is voorzien van
rijk gebeeldhouwde symbolische voorstellingen. De gevleugelde
zandloper bovenaan verwijst naar het kortstondige van het leven
en het gestaag naderen van het stervensuur. De duivenvleugel
(rechts) en de vleermuisvleugel staan symbool voor het vervliegen
van het leven, bij dag (duif) en bij nacht (vleermuis), bij goed en
bij kwaad. Aan weerszijden van de zerk zijn forse naar beneden
gerichte toortsen aangebracht, die verwijzen naar het dovende
leven en de dood. Geheel onderaan zijn verwijzingen opgenomen
naar Van Andringa’s professie en verdiensten. De esculaap, een
slang die zich om een staf windt, staat voor het beroep van dokter,
dat hij als officier van gezondheid 2e klas uitoefende in het OostIndische leger. De lauwerkrans met onderscheiding verwijst
naar de Militaire Willems-Orde 4e klas die hij ontving. Martinus’
echtgenote, Frederika Francina van Gijen (1840-1868), ligt hier
ook begraven. Hun zoon, eveneens Martinus geheten (1864-1918),
werd een bekende kunstschilder.
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Graf Martinus van Andringa (1836-1864)
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 raf Lucas Pieters Roodbaard (1872-1851)
G
afd. II, regel 14, nr. 43

Naar links staat een opvallend hoge, nieuwere grafsteen. Dit is het
monument voor de ontwerper van de begraafplaats, Lucas Pieters
Roodbaard (zie eerdere kadertekst), die een groot deel van zijn leven
in Friesland werkte. Veel van de door hem ontworpen tuinen en
parken maken nog altijd deel uit van onze dagelijkse leefomgeving en
zijn te bezichtigen.
Roodbaard is in 1851 begraven op de tweede afdeling van de
begraafplaats. Of er toentertijd een monument op zijn graf geplaatst
is en hoe dat eruit heeft gezien, is onbekend. Vanwege het ontbreken
van een monument is in 2005 de huidige herdenkingssteen geplaatst.
Een boompje op de steen verwijst naar het werk van Roodbaard.
We lopen naar de rand van het grafveld. Hier is goed te zien hoe
Roodbaard de ronding van een pad heeft geaccentueerd met enkele
markante bomen, aan de overzijde paardenkastanjes, aan deze zijde
twee platanen met hun gevlekte stam.
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26

 lataan (Platanus x hispanica)
P
Fr: gewoane plataan

De plataan is omstreeks 1670 gekweekt uit een kruising tussen
de westerse plataan uit Noord-Amerika en de oosterse plataan
uit Zuidoost-Europa en Klein-Azië. In Europa komt de boom
hoofdzakelijk in parken en steden voor. De boom kan goed tegen
luchtvervuiling dankzij de afschilferende schors en de glanzende
bladeren, die snel door regen schoon gespoeld worden. Het blad is diep
ingesneden en lijkt op dat van een esdoorn. De ronde vruchten, drie
of vier aan dezelfde steel, blijven de hele winter aan de boom hangen.
Het harde hout van de boom, die tot dertig meter hoog kan worden,
lijkt op beukenhout.
We volgen nu het pad rechtsaf naar het lijken- en schijndodenhuis.
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Lijkenhuisje

De gemeente was volgens de Wet op de Besmettelijke Ziekten uit 1872
verplicht een lijkenhuis te bouwen. Het zou de hygiëne bevorderen
mensen die gestorven waren aan cholera of tyfus, apart te houden
van de nabestaanden. Het gebouwtje kreeg twee ruimten: een voor
mensen die aan een besmettelijke ziekte waren gestorven en een voor
het tijdelijk opbaren van lijken. Dat opbaren werd nodig geacht omdat
men geen risico wilde lopen een schijndode te begraven.
Stadsarchitect Thomas Romein mocht het ontwerp voor het lijken- en
schijndodenhuis verzorgen. Het in 1874 voltooide gebouwtje heeft een
langwerpige plattegrond en is opgetrokken uit (gepleisterde) baksteen.
De voorgevel kreeg aan de bovenzijde hoog opgaande versieringen,
geïnspireerd op de klassieke bouwkunst. Die gaven het gebouw niet
alleen een ‘gezicht’, maar maskeerden meteen het ontbreken van
een volwaardige kap. In 2008 is het lijkenhuis gerestaureerd en het
interieur geschikt gemaakt als bezoekersruimte.
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De beide parken hebben een rijke flora en fauna. Zowel in het
Rengerspark als op de begraafplaats zijn in het voorjaar uitbundig
bloeiende stinzenplanten te zien. Soorten als sneeuwklokje,
lenteklokje, blauwe anemoon en winteraconiet (Ayttablomke) zijn
hier te vinden. Sommige soorten bloeien in het najaar, zoals de
herfststijlloos.
Veel bomen en struiken bieden tijdens de bloei nectar en stuifmeel
voor bijen, vlinders en andere insecten. Die insecten trekken
op hun beurt weer vogels aan die ter plekke broeden. Vaak is
het hameren van spechten hoorbaar, maar opvallender zijn
de roeken en reigers die jaarlijks op de begraafplaats broeden.
Deze vogels foerageren vooral buiten de stad, maar vinden hier
in de hoge bomen een ideale broedplaats. Vroeg in het voorjaar
is de lawaaierige paring van reigers gade te slaan. Het lawaai
stoort in ieder geval niet de ransuilen, die oude coniferen op de
begraafplaats en in het Rengerspark gebruiken als een beschutte
slaapplek. Ook watervleermuizen vinden in de oude bomen een
schuilplaats.

wandeling 2:
Door het Rengerspark
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Ingang Rengerspark

