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EEN EEUW NOORDERBEGRAAFPLAATS  
IN LEEUWARDEN

De Noorderbegraafplaats kent een lange 
geschiedenis met vele aanpassingen, 
uitbreidingen en toevoegingen. Maar 
ondanks die veranderingen is de essentie 
van het oorspronkelijke ontwerp overeind 
gebleven. Met graven van bekende en 
onbekende Leeuwarders, een erehof, een 
urnenhof en een kindergrafveld, toont 
de Noorderbegraafplaats het bijzondere 
verhaal van honderd jaar funeraire geschie-
denis.

ONTWERP EN AANLEG
In de zomer van 1919 was de nieuwe 
Noorderbegraafplaats klaar voor gebruik. 
De aanleg had ook niet veel langer meer 
moeten duren, want de oude begraafplaats 
aan de Spanjaardslaan was nagenoeg 

vol. Al in 1910 werd gesproken over de 
aanleg van een nieuwe begraafplaats Ook 
uitbreiding van de bestaande begraafplaats 
werd als mogelijkheid genoemd. Het 
gemeentebestuur besloot in 1916 een 
onderzoek in te stellen naar de moge-
lijkheid van een nieuwe begraafplaats 
aan de noordwestkant van de stad, aan 
de Stienserweg of daar vlakbij langs het 
Schapendijkje. De grond daar was al 
grotendeels in gemeentelijk bezit. Op 5 
februari 1918 werden twee planvarianten 
van de directeur Gemeentewerken, L.N. 
Holsboer, in stemming gebracht. Het plan 
met de ruimste opzet en de meest uitge-
breide plantsoenaanleg kreeg de voorkeur. 
Op iets meer dan vier hectare zou plaats 
zijn voor 5.130 graven met mogelijkheid 

Us deaden te hôf

Us deaden libje by de namme
yn leafde roppen troch in mem;
de fraach oft se op hûs oan kamen 
gie troch de iuwen net ferlern.

Us deaden kenne noch de hage;
de tiid joech har in hiem werom
foarby it skriemen fan ’e dagen,
troch blêd beskade yn har slom.

Us deaden prate mei de beammen,
oan ’t triljen fan in twiich te sjen,
te hearren oan dy tûzen stimmen
dêr’t wyn it grut geheim fan ken.

Onze doden geborgen

Onze doden leven bij de namen
geroepen door een moederstem;
de vraag of ze naar huis toe kwamen
klonk eeuwen door met lieve klem.

Onze doden kennen nog de hagen;
de tijd gaf hen een tuin terug
voorbij het schreien van de dagen,
door blad beschaduwd in hun rust.

Onze doden praten met de bomen,
aan ’t trillen van een twijg te zien,
te horen aan die duizend tonen
met wind nog uit de hof misschien.

Eppie Dam – geschreven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan



tot uitbreiding. Volgens Holsboer zou dit 
oppervlak, zonder rekening te houden met 
de aan invloed winnende mogelijkheid 
tot lijkverbranding, voldoende moeten 
zijn voor vijftig tot zeventig jaar. In een 
aparte stemming werd het voorstel voor de 
bouw van een crematorium aangenomen. 
Zover zou het echter niet komen, want op 
aanraden van de ingeschakelde schoon-
heidscommissie stelde B&W aan de raad 
voor om te wachten met de oprichting van 
een hoofdgebouw met kapel en cremato-
rium. Het advies van de commissie kwam 
B&W waarschijnlijk goed uit, want er was 
eigenlijk geen geld voor die onderdelen. 
Op de Noorderbegraafplaats had dus 
het tweede crematorium van Nederland 
kunnen staan.

In de loop van 1918 en in het voorjaar 
van 1919 werd de begraafplaats aangelegd. 
De nieuwe begraafplaats bestond uit 
rechthoekige velden met de graven aan 
lange paden, afgewisseld met vierkante 
plantsoenen. Alleen links en rechts van 
het centraal geplande hoofdgebouw waren 
twee gebogen paden gedacht; een zakelijk 
ontwerp dat paste bij de trend van het 
Nieuwe Bouwen. Het meest opvallend 

was de brede middenas die naar een 
groot plein leidde. In de van roodbruine 
bakstenen opgetrokken muren van de 
entree werden tien tableaus geplaatst uit de 
fabriek van de bekende keramist en potten-
bakker W.C. Brouwer uit Leiderdorp. De 
tableaus dragen in art-decostijl gestileerde 
voorstellingen van een vrouwenhoofd en 
een mannenhoofd met de handen voor 
de ogen en kandelaars met brandende of 
gedoofde kaarsen.

