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DIGITALE RONDLEIDING HISTORISCHE BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG 
 

VOOR PLATTEGRONDEN MET DE VAKKEN EN GRAFNUMMERS: ZIE DE LAATSTE PAGINA’S 

 

Inleiding 

We beginnen op de brug over de 4de Binnenvestgracht, die de overgang vormt tussen de steeg en 

de begraafplaats. Deze eeuwenoude steeg liep destijds van het centrum van Leiden de groene 

weilanden in, van daar de naam Groenesteeg. De brug heeft de toepasselijke naam Laatste Brug;  

de eerste ‘Laatste Brug’ stamt uit 1659, de huidige uit 1982.  

We gaan de begraafplaats op via een ijzeren toegangshek dat aan beide zijden steunpalen heeft 

met aan de linkerzijde een vlinder en aan de rechterzijde een omgekeerde fakkel. Dit zijn funeraire 

symbolen: de vlinder is een teken van het korte, vluchtige leven en de omgekeerde fakkel beeldt 

het uitgedoofde leven uit. 
 

   
Laatste Brug Vlinder Omgekeerde fakkel 

 

We lopen door het hek en zien links de aula. De eerste versie stamt uit 1828; in 1860 werd deze 

geheel verbouwd en uitgebreid met een bovenverdieping. De benedenverdieping diende vroeger bij 

begrafenissen als ontvangstruimte voor familie en vrienden van de overledene. Boven woonde de 

grafdelver met zijn gezin. In ruim anderhalve eeuw zijn dat er maar vier geweest. De begraafplaats 

zelf stamt uit 1813 toen er niet meer in kerken mocht worden begraven. Omdat vroeger de elite in 

kerken werd begraven, was vanaf 1813  de begraafplaats Groenesteeg de plek waar de elite van 

Leiden uit de 19de en 20ste eeuw  ter aarde werd besteld.  

Zoals de begraafplaats nu is ingedeeld is vrijwel hetzelfde als ongeveer twee eeuwen geleden, toen 

stadarchitect Salomon van der Paauw deze ontwierp. Het hogere deel heeft een kruisvorm, die 

doet denken aan een kerk; het lagere, wat verder naar rechts (gezien vanaf het toegangshek) 

gelegen deel heeft het karakter van een tuin. De begraafplaats is zeer lange tijd, tussen 1838 en 

1981 eigendom geweest van de Hervormde kerk. In 1981 heeft de gemeente Leiden de 

begraafplaats gekocht. Al sinds 1975 mag er niet meer worden begraven en vanaf 1978 zijn de 

begraafplaats en de aula Rijksmonumenten.  
 

  
Aula Begraafplaats rond 1910 
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Hoofdpad 

Loop het hoofdpad op, dat is bestraat met IJsselsteentjes die al in 1828 zijn gelegd. Het pad is 

uitgesleten door de lijkkoetsen die hier anderhalve eeuw over zijn gereden om zo’n 5000 Leidenaren 

naar hun laatste rustplaats te brengen.  

Als we iets voorbij de aula zijn, dan zien we links een berk. Dit is een prieelberk, die behoort  tot de 

bomenroute van het Singelpark en zijn voorzien van een bordje met uitleg. Deze boom met zijn 

sierlijk naar beneden hangende kronkelige takken past goed op een begraafplaats als symbool voor 

rust en verdriet.  

Achter deze boom ligt vak F met zandgraven. Bij een zandgraf liggen de kisten in de grond zonder 

verstevigde wanden, wat een positieve invloed heeft op het ontbindingsproces. 

Achter deze berk ligt in zandgraf 188 (vanaf het hoofdpad nauwelijks te zien) de grondlegger van 

de bekende uitgeverij Brill, Evert Jan Brill (1812-1871), die in 1848 de in 1683 gestichte drukkerij 

Luchtmans overnam en voortzette onder de naam Boekhandel en Drukkerij E.J. Brill.  Dit bedrijf 

bestaat nog altijd. Tussen 1883 en 1985 was het gevestigd aan de Oude Rijn, wat op de gevel nog 

is te zien. De firma is wereldwijd bekend als wetenschappelijk uitgever en specialist op het terrein 

van de letteren en de oriëntalistiek.  

Loop verder het pad op tot de imposante, grote bruine beuk. Deze boom, geplant in 1882, is met 

zijn omtrek van ruim 7,5 meter de dikste boom van Zuid-Holland. Deze beuk is geënt op een 

onderstam van een gewone groene beuk. De stam is kort en gedrongen en heeft een grillige vorm. 

Dit is ontstaan omdat groene en bruine beuken verschillende groeisnelheden hebben. Ook deze 

boom is onderdeel van de bomenroute van het Singelpark. 
 