Een smeedijzeren hek markeert de entree tot het Rengerspark. In de
rode klinkerbestrating erachter is het jaartal 1904 ingelegd met
gele klinkertjes. Het was het jaar waarin de gemeenteraad besloot
tot de aanleg van het park. De entree werd zo dicht mogelijk bij de
binnenstad geplaatst, aan de Spanjaardslaan.
De oorspronkelijke toegang bestond uit een hek op een gemetselde
dam. Deze lag over een sloot die het park volledig omringde. Later is
de sloot aan de zuidoostelijke zijde gedempt tot aan de rechterkant
van de dam. Komende vanaf de stadsbegraafplaats is nu alleen nog
aan de linkerzijde een gemetselde wand in het water te zien.
Het ijzeren toegangshek bestaat uit een dubbel draaihek tussen
penanten en smallere delen aan weerskanten. De penanten worden
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aan de voet geschraagd door drie afgeronde steunen. Ze bestaan
beide uit twee zware stijlen met spijlen ertussen en bekroningen
met aan de ene kant ‘RENGERS’ en aan de andere ‘PARK’ en elegant
gevormde schilden erboven. Een bijzonder detail van het dubbele
draaihek is dat de vierkante spijlen afwisselend recht en gewrongen
zijn. Links achter het hek staat op een vierkante paal een ijzeren
bord met gebruiksbepalingen: “Geen toegang voor kinderen dan
onder geleiden van personen van tenminste 18 jaar. Loslopende
honden en rijwielen worden niet toegelaten”.
Meteen achter de entree valt al op hoe Hendrik Copijn het
geometrische ontwerp van de formele promenade met Hollandse
linden heeft gecombineerd met een decoratieve variant van de
Engelse landschapsstijl tot een gemengde tuinstijl. De onverwachte
doorkijkjes en lange zichtlijnen in het landschappelijke deel van het
park doen sterk denken aan de opvattingen van Roodbaard, zoals
die ook in zijn ontwerp voor de begraafplaats zijn terug te vinden.
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 evlekte gewone esdoorn
G
(Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’)
Fr: bûnte eskdoarn

Als we na de entree direct linksaf gegaan zijn, is rechts een forse,
gevlekte gewone esdoorn te zien. Deze esdoorn is gekweekt in België
en vernoemd naar koning Leopold. De brede kroon kan tot 25 meter
hoog worden. Jonge bladeren zijn eerst roze en later geel gevlekt.
De gewone esdoorn, waar bovengenoemde boom van afstamt,
heeft zich vermoedelijk pas in de late middeleeuwen in NoordwestEuropa verspreid. Ondanks de herkomst van deze boom uit
centraal en Zuid-Europa, doet de boom het zelfs uitstekend in
onze winderige en koude streken. De gewone esdoorn is de hoogste
esdoorn en kan 35 meter hoog worden en driehonderd jaar oud.
Nadat in april de bladeren zijn ontloken, volgt de bloei waarbij
esdoornbloemen een belangrijke nectar- en stuifmeelvoorraad
vormen voor bijen. Waardevol is ook het harde en taaie hout
van deze boom. Het krijgen van nakomelingen is overigens geen
probleem voor de gewone esdoorn: de zaden ontkiemen zeer
gemakkelijk.
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 aukasische vleugelnoot
K
(Pterocarya fraxinifolia)
Fr: Kaukasyske wjokkenút

De robuuste Kaukasische vleugelnoot met zijn koepelvormige kroon,
stevige takken en lange, geveerde bladeren biedt een opvallend mooie
aanblik. De hoogte van deze boom is twintig meter. Met zijn forse
stamomtrek, hier 5.30 meter, is de boom alleen geschikt voor parken
of grote tuinen, waarin hij op een grasveld het meest tot zijn recht
komt. In het voorjaar verschijnen de mannelijke en vrouwelijke katjes
die na de bestuiving talrijke gevleugelde zaden (noten) dragen.
De eerste zaden van de Kaukasische vleugelnoot kwamen rond 1882
uit Perzië via Engeland in Europa. Vleugelnoten kunnen veel nakomelingen krijgen, vooral door wortelopslag. Als deze niet weggehaald
worden, kan een hele familie vleugelnoten de moederboom gaan
omringen. In de geslachtsnaam Pterocarya zitten de Griekse woorden
pteron (noot) en karyon (vleugel). De soortnaam fraxinifolia geeft aan:
op blad van es gelijkend.

60

61

door het rengerspark

31

 eelbes (Sorbus aria)
M
Fr: moalkoetsebeibeam

De meelbes is nauw verwant met de inheemse wilde lijsterbes.
Een verschil is, dat het blad bij de meelbes niet geveerd is, maar ovaal
en dubbel gekarteld. Bij het ontluiken in het voorjaar zijn de bladeren
eerst helemaal wit (als meel) en viltig behaard. Spoedig daarna wordt
het blad aan de bovenzijde kaal en donkergroen. Bij wind geeft de
oplichtende onderkant van de bladeren een zilverachtige glinstering.
De boom is ook zeer geschikt als straatbeplanting omdat hij goed
bestand is tegen vervuilde stadslucht.
De meelbes bloeit eind mei met kleine bloemen in een tuil (bloemenscherm) en in de herfst vormen de oranjerode bessen en de goudkleurige bladeren een mooie kleurencombinatie. De bessen werden
vroeger wel gebruikt om ons eten smaakvoller te maken, maar nu
worden ze alleen door vogels gegeten. Het hout van de boom is taai
en hard en werd vaak toegepast in de kamraderen van molens.
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 oeraseik (Quercus palustris)
M
Fr: sompe-iik en bosplantsoen

De moeraseik komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Zoals de naam
aangeeft, heeft de boom een voorkeur voor een moerassige bodem,
maar hij doet het ook op andere grondsoorten redelijk goed. De diep
ingesneden bladeren van de moeraseik verkleuren in de herfst met veel
nuances, zoals die van de Amerikaanse eik. In Noord-Amerika, waar
de seizoensovergang veel sneller verloopt, verkleurt niet alleen deze
eik, maar ook veel andere soorten tegelijk tot een bonte kleurenpracht.
Vergeleken met de zomereik zijn de eikels van de moeraseik kort en dik
en zitten ze in een ondiep eikendopje.
Meteen na de moeraseik valt onze blik rechts op een bosplantsoen met
een grote variatie aan coniferen, zoals de blauwspar, taxus, levensboom,
Japanse ceder en Japanse cypres. Hier is goed te zien hoe Copijn als het
ware diepte in het park heeft gecreëerd door achter een groot grasveld
een groep naaldbomen te plaatsen bij wijze van een decor.
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Zwarte noot (Juglans nigra)
Fr: swartenút