EERSTE AANPASSINGEN
De begraafplaats was in vijf klassen 
verdeeld, maar de eerste klasse werd nooit 
gebruikt. Al in augustus werd er enorme 
wateroverlast geconstateerd. De grond 
bleek onvoldoende opgehoogd, hoewel dat 
wel was gepland. Er kon maar één lijk per 
graf begraven worden. Door deze tegen-
valler zou Leeuwarden slechts tot 1936 
grafruimte hebben. Er moest dus worden 
ingegrepen. In 1927 werden op het terrein 
zes sleuven gegraven van 80 cm diep. In 
de sleuven werden rioolbuizen gelegd, die 
werden afgedekt met poreuze materialen 
en zand. De graven bleven ongeschonden 
tijdens de werkzaamheden. Het kostbare 
drainageproject werd in april 1928 

Aanleg drainage, circa 1928.



afgerond. De grote financiële problemen 
en technische gebreken werden vooral 
Holsboer aangerekend, maar die was eind 
maart 1919 al vertrokken naar Utrecht.

Holsboers opvolger, L.H.E. van Hijlckama 
Vlieg, trad in augustus 1919 in dienst. 
Hij werd belast met het aanpassen van de 
twee entreegebouwen. Beneden waren 
een kantoor en een voorlopige aula 
gevestigd, terwijl de bovenverdiepingen 
dienden als woning voor de doodgravers. 
De woningen met platte daken boden 
weinig ruimte. De doodgravers klaagden 

bovendien over vochtproblemen. Er werd 
besloten om een flauw hellend dak met 
een fors overstek aan te brengen en de 
muren te behandelen met een pleisterlaag 
tegen inwatering. Onder de kap kon 
op die manier ook slaapruimte worden 
gemaakt. In 1923 werd de verbouwing 
van de entree voltooid.

DE TWEEDE WERELDOORLOG
Al vanaf 1940 werden op de begraafplaats 
Duitse militairen begraven. Door de 
nabijgelegen Fliegerhorst had de stad 
een grote militaire bezetting. Er vielen 

De ingang van de Noorderbegraafplaats, circa 1935.

‘Heldengedenkdag’, 1943. 



veel slachtoffers bij luchtgevechten. De 
gesneuvelde bemanningen werden met 
militaire eer begraven. Naarmate de oorlog 
voortduurde, werden deze begrafenissen 
steeds minder pompeus en bleven het 
vuurpeloton en de muziek achterwege. 
Tussen 1940 en 1945 zijn hier ongeveer 
vierhonderd Duitse soldaten begraven. 
In 1958 werden de resten van een aantal 
van hen overgebracht naar Duitsland voor 
herbegraving. De resterende stoffelijke 
overschotten werden overgebracht naar de 
Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. 
Op de Noorderbegraafplaats werden ook 
dertien gesneuvelde geallieerden begraven.  
Jaarlijks vindt bij hun grafmonumenten 
een herdenking plaats. 

De Stichting Friesland 1940-1945 nam het 
initiatief tot inrichten van een deel van de 
Noorderbegraafplaats tot Erebegraafplaats. 
De stichting schreef ook een prijsvraag uit 
voor een gedenkteken op de graven van 

gesneuvelde of gefusilleerde verzetsstrij-
ders. In 1948 kwam het erehof met vijf-
tien graven gereed op het middenterrein 
aan het eind van de oude centrale laan. 

EERSTE UITBREIDING
Begin 1952 was de begraafplaats bijna vol. 
Door toename van het aantal eigen graven, 
maar ook door de groei van de stad bleek 
een uitbreiding nodig. Destijds vonden 
er jaarlijks zo’n driehonderd begravingen 
plaats. Voor de uitbreiding koos men 
een terrein tussen de begraafplaats en de 
spoorlijn naar Stiens. Eind 1952 werd een 
begin gemaakt met de uitbreiding die in 
1956 voltooid werd. De uitbreiding lag 
ongeveer een meter hoger dan het oude 
deel. Nieuw was ook dat het oude klas-
sensysteem werd afgeschaft. In de nieuwe 
hoofdas werd in 1964 in het midden 
een aula geprojecteerd. Tegelijk werd een 
nieuwe toegang vanaf het Schapendijkje 
gemaakt. Eind 1965 werd het werk 

Dodenherdenking, april 1954.



aanbesteed en kreeg de begraafplaats 
eindelijk een ruimte waar nabestaanden op 
gepaste wijze afscheid konden nemen. De 
aula was een eenvoudig ontwerp op een 
rechthoekige plattegrond onder een plat 
dak. Aan de rechterzijde van de aula werd 
een klokkentoren gebouwd. In deze toren 
hangt een luidklok met de Friese tekst:

myn lieden jowt jim to fearstean
de minske hat syn wei to gean.