   

Prieelberk Brill Bruine beuk 

 

Vakken B en F 

Als we bij de boom links afslaan, dan zien we aan onze rechterhand 

vak B met keldergraven, die aaneengesloten liggen. Direct rechts 

achter de beuk staat een opvallend grafmonument met een kleine 

obelisk. In dit keldergraf 176 is Frans Coenen (1826-1904) 

begraven. Coenen was een violist en componist en medeoprichter 

van het Conservatorium in Amsterdam. Hij was een muzikaal 

wonderkind, die al op 7-jarige leeftijd als violist optrad en als 13-

jarige een mis componeerde. De Jugendstil obelisk is geschonken 

door zijn leerlingen en vrienden. 

Op deze hoogte is aan de linkerkant in vak F achterin een 

opvallende vaas op een zuil te zien bij zandgraf 231. In feite is dit 

een restant van een fraai grafmonument dat Lindor Serrurier, 

destijds directeur van het Museum Volkenkunde, voor zijn vrouw 

Martina Lindo (1851-1880) als waardering liet aanbrengen. Verder 

zijn er weinig grafmonumenten op deze begraafplaats, wat past bij 

de sobere funeraire gewoonten van de Hervormden.   

 
Obelisk bij Coenen 
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Graf Lindo (1900) Graf Lindo (2020) 

 

Als we dit linker pad aflopen, dan zien we aan het einde duidelijk dat dit een hoger gelegen stadsdeel, 

een bolwerk, is. Deze bolwerken, waarvan Leiden er een groot aantal had, waren in de 17e/18e 

eeuw verdedigingswerken. Aan het begin van de 19de eeuw waren deze door de verbeterde militaire 

artillerie overbodig geworden. Vanwege de hogere ligging waren ze zeer geschikt als 

begraafplaats. 

In vak F, ongeveer ter hoogte van de opbergkisten, liggen in zandgraf 244 de ouders en zus van 

Abraham Kuyper, theoloog, oprichter van de ARP, stichter van de Vrije Universiteit en minister-

president tussen 1901 en 1905. Vader Jan Fredrik Kuyper was in Leiden predikant.  

Als we aan het einde van het pad rechtsom lopen langs vak B, dan ligt op de hoek van de derde rij 

Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) in keldergraf 168B. Hij is nog altijd Nederlands meest 

bekende arabist en islamkenner, die in 1885 richting Mekka ging, waar hij infiltreerde in de 

Arabische wereld. Tussen 1891 en 1906 was hij in Nederlands-Indië van onschatbare waarde voor 

zijn vaderland. Zijn laatste 30 jaar was hij hoogleraar Arabisch aan de Leidse universiteit.  

Als we verder rondlopen, dan komen we - vlak voor de zogenaamde draaicirkel en direct achter de 

haag - bij keldergraf 117H van Anna Groll (1856-1937). Dit is het middelste van drie graven met 

een hekje. Anna is een tijdgenoot van Snouck Hurgronje. Anna voelde er niets voor om ‘gewoon’ 

huisvrouw te worden. Ze haalde aktes boekhouden en handelswetenschap en wordt beschouwd als 

de eerste Nederlandse vrouwelijke accountant. Anna ontmoette de orthopedisch chirurg Murk 

Jansen en via hem kwam ze in aanraking met de misvormde medemens en ging zich daarvoor 

inzetten. Samen maakten zij zich sterk voor een kliniek voor orthopedie, die er -  mede door een 

aanzienlijke financiële privébijdrage van Anna - kwam. In 1928 legde zij de eerste steen voor deze 

kliniek, die als eerbetoon voor haar inspanningen de Annakliniek ging heten. 

Loop door naar de draaicirkel, ook wel keerlus genoemd,  de ronde open ruimte waar vroeger de 

paarden die de rouwkoets trokken, konden keren. Ga hier weer een klein stukje terug over het 

hoofdpad naar keldergraf 135 in vak B, in de tweede rij vanaf het pad, waar Cornelis Dros (1800-

1874) en Catharina Tieleman (1804-1835) zijn begraven. Zowel de familie Dros als Tieleman waren 

Leidse fabrikanten. Door het huwelijk tussen beiden ontstond ook een zakelijke verbintenis tussen 

beide families. Cornelis Dros nam samen met twee zwagers Tieleman de zeepziederij De 

Gekroonde Haan aan de Middelste gracht over en gaven het de naam Dros en Gebr. Tieleman. 

Later, in 1877 begonnen familieleden een groenten- en vleesconservenfabriek, het bekende bedrijf 

Tieleman & Dros, dat gevestigd was aan de Middelste- en Uiterstegracht. Dit bedrijf ging na de 

Tweede Wereldoorlog failliet. De gemeente Leiden heeft de gebouwen toen opgekocht. Sindsdien 

heeft het verschillende bestemmingen gehad. Sinds 2015 is het een ‘woonfabriek’, een collectief 

zelfbouwproject.  
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Snouck Hurgronje Anna Groll Tieleman & Dros 

 

Draaicirkel 

Loop weer terug naar de draaicirkel. Aan de rand hiervan, achteraan rechts, staat het DANK 

monument. Dit is ter nagedachtenis aan de mensen die hun lichaam beschikbaar hebben gesteld 

voor de wetenschap. Het monument is ontworpen door de kunstenaar Guido Geelen en bestaat 

uit een bronzen ontwortelde es, gesteund door drie palen. Gelijk het lichaam, dat van nut kan zijn 

nadat het afgestaan wordt voor de wetenschap, krijgt de boom een tweede leven en dient als object 

voor het gedenken.  