Op dit eerste pad een beetje in Amerikaanse sfeer geraakt, sluit de
zwarte noot (met zwarte schors) daar goed bij aan. Deze boom wordt
ook wel Amerikaanse noot genoemd vanwege zijn herkomst uit
oostelijk Noord-Amerika. Met zijn lange stam en gewelfde kroon met
neerhangende, lichtgroene bladeren is de boom imposanter dan onze
walnoot. Met de komst van de zwarte noot uit Amerika was er een
goede vervanger van de walnoot beschikbaar na de zeer strenge winter
van 1709, die in Europa praktisch het hele bestand aan walnoten
verwoestte. Toch komt de boom weinig in parken voor.
Wanneer de mannelijke katjes van de Amerikaanse noot de vrouwelijke
bloemen in juni bevrucht hebben, groeien deze uit tot groene bolsters.
Behalve dat die een zoete, fruitige geur verspreiden, geven ze een verfstof af die zich moeilijk laat verwijderen. De zwarte noten in de bolsters
zijn zo hard, dat ze zonder bankschroef bijna niet te kraken zijn.
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Moseik (Quercus cerris)
Fr: moasiik

De moseik, ook wel Turkse eik genoemd, is in de negentiende
eeuw vanuit Zuid-Europa en westelijk Azië naar West-Europa
overgebracht. Dat gebeurde met de gedachte, dat het hout geschikt
zou zijn voor bewerking en toepassing in bouwwerken. Dit bleek
echter tegen te vallen ‒ het hout bleek te blijven werken en splijt
gemakkelijk. Daarna werd de boom vooral voor de schaduwwerking
geplant.
De moseik is een imposante boom, zoals te zien is aan dit exemplaar.
De boom kan liefst veertig meter hoog worden. Met zijn rechte stam
en hoge en brede profiel is het een mooie parkboom. De lange, ovale
en diep ingesneden bladeren zijn donkergroen en leerachtig en blijven
lang aan de boom zitten. Het eikendopje is met lange afstaande
borstels bezet. Deze borstels zien eruit als mos, waar de boom zijn
naam aan dankt. Zoals met alle eiken zorgt ook bij deze eik de gaai
voor verspreiding doordat de eikels op het menu staan van deze vogel.
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 ele of Goudes
G
(Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’)
Fr: giele esk

Lopend achterlangs het donkere bosplantsoen staan we plotseling
voor de gele es en hebben meteen een doorkijk op het begin van
de vijverpartij. De geveerde bladeren van deze es lopen geel uit en
worden later groen om vervolgens in de vroege herfst goudgeel te
worden. Als de boom dan door de zon wordt beschenen, licht deze
onwaarschijnlijk fel op. De gele es, die ook wel goudes wordt genoemd,
is een kweekvorm (cultivar) van de inheemse es. Een andere cultivar
is de treures met grillig gevormde, hangende takken. De inheemse
es is een van de meest voorkomende bomen in Europa. De es kan bij
onbelemmerde ontwikkeling een hoge boom tot veertig meter worden
met een open, grof gestructureerde kroon. In de winter vallen de
fluwelige zwarte knoppen op. Vóór de bladontwikkeling valt de bloei
in de eerste helft van de lente in. Meestal heeft een es mannelijke én
vrouwelijke bloemen, maar soms alleen mannelijke. De bloeiwijzen
worden door de wind bestoven en groeien daarna uit tot gevleugelde
noten in trossen. Essenhout is taai, buigzaam en duurzaam.
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Zilveresdoorn (Acer saccharinum)
Fr: sulvereskdoarn

Als we het pad links vervolgen, is de eerste boom rechts de
zilveresdoorn. Deze boom wordt ook wel witte esdoorn genoemd
vanwege de zilverachtig witte onderkant van de bladeren. Bij een
beetje wind kan de kleur van de kroon dan ook snel veranderen.
Hij wordt gemakkelijk verward met de suikeresdoorn, die Acer
saccharum heet. De bladeren van de zilveresdoorn zijn echter dieper
ingesneden. Deze esdoorn, die afkomstig is uit het oosten van NoordAmerika, wordt bij ons vooral in parken aangeplant. Het sap van de
zilveresdoorn is rijk aan suiker, maar alleen van de suikeresdoorn
(de naam zegt het al) wordt commercieel suiker gewonnen.
De zilveresdoorn is een snelle groeier, de stam wordt gauw dik en bij
storm kunnen takken gemakkelijk afbreken. De boom heeft vaak meer
dan één stam en een zeer brede kroon en kan tot veertig meter hoog
worden. De bloei is vaak al in maart, lang voordat het blad verschijnt.
De zaden zijn twee tot drie maanden na de bloei al rijp.
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Moerascypres (Taxodium distichum)
Fr: sompesipres

De moerascypres komt uit het zuidoosten van de Verenigde Staten en
kan ter plaatse vijfhonderd tot zeshonderd jaar oud worden, maar bij
uitzondering tot wel drieduizend jaar. In 1640 werd de boom in Europa
geïntroduceerd of, beter, geherintroduceerd ‒ uit fossiele sporen is
gebleken dat de boom er in prehistorische tijden ook al voorkwam.
De moerascypres is ondanks zijn herkomst uit warme gebieden goed
bestand tegen de winterse kou in Nederland. De schors van de stam is
vezelig en schilfert af. De scheuten op de jonge, roodachtige takken zijn
eerst groen, later bruinig. De fijne, zachte naalden verschijnen pas in
juni. De korte takjes en de naalden vallen af in de herfst. De kegels die
rond en drie centimeter groot zijn, kleuren eerst groen en worden in de
herfst paarsbruin.
In zijn natuurlijke woongebied, zoals de Everglades in Florida, staat de
boom vaak in het water en vergroot dan zijn zuurstofopnamecapaciteit
door luchtwortels uit het wortelstelsel te laten opschieten.
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Japanse notenboom (Ginkgo biloba)
Fr: Japanske nutebeam