Vertaald:  
mijn luiden geeft jullie te verstaan  
de mens heeft zijn weg te gaan.

In 1965 werd ook de eerste urnenhof 
geopend op de begraafplaats. In deze hof 
was plaats voor 115 urnengraven met 
daarin plaats voor 230 urnen. Later is de 
capaciteit uitgebreid, zodat er nu ruimte 
is voor 750 urnengraven. Er is ook een 
strooiveld ingericht.

LATERE UITBREIDINGEN 
EN AANPASSINGEN
In 1972 werd een volgende uitbreiding 
gepland, achter de aula. De uitbreiding 
verdubbelde het grafoppervlak. Het nieuwe 
gedeelte kreeg een sobere en functionele 
uitstraling. In 1974 werd het plan voltooid 
met de aanleg van een nieuwe bomenrij 
achter het oude gedeelte en achter het stuk 
dat in 1956 gerealiseerd was.
In maart 1985 werd de islamitische 
begraafplaats geopend. Op een perceel 
van 1.400 m2, gelegen ten noordwesten 
van de originele aanleg, was ruimte voor 
ongeveer tweehonderd begravingen. Een 
opvallend verschil met de rest van de 
begraafplaats is de ligging van de graven. 
Deze zijn hier georiënteerd in de richting 
van Mekka. Een windroos geeft de richting 

De uitbreiding van 1953.



aan. Bij deze uitbreiding is ook een 
overdekte opbaartafel gerealiseerd waar 
de doden vooraf ritueel gewassen kunnen 
worden. 

In 1988 werd de begraafplaats nog eens 
uitgebreid met achthonderd graven. 
Daarmee kwam het totaal aantal graven 
op ongeveer twaalfduizend. Als laatste uit-
breiding is op de begraafplaats ‘Begraven 
in het bos’ gerealiseerd. Dit plan ligt in 
het verlengde van de oude hoofdas. Enkele 
jaren geleden is een calamiteitenveld 
aangewezen in het geval van een ramp.

Op de plek waar tot 1985 zo’n 1700 
baby’s werden begraven die voor, tijdens 
of zeer kort na de geboorte overleden, 
is in 2005 een herdenkingsmonument 
geplaatst. Op het veld zijn vier glasplaten 
geplaatst met elk een uitsparing op een 
andere plaats, achter elkaar gezien ontstaat 
hierdoor het beeld van een kruis. De 
platen symboliseren gezinnen met ieder 
hun eigen verhaal. 

In 2009 is de aula verbouwd, waarbij 
de buitenzijde een modern uiterlijk heeft 
gekregen. Toen zijn door kunstenaar Gerrit 

De aula na de verbouwing van 2009. 



Terpstra ook een nieuw toegangshek, 
zitelementen, watertappunten, bloem-
schiktafels, verlichting en een schuilplaats 
ontworpen in cortenstaal en gegalvani-
seerd staal. Terpstra ontwierp eveneens 
‘Oldenammenbeamskip’, een zeven meter 
hoge stalen zuil die de Oldehove symbo-
liseert, een stalen boom en een granieten 
plaat. Onder het kunstwerk liggen dui-
zenden knekels die zijn opgediept tijdens 
opgravingen op het Oldehoofsterkerkhof 
in 1968-1969 en 2005-2006. De zuil is 
versierd met namen uit oude grafboeken. 
In 2011 is een theehuis gestart in het 
voormalige lijkenhuisje. In 2019 lagen 
er ongeveer 26.000 mensen begraven 
op de Noorderbegraafplaats. Dit aantal is 
inclusief ‘geschudde’ graven en ongeboren 
kinderen, maar exclusief de urnen in een 
urnennis en verstrooiingen.
 

BEKENDE LEEUWARDERS  
EN BIJZONDERE GRAVEN 
De Noorderbegraafplaats is in de afgelopen 
honderd jaar de rustplaats geworden voor 
veel bekende Leeuwarders, die al dan niet 
hun stempel op de stad gedrukt hebben. 
Zo werd hier in 1934 architect Hendrik 
Hendriks Kramer begraven. Kramer 
ontwierp onder meer kerken in Slappeterp, 
Warstiens en Kimswerd. Op zijn zerk 
zijn bijzondere voorbeelden van funeraire 

Funeraire symboliek op de grafzerk van Hendrik Kramer, 
met boven een olielamp die de doden begeleidt naar 
het hiernamaals en onder de papaver, verwijzend naar 
de eeuwige slaap. 



Links het graf van W.C. de Groot, rechts het graf van J.W. Koopmans.