De soort biloba wordt beschouwd als het oudste levende ‘fossiel’ op
aarde. Tweehonderd miljoen jaar geleden bedekte de ginkgo zo’n beetje
het hele noordelijke halfrond. Zo’n 2,5 miljoen jaar geleden verdween
de boom uit Europa. Pas in 1691 ontdekte een bioloog dat de boom in
Japan nog bestond. Hij was in Japan verspreid door zaad afkomstig
van ginkgo’s bij Chinese kloosters. Vijftig jaar geleden was de boom nog
zeldzaam in ons land, maar inmiddels wordt de boom veel gekweekt
en aangeplant door gemeenten. Ze zijn zodoende niet alleen meer in
parken te vinden, maar ook op begraafplaatsen en langs straten.
De bladeren van deze conifeerachtige boom zijn ondiep in twee lobben
verdeeld en waaiervormig. Bij aandachtig bekijken, lijken het kleine
naalden die aaneen gegroeid zijn. De bladeren verkleuren in de herfst
van groen naar helder geel om vervolgens af te vallen. Mannelijke
en vrouwelijke bloemen zitten aan aparte bomen. Er worden vooral
mannelijke bomen aangeplant, vanwege de vieze stank die de
vruchten van vrouwelijke bomen verspreiden. De vruchten lijken op
groene pruimen aan lange stelen. De bevruchting van de vrouwelijke
bloemen geschied door vrij zwemmende mannelijke zaadcellen, die de
eicellen via een waterfilm bereiken. Deze methode wordt bij varens
aangetroffen, maar verder bij geen enkele boomsoort. De ginkgo met
zijn kegelvormige kroon en fraai gebladerte kan veertig meter worden
en tot tweeduizend jaar oud. Er worden ook kleinere exemplaren met
een parapluvormige kroon gekweekt.
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 oodsbeenderenboom
D
(Gymnocladus dioica)
Fr: skrinkelbeam

De vrij zeldzame doodsbeenderenboom ontleent zijn naam aan de
knokige takken die vooral in de winter goed opvallen. De boom is
afkomstig uit het oosten van Noord-Amerika. ‘s Zomers trekken de
enorme, dubbel geveerde bladeren, bestaande uit vele paren kleine
geveerde blaadjes, de aandacht. De blaadjes ontluiken eerst roze,
worden dan fris groen en kleuren in de vroege herfst geel. Hierdoor
onderscheidt de boom zich duidelijk van de andere bomen.
De stam heeft een zeer ruwe schors. De boom groeit langzaam en
heeft een grillige kroon die zeer breed kan worden. Uiteindelijk kan
hij uitgroeien tot een krachtige, dertig meter hoge boom, maar in ons
klimaat blijft de boom vaak een stuk kleiner.
De meeste bomen hebben alleen mannelijke of alleen vrouwelijke
bloemen. Zitten ze beide aan de boom en worden de vrouwelijke
bloeiwijzen, pluimen met wit groenachtige bloemen, bevrucht, dan
verschijnen later de vijfentwintig centimeter lange en zes centimeter
brede peulen.
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 eldesdoorn of Spaanse aak
V
(Acer campestre)
Fr: Spaanske iik

Hoewel een bordje op de boom “veldesdoorn” vermeldt, wordt de boom
in Heukels’ Flora van Nederland Spaanse aak genoemd. Door de tijd
heen veranderen Nederlandse namen nogal eens bij bomen en planten.
Wetenschappelijke namen blijven echter meestal hetzelfde.
De Spaanse aak komt ten zuiden van de lijn Schotland, Denemarken, via
Midden-Europa tot aan de Kaspische zee voor. Het is de enige esdoorn
die in Nederland vanouds tot de wilde flora behoort. Bij archeologische
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opgravingen zijn resten van de boom gevonden, die gedateerd konden
worden op 2100 jaar vóór onze jaartelling. De boom werd vroeger
gebruikt voor de omheining van weilanden of bollenvelden. De Spaanse
aak wordt tegenwoordig nog vaak als heg gebruikt, omdat hij zich goed
laat terugsnoeien. De Engelse benaming hedge maple wijst daar ook op.
Het blad is evenals dat van andere esdoorns handvormig drie- tot
vijflobbig ingesneden, maar het is kleiner en heeft stompe lobben.
Na de verschijning van het blad volgt in mei een bloei met geelgroene
bloempjes in recht opstaande tuilen, die een rijke nectarbron zijn voor
bijen. De vruchten hebben bijna horizontaal tegenover elkaar staande
vleugels.
Evenals bij de Noorse esdoorn, die we bij de moseik hebben kunnen
zien staan, komt bij het doorbreken van de bladsteel wit melksap vrij.
De Spaanse aak is meestal een hoge struik, soms een boom, die traag
groeit, twee tot drie eeuwen oud kan worden en tot twintig meter hoog.
Het harde en sterke hout werd vroeger gebruikt voor vioolbouw en
blaasinstrumenten.
We wenden onze blik nu naar het fragiele beeld in de vijver.
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Bronzen beeld ‘Jongen met vogeltje’

In 1965 werd een beeld toegevoegd aan het Rengerspark. Het beeld
getiteld ‘Jongen met vogeltje’ is vervaardigd door Maria van Everdingen
(1913-1985). Van Everdingen volgde een opleiding aan de Rijksakademie
van beeldende kunsten in Amsterdam en was leerling van onder
anderen Jan Bronner. Hoewel ze koos voor de grafische richting, richtte
ze zich later op het beeldhouwen. Ze wilde zich verder bekwamen in
het beeldhouwen aan de kunstacademie in Wenen, maar brak haar
opleiding af na de inlijving van Oostenrijk door Duitsland in 1938.
In de vijftiger jaren pakte ze het beeldhouwen weer op. De beelden die
ze maakte, zijn figuratief en veelal uitgevoerd in steen of brons. Het in
brons gegoten beeld van de jongen staat op een paal in het water. Het
jongetje draagt een cape en heeft een Chinese hoed op. Op zijn rechter,
opgehouden hand houdt hij een vogeltje vast. De betekenis van dit beeld
moet gezocht worden in de expressie van liefde voor levende dingen.
Het is een verwijzing naar de gehele mensheid door het type kleding.
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Boomhazelaar (Corylus colurna)
Fr: hazzenút

Vanuit de regio Zuidoost-Europa en Klein-Azië is de boomhazelaar in
1582 in onze streken ingevoerd. In de oorspronkelijke groeigebieden
geeft de boom grote hoeveelheden hazelnoten en kan hij een hoogte
van 24 meter bereiken. In een warme zomer draagt de boom in
Nederland ook redelijk veel vrucht, maar hij blijft hier een stuk
kleiner. De boomhazelaar wordt behalve in parken en tuinen veel als
straatboom aangeplant. De boom heeft een regelmatige, piramidale
vorm met tamelijk horizontale takken. Vroeg in het voorjaar
verschijnen de vrouwelijke, kleine, kersrode bloempjes en de twaalf
centimeter lange, mannelijke katjes. De vruchtomhulsels van de
noten hebben lange slippen, een duidelijk verschil met de inheemse
hazelaar. De noten zijn ook iets dikker.
De inheemse hazelaar (Corylus avellana), die meer struikachtig
groeit, verscheen hier negenduizend jaar geleden, na de laatste ijstijd.
Bij de oude Grieken en Romeinen was deze struik al in cultuur vanwege de voedzame hazelnoten. De stad Avellino in het zuiden van
Italië is vanouds een van de belangrijkste centra van de hazelaarteelt.
De plant ontleent daaraan haar soortnaam avellana.
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Tamme kastanje (Castanea sativa)
Fr: nuete kastanje

We gaan na de boomhazelaar vóór de rododendrons rechtsaf en zien
na deze struik even uit op wat vroeger het Jodenland werd genoemd.
De weilanden grensden hier vroeger aan de joodse begraafplaats,
vandaar de naam. Bij een herinrichting van de omgeving rond 2010
is hier een kunstmatige heuvel opgeworpen. Op de achtergrond zijn
de flats van de wijk Bilgaard te zien. Op de T-splitsing waar we naar
rechts gaan, staat een tamme kastanje.
De tamme kastanje, oorspronkelijk alleen in Zuid-Europa inheems, is
door de Romeinen in West- en Midden-Europa ingevoerd. De boom is
hier inmiddels volledig ingeburgerd, vooral in de zuidoostelijke helft
van ons land. De bladeren zijn lang, getand, van boven donkergroen
leerachtig glanzend en van onderen bleekgroen. Ze zijn enkelvoudig
en niet samengesteld zoals bij de paardenkastanje, waar deze boom
ook niet aan verwant is. In juni verschijnen lange katjes waar de
vrouwelijke boven de mannelijke bloemen zitten. Voor bijen en
sommige kevers is de tamme kastanje een belangrijke voedselbron.
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De rijping van de vrucht vergt een warme zomer en herfst. De vrucht
is een groene stekelige dop met daarin één tot drie eetbare noten.
De vrucht komt in Nederland meestal niet tot volledige rijping.
De tamme kastanjes die hier te koop zijn, komen uit Zuid-Europa.
In Zuid-Europa worden tamme kastanjes al duizenden jaren
gekweekt vanwege hun voedzame vruchten – gepoft op een vuurtje,
zijn ze uitstekend te eten. De lange en tamelijk ranke boom kan drie
eeuwen oud worden en tot dertig meter hoog. Het hout van de tamme
kastanje lijkt veel op dat van eikenhout.
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Trompetboom (Catalpa speciosa)
Fr: trompetbeam

We vervolgen het pad en merken vanaf het bruggetje een lange
zichtlijn tot voorbij de vijver op.
De trompetboom even verderop is niet de gewone trompetboom
(Catalpa bignonioides), die hier het meest voorkomt. De Catalpa
speciosa, ook wel prachttrompetboom genoemd, is pas in 1880 vanuit
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het midden van de Verenigde Staten in Europa ingevoerd, anderhalve
eeuw later dan de gewone trompetboom. De variant is beter bestand
tegen koude winters, maar komt hier desondanks weinig voor.
Trompetbomen hebben een indrukwekkende bloementooi en grote
sierlijke bladeren. In juni-juli verschijnen de opvallende bloemen
in grote, opgerichte pluimen, wit met purperen en gele vlekken.
De lange, smalle peulen die later verschijnen, kunnen tot vijftig
centimeter lang worden en hangen nog als de bladeren al zijn
afgevallen. De boom groeit breed uit met lage takken. Trompetbomen
worden in parken, grote tuinen en hier en daar in straten aangeplant.
Als deze bomen de kans krijgen, kunnen ze in steden verwilderen.
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Haagbeuk (Carpinus betulus)
Fr: haachboek

Haagbeuken zijn zowel als lage boom, als struik en als hoge boom
in Nederland te vinden. Ze lijken wat op gewone beuken, die echter
veel ouder en groter worden. Overeenkomsten zijn de gladde stam
en de bladvorm, waarbij opvalt dat stammen van vooral oudere
haagbeuken een gegolfd oppervlak hebben, als spierbundels in
de lengterichting. Het blad van de haagbeuk is dubbelgezaagd en
opvallend geplooid, wat toch een zichtbaar verschil is met het blad
van de beuk. De haagbeuk is inheems in Midden- en Zuidoost-Europa,
mijdt grotendeels het West-Europese kustgebied en gaat noordwaarts
tot het Oostzeegebied. In Nederland komt de wilde vorm hoofdzakelijk
in de zuidoostelijke helft van ons land voor.
De haagbeuk wordt als sierboom in parken en straten gebruikt, maar
leent zich ook uitstekend voor het maken van heggen. De Nederlandse
benaming kan overigens verwarrend zijn: een beukenhaag bestaat
uit struikvormige beuken, niet uit haagbeuken. De haagbeuk bloeit
in april. Na de bloei vallen de mannelijke katjes en vrouwelijke
bloempjes af. Hun schutbladen verlengen zich om vleugels te vormen,
die binnenin de nootjes dragen. De appelvink eet deze nootjes graag.
In de herfst verkleuren de bladeren helder lichtgeel. De boom wordt
hooguit tweehonderd jaar oud en tot drieëntwintig meter hoog. Het
hout is zeer hard en taai en is wel gebruikt voor het vervaardigen van
stelen voor gereedschap.
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Indië-Monument
De Deadenwacht