Links het graf van Kor Ket, rechts detail van het grafmonument van Johanna te Winkel en haar zoontje.



symboliek aangebracht [graf 02/-12/02]. 
Een andere bekende architect ligt hier ook: 
Willem Cornelis de Groot (1853-1939). 
Hij liet in Leeuwarden verschillende fraaie 
gebouwen en woningbouwcomplexen 
achter, zoals het Gabbemagasthuis en 
de Hollanderwijk. Op het graf van het 
echtpaar De Groot ligt een zerk met een 
tafereel van een engel die zijn handen 
uitstrekt naar een kompas met sterren  
en een driehoek [graf 02/-/01/15].  
Ook de architecten Doeke Meintema  
[graf 02/-/06/01], Douwe Witteveen 
[graf 02/-/14/26] en Meindert Gerbenzon 
[graf 02/-/05/06] liggen hier. Een van de 
belangrijkste ondernemers in Leeuwarden 
was Johannes Wilco Koopmans (1888-
1957), directeur van de gelijknamige 
meelfabriek. Op zijn grafmonument staat 
graan afgebeeld met twee figuren die de 

verwerking tot meelproducten represen-
teren [graf 01/A/02/12]. Stadsfiguur en 
marktvrouw Roosje Cohen (1881-1958) 
ligt hier eveneens. Zij overleefde de oorlog 
door haar huwelijk met een niet-jood. 
Haar grafmonument oogt modern en 
is waarschijnlijk aangepast na de bijzet-
ting van een aantal familieleden [graf 
02/A/08/18]. 

Enkele andere bekende Leeuwarders die 
hier begraven liggen: de legendarische po-
litiecommissaris Willem Frederik Martinus 
Wesser [graf 02/-/12-21], boeienkoning 
Douwe Bijlsma [graf 04/-/1B/28], schaker 
Waling Dijkstra [graf 02/U/-/062], 
verzetsstrijder Krijn van der Helm  
[graf 04/-/1E/11], vliegenier Jitze Kiemel 
[graf 03/-/27/61], journalist-schrijver 
Reinder Brolsma [graf 03/-/29/52], 

De begrafenis van commissaris van politie Willem Frederik Martinus Wesser op 23 mei 1930.



straatartiest (‘Hoempa’) Adrianus van 
Merode [graf 04/-/46/17], goochelaar 
Ritsko van Vliet sr. [graf 03/-/30/68], 
stadskenner Hendrik ten Hoeve [graf 
04/-/07/26], horecaman Coos Strooisma 
[graf 02/B/10/45], dirigent Kor Ket [graf 
03/-/07/1A], skûtsje schippers Siete Meeter 
[graf 02/H/45/04] en Lodewijk Meeter 
[graf 02/G/02/16], dichter Sybe Sybesma 
[graf 02/G/07/03] en notaris en verzame-
laar Nanne Ottema [graf 02/-/25/01].

Een van de meest bijzondere grafmonu-
menten herinnert aan een oorlogsdrama. 
Het beeld van een treurende vrouw 
is geplaatst op het graf van Johanna 
Wilhelmina te Winkel en haar zoontje 
Hans, beiden slachtoffer van afgedwaalde 
bommen op de Julianastraat in  
1942 [graf 04/1b/10]. Ook de graf-
monumenten voor de familie Suskind  
[graf 03/-/24 /04] en de gebroeders 
Wierda [graf 04/-/1E /05] herinneren 
aan de Tweede Wereldoorlog. Bijzonder  
is eveneens het graf voor Broer Bearda 
[graf 02/-/04/17], met een stèle in de 
strakke stijl van De Stijl. Een blokvormig 
grafteken in zakelijke stijl is voor Pieter 

Alberda en zijn vrouw Trijntje van der 
Vegte [graf 04/-/05/78]. De jonggestor-
ven Rosa van Bergen [graf 2/H/45/15] 
heeft een zerk waarop een driedimen-
sionaal berglandschap is verbeeld. Het 
grafmonument van Manuel Fetter getuigt 
van zinloos geweld [graf 02/D/11/69]. 
Het oudst bewaard gebleven graf is dat 
van Barbera Wielinga-Vergonet, begraven 
op 7 augustus 1919 [graf 04/-/12/76]. 
Een dag eerder was de begrafenis van 
Wijpkje Houkes, maar die is op zeer jonge 
leeftijd overleden en ligt met een tiental 
andere kinderen in één graf zonder zerk 
[graf 4A/-/01/78].
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Rudolf Jan Wielinga (links) legt samen met wethouder 
Sjoerd Feitsma bloemen op het graf van zijn overgroot-
moeder Barbera Wielinga-Vergonet.