In 1992 startte de stichting Indië-Monument Friesland een
inzamelingsactie voor een monument. Dit zou de namen moeten
bevatten van ruim 160 Friese militairen die sneuvelden in de
vrijheidsstrijd van Indonesië, tussen 1945 en 1962. De gemeente
stelde de locatie beschikbaar: bij de oprijlaan in het Rengerspark,
en maakte in 1993 bekend het toekomstige onderhoud voor haar
rekening te nemen.
Het monument is op 28 september 1993 onthuld. Het bestaat uit een
rond natuurstenen podium waarop het Indische rijk is afgebeeld
en daarachter drie granieten platen waarop de namen staan van
168 Friese militairen die zijn gesneuveld in voormalig NederlandsIndië en Nieuw-Guinea. Ter linkerzijde staat een jongeman in militair
uniform op wacht. Het beeld is ontworpen door G.J. Tuink, zelf een
oud-militair, die ook in Indië gelegerd is geweest.
In 2000 heeft de gemeente het monument overgenomen. Elk jaar vindt
hier rond 1 september een herdenkingsbijeenkomst plaats, die door
honderden mensen wordt bezocht.
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Ús hûnen
Friese hondenrassen

Lopen we vanaf het Indië-monument even door naar een van de
uitgangen van het park, dan zijn aan de linkerkant twee bronzen
beelden van honden te vinden. De wetterhûn en de Friese stabij zijn
Friese rassen. Beide hondensoorten werden in Fryslân ingezet bij de
jacht en het beheer van het land (ganzen wegjagen, mollen vangen
enzovoorts). De in 1987 geplaatste beelden zijn gemaakt door Gerda
van den Bosch (1929). Van den Bosch heeft vooral dierfiguren in brons
gemaakt. Haar werk is te vinden in de publieke ruimte van diverse
Nederlandse gemeenten. Zij heeft gewerkt in de Gelderse plaatsen
Vorden en Zutphen. Haar leermeester was de beeldhouwer Marcus
Ravenswaay.
De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW)
heeft de beelden aangeboden aan de gemeente Leeuwarden bij haar
veertigjarige bestaan. De keuze voor de huidige locatie was destijds
niet meteen duidelijk. Een alternatief was om de beelden bij de
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Kinderboerderij te plaatsen. Het werd uiteindelijk de huidige plek, waar
de beelden begin oktober 1987 definitief werden overgedragen aan de
gemeente.
Na dit uitstapje lopen we terug het park in. Links staan twee siervazen.
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Siervazen

De Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer
schonk de gemeente in 1922 twee gebeeldhouwde zandstenen
siervazen op hoge piëdestals. De aanleiding voor de schenking,
die ook de Mercuriusfontein bij de Wirdumerdijk omvatte, was het
25-jarig bestaan van de vereniging. Tijdens een grootse feestdag op
25 mei werden de vazen officieel onthuld in het park.
Wie de vazen beziet, kan zich er wellicht lastig een voorstelling bij
maken, maar indertijd was het een aanzienlijke schenking. Er bestaan
nog filmbeelden van de onthulling. Heren met hoge hoeden en nette
pakken vullen het beeld. Op de achtergrond kijkt een menigte toe,
luisterend naar de toespraken.
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Over de precieze ouderdom van de vazen is weinig meer bekend
dan dat het om “antique” exemplaren gaat die de vereniging elders
had weten te verwerven. Vermoedelijk dateren ze uit de achttiende
eeuw. De voorstellingen van feestende engeltjes met guirlandes zijn
gebeeldhouwd in barokke stijl. Eronder is de inscriptie “1897-1922
VVV” aangebracht.
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 romenade met Hollandse linde
P
(Tilia x Europaea)
Fr: linebeam

Via de formele dubbele promenade met de rij linden in het middenperk
lopen we richting de uitgang. Hollandse linden zijn altijd aangeplant,
want de boom heeft geen vruchtbaar zaad. De boom is een bastaard
van de zomerlinde en de winterlinde. De laatstgenoemde linden
kunnen zich wél uitzaaien, maar zijn desondanks vaak aangeplant.
Zomer- en winterlinden komen sinds vijfenzestighonderd jaar voor
Christus in Noordwest-Europa voor, maar zijn opmerkelijk in aantal
achteruitgegaan.
De bladeren van de Hollandse linde zijn breed en tot tien centimeter
lang. Vanaf eind juni verschijnen de bloemen in een gevorkte
bloeiwijze, die hangt onder een lang schutblad. Tijdens de bloei wordt
overvloedig nectar afgescheiden. Vooral in de avond is de zoete geur
van de bloemen sterk. Zowel overdag als ‘s nachts trekken de bloemen
veel insecten aan. Voor honingbijen zijn linden, vooral in de zuidelijke
helft van ons land, zeer belangrijke drachtplanten. Voor de mens is
lindebloesemthee een oud middel tegen verkoudheid. Linden in een
slechte conditie raken vaak besmet met luizen. Zij voeden zich met
de sappen van de bladeren en poepen die daarna weer uit, waardoor
deels verteerd bladsap (honingdauw) uit de bomen drupt. De boom
is daarom weinig geliefd als straatboom. Er bestaan trouwens
tegenwoordig ook bladluis-resistente linden.
Linden werden vroeger vaak in dorpen aangeplant. Onder de linde
werd recht gesproken, feest gevierd en getrouwd. Op de zuidelijke
hoek van het Naauw en de Brol heeft eeuwenlang een linde gestaan
met een prieeltje; er is wel verondersteld dat het hier om een oude
rechtplaats ging. Vrijstaande bomen krijgen een fraaie en dichte
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kroon en bereiken een hoge ouderdom, minstens zeshonderd jaar.
Als een oude linde het begeeft, vormt zich uit een van de waterloten
(wildgroei rond de stam) een nieuwe stam. Bij oude, holle linden is in
de holte soms het ontstaan van de nieuwe linde te zien.
We zijn bij de uitgang van het park aangekomen. Wie nog een keer
van een groen doorzicht wil genieten, moet naar rechts kijken waar
de kastanjes langs de Spanjaardslaan staan.
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Bekende en bijzondere begraven personen
op de stadsbegraafplaats
Afdeling I:
1-34
Mr. P.A. Bergsma (1830-1915), secretaris gemeente Leeuwarden.
2-35
Mr. J.C. Bergsma (1828-1894), rechter, raadsheer gerechtshof.
3-2
D. van Konijnenburg (1841-1905), landbouwspecialist.
3-10
P. Pama de Kempenaer (1820-1881), directeur gasfabriek Leeuwarden.
4-27
J.B. Weerman (1835-1882), predikant Nieuwe Evangelische Gemeente.
4-30
G. Bloembergen (1805-1881), wethouder gemeente Leeuwarden.
5-22
R.D. Smeding (1804-1885), (amateur)natuurkundige, meteoroloog.
5-34
Mr. A. Bloembergen (1838-1901), rechtsgeleerde, liberaal lid 1e Kamer.
5-37
Jhr. Mr. J.M. van Beijma (1813-1898), officier van justitie.
6-17
W. Sprenger (1836-1911), directeur Leeuwarder Courant.
6-18
H.G. Knorre (1798-1869), directeur Leeuwarder Courant.
6-20
P. Koumans Smeding (1791-1854), directeur Leeuwarder Courant.
6-38
Mr. J.L. Huber (1805-1871), kantonrechter.
7-22
P.H. Asman (1832-1870), medicus.
7-38
C. P. Burger (1825-1908), directeur R.H.B.S., pedagoog.
8- 6
E. Hora Adema (1831-1916), directeur stroopfabriek Huizum.
8-12
J. Andrea (1812-1876), conservatief lid 2e Kamer, viceadmiraal.
8-33
Mr. J. Minnema van Haersma de With (1825-1904), advocaat, wethouder.
8-38
G.T.N. Suringar (1804-1884), drukker-uitgever.
9-1
Dr. N. IJpey (1794-1869), medicus, filantroop. Liet Bos van IJpey aanleggen.
9- 3 	Mr. A. Looxma IJpey (1833-1892), kunstliefhebber en -verzamelaar.
9-17
J.D. van der Plaats (1780-1853), notaris, schoolopziener.
9-20
J. Ledder (1817-1855), medicus.
9-31 	Jhr. O.R. van Andringa de Kempenaer (1801-1868), lid Ged. Staten, grietman
Lemsterland.
9-39
Jhr. J. Speelman (1855-1883), rijksbetaalmeester te Winschoten.
10-36 	Mr. J. Bieruma Oosting (1816-1885), burgemeester, kantonrechter, lid 2e Kamer.
10-38 Jhr. Mr. C.J. Speelman (1817-1891), advocaat, rechter.
11-27 O. Schreuder (1818-1905), medicus.
11-31 G.W. Heesen (1846-1921), predikant.
11-37 Mr. J.E. Cats (1793-1853), lid 2e Kamer, rechter.
12-8
J.N. Witteveen (1821-1915), lid Ged. Staten.
12-37 Jhr. W.E. Engelen (1817-1879), burgemeester Leeuwarderadeel, lid 2e Kamer.
13-2	Mr. J.H. van Boelens (1792-1865), jurist, burgemeester, administrateur ’s Rijks
schatkist.
13-8
J. Albarda Cz. (1825-1862), notaris, advocaat, burgemeester Franeker.
13-9
C. Albarda (1796-1866), rechter.
13-17 A.A. Bruinsma (1766-1849), architect.
13-22 	J.J.G. van Wicheren (1808-1897), schilder, leerling van W.B. v.d. Kooi en O. de Boer.
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13-24 Mr. C. Wichers Wierdsma (1823-1902), grietman Hennaarderadeel.
13-28 P. Wierdsma (1776-1846), advocaat, rechter.
14-16 J.A. baron van Zuijlen van Nijevelt (1776-1840), gouverneur der provincie.
14-29 Mr. J. Dirks (1811-1892), advocaat, lid 2e Kamer, medeoprichter Fries Museum.
14-40 M. Manger Cats (1817-1896), grietman Smallingerland.
15-19	Jhr. G.W.F. Lycklama a Nijeholt (1808-1875), advocaat, grietman Oost-Stellingwerf.
15-20 	Jhr. T.M. Lycklama a Nijeholt (1766-1844), grietman Oost-Stellingwerf, lid 2e
Kamer.
15-21 C. Kuipers (1765-1837), apotheker, oprichter Natuurkundig Genootschap.
15-31 H. Schutte (1807-1860), luthers predikant.
16-29 Mr. A.A.F. baron van Panhuys (1841-1894), griffier gerechtshof, kamerheer.
16-37 J. Baart de la Faille (1839-1918), medicus.
17-18 Jhr. Mr. F.J.J. van Eysinga (1818-1901), voorzitter 1e Kamer, Minister van Staat.
17-34 	Jhr. T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer (1806-1870), grietman Het Bildt,
lid 1e Kamer.
17-36 	Jhr. I.J.W.H. van Andringa de Kempenaer (1844-1895), burgemeester
Ferwerderadeel.
17-39 S. Brouwer (1793-1856), medicus, hoogleraar Groningen, lid 2e Kamer.
18-14 Jhr. Mr. I.F. van Eysinga (1794-1870), grietman Hennaarderadeel.
18-16 	Jhr. Mr. C. van Eysinga (1841-1862), lid Ged. Staten, grietman Hennaarderadeel.
18-27 Dr. P.J. van der Gijp (1819-1897), medicus, kolonel Geneeskundige Dienst.
18-29 J.G. Ottema (1804-1879), classicus, uitgever Oerlalindaboek.
18-35 	M.A.J. Losgert (1826-1911), directeur Registratie Domeinen en Staatsloterij.
19-3
Ir. H.G. Levert (1841-1892), waterleidingexpert, o.a. in Ned.-Indië.
19-14 Jhr. Mr. WC.G. van Eysinga (1866-1910), landbouwexpert.
19-26 G. Andrea Pz. (1805-1887), vicepresident Gerechtshof.
19-31 A. van Halmael (1788-1850), jurist, publicist (vooral over Friese geschiedenis).
20-16 Mr. C.A. Römer (1855-1935), advocaat.
20-24 Mr. W.A. van Sloterdijck (1834-1918), auditeur militair.
21-26 D. Burger (1853-1876), diergeneeskundige.
22-6
C.J. Prakken (1852-1916), schoolopziener, rechter.
22-22 A. van der Meulen (1842-1891), moeder van Mata Hari.
	NB. de grafsteen vermeldt ook de grootouders van Mata Hari. Cornelis Zelle is
hier inderdaad begraven. Margaretha Hamstra is echter begraven in IV-38-25.
22-28 Dr. L. Proes (1805-1891), predikant, publicist.
22-34 W.C.A. Hofkamp (1849-1924), gemeentearchitect, directeur Gemeentewerken.
24-3
Mr. A.C. Folkersma (1846-1915), raadsheer Gerechtshof.
24- 5 	Ir. D.F. Wouda (1880-1961), hoofdingenieur Provinciale Waterstaat en architect
gemaal Lemmer.
Afdeling II:
5-14 	H. de Jong (1835-1916), directeur Stedelijk Muziekkorps. Gaf dansles aan de jonge
Mata Hari.
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8-14
S. Baron (1854-1909), eerste directeur Ambachtsschool.
9-31
Ir. R. Kielstra (1828-1894), bouwer dam naar Ameland.
11-25	J. Troelstra (1833-1906), vader van Pieter Jelles Troelstra, wethouder, directeur
Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij.
12-27 C. van Dalen Fontein (1842-1897), burgemeester Barradeel.
13-27 	Jhr. Mr. S.W.H.A. van Beyma thoe Kingma (1812-1877), rechter, vooraanstaand
liberaal.
13-48 B. Albarda (1797-1862), rechtsgeleerde, liberaal lid 2e Kamer.
14-43	L.P. Roodbaard (1782-1851), tuinarchitect (steen uit 2005).
15-17 S.A.B. Taconis (1867-1928), tabaksfabrikant, amateurfotograaf.
15-38 S. Wigersma Hz. (1857-1912), koopman, penningkundige.
15-48 Mr. J.H. Albarda (1826-1898), advocaat, lid Ged. Staten, ornitholoog.
15-50 Dr. M. van Staveren (1815-1900), predikant, publicist theologische geschriften.
19-36 H.J. Prakke (1825-1881), veearts, publicist (diergeneeskunde).
20-35 S. Coronel (1827-1892), stadsgeneesheer, publicist (o.a. voor de LC).
Afdeling III:
8-53
F. Bakker Pzn. (1842-1904), orgelfabrikant (Bakker & Timmenga).
10-18 W.C. van Munster (1839-1913), voorvechter Christelijk Onderwijs.
12-76 L. Zandstra (1848-1923), strijder voor het socialisme.
14-61 G. Colmjon (1828-1884), archivaris-bibliothecaris, lid Frysk Selskip.
15-29 O. Stellingwerf (1847-1897), strijder voor het socialisme.
21-23 W. Eekhoff (1809-1880), boekhandelaar, archivaris-bibliothecaris, historicus.
22-32 J. Kroes (1877-1925), siersmid Kroes & Zn.
23- 9 Th. A. Romein (1811-1881), gemeentearchitect, directeur Gemeentewerken.
Afdeling IV:
9- 9 	H. Wildts (1802-1887), commandeur walvisvaarder (gedenkteken overgebracht
naar Harlingen).
25-8
Fam. Wielenga (-1890), 4 verdronken kinderen en hun moeder.
36-20 J. van Dam (1783-1840), orgelmaker.
37-76 J. Zandstra (1900-1969), Als laatste op deze begraafplaats begraven.
Afdeling IV nieuw / 4a:
1-52
J.J. Beek (1848-1918), moordenaar (‘de taartvergiftiger’).
Afdeling V:
5-82
Y.B. de Graaf (1813-1860), terechtgestelde moordenaar.
9-41	J. Barger (1853-1900), predikant te Harlingen, moordenaar (‘De blikken dominee’).
16-57 R.P. van Dijk (1816-1846), terechtgestelde moordenaar.
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colofon
Een wandeling over de stadsbegraafplaats en door het Rengerspark is de dertiende
aflevering in een serie waarin Historisch Centrum Leeuwarden stadswandelingen,
fietstochten en beschrijvingen van monumenten uitbrengt.
Eerder verschenen:
- Sporen van joods leven
- Poëzieroute
- Sporen van nieuwe Leeuwarders
- Sporen van de Nassaus
- Sporen van vermaarde vrouwen
- Oldehove, scheve toren van Leeuwarden
- I n slach troch de stêd. Sporen van schrijvers en dichters in Leeuwarden
- Sporen van de vroege geschiedenis
- Sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen
- Voetstappen in de Vosseparkwijk
- Oldehove, leaning tower of Leeuwarden (Engelse editie)
- Voetstappen in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk
Deze publicatie kwam mede tot stand dankzij de financiële steun van:
Stichting Old Burger Weeshuis ‒ Stichting Herbert Duintjer Fonds ‒ Stichting
Ritske Boelema Gasthuis ‒ Lionsclub Ljouwert ’80 ‒ Sint Anthony Gasthuis ‒
Stichting Roelof Steinvoorte ‒ Ottema-Kingma Stichting ‒ P.W. Janssen’s
Friesche Stichting ‒ Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland ‒ Van Heloma
Stichting ‒ Maatschappij tot Nut van ’t algemeen –Gemeente Leeuwarden
(Zadelfonds)
uitgave	Stichting de Bomenridders i.s.m. Historisch Centrum
Leeuwarden en Monumentenzorg gemeente Leeuwarden
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