Naast het DANK monument liggen bij de draaicirkel nog drie graven met stèles (dit zijn opstaande 

zerken). Deze graven vormen vak L. Tussen 1956 en 1971 zijn hierin vijf personen begraven. Rechts 

ernaast liggen vijf oude zandgraven met platte zerken, afkomstig uit de Vrouwekerk. 
 

   

DANK monument Vak L Zerken uit Onze-Lieve-Vrouwekerk 

 

Vak  A1 

Lopen we nu verder in de richting van het lagere deel van de begraafplaats, dan hebben we aan 

onze rechterhand, direct naast het pad, vak A1 met keldergraven.  

Het tweede graf met nr. 285 is het familiegraf De Koster, verbonden met de Meelfabriek. Vader 

Arie (1841-1912) was een belangrijk man in de industriële ontwikkeling van Leiden. Hij was 

(mede)oprichter van de Meelfabriek en heeft deze samen met zijn zonen Jo en Dolf en andere 

afstammelingen tot grote bloei gebracht.  

Als we verder doorlopen over het pad langs vak A1, dan vinden we in het op een na laatste graf, 

graf 265, de neerlandicus Matthias de Vries (1820-1892), die vooral bekend is als grondlegger van 

het Woordenboek der Nederlandse Taal, het grootste woordenboek ter wereld.  
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Meelfabriek De Vries 

 

Knekelveld 

Ga rechtsaf en na 20 meter linksaf, dit is het 

Eikenlaantje, waar een aantal eiken staat. Aan 

de linkerkant bevindt zich het knekelveld, 

waarin de overblijfselen zijn herbegraven uit 

geruimde graven, niet alleen van de 

begraafplaats Groenesteeg, maar ook van 

andere begraafplaatsen die er vroeger in Leiden 

op andere bolwerken waren. In dit veld staan 

ook enkele bijenkasten van een imker. 

 
Bijenkasten 

 

Vakken K en J 

Loop verder in het Eikenlaantje naar zandgraf 754 in vak K. Onder een kleine zerk ligt Anna 

Carbentus (1819-1907), de moeder van Vincent van Gogh. Zij kwam uit Den Haag, trouwde met 

de dominee Theo van Gogh en ging met hem in Brabant wonen. Zij kregen zeven kinderen met als 

oudste zoon (als we een doodgeboren kindje niet meerekenen) de schilder Vincent van Gogh en als 

oudste dochter Anna. Een paar jaar nadat haar echtgenoot in 1885 was overleden, kwam Anna naar 

Leiden, waar dochter Anna met haar gezin woonde. Toen zij in 1907 overleed, heeft haar 

schoonzoon, een Leidse fabrikant, dit graf gekocht. Overigens liggen op de begraafplaats 

Groenesteeg nog 11 andere familieleden van Vincent van Gogh begraven. 

Verder op dit pad, direct na een bank, staat een piepklein boompje, de Van Gogh kastanje. In 

Zundert, de geboorteplaats van Vincent van Gogh, ontdekte men een afwijkende kiemplant van de 

tamme kastanje. De krullende takken van deze plant deden denken aan de van Gogh schilderijen. 

De boom kreeg daarom zijn naam en behoort ook tot de bomenroute van het Singelpark. 

Aan het einde van dit pad staan in de bocht nog drie Italiaanse populieren. Deze zuilvormige bomen 

met plankwortels zijn voor het eerst gevonden in Lombardije, vandaar de naam. Door zijn smalle 

vorm kan hij goed tegen wind en is deze sterk. De boom heeft een hoge biodiversiteitswaarde en is 

daarom belangrijk voor vogels en insecten. Ook dit is een bom van de bomenroute van het 

Singelpark. 
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Grafzerk Anna Van Gogh - Carbentus Van Gogh boom Italiaanse populier 

 

Ter hoogte van het Van Goghboompje ongeveer 5 meter naar rechts, ligt in vak J. In zandgraf 604 

Jacobus Hartevelt (1868-1917) begraven. Hij was de laatste Hartevelt die directeur/ eigenaar was 

van het vermaarde Leidse familiebedrijf van de jenever. Hij was eigenlijk van plan om notaris te 

worden, maar toen zijn vader plotseling op 45-jarige leeftijd overleed, nam Jacobus de leiding over. 

Ook hij overleed plotseling op jonge leeftijd: hij werd maar 49 jaar. 

Loop het Eikenlaantje af en ga bij de bocht direct het eerste graspad in, het Iepenlaantje waarin een 

aantal iepen staan. In het vak J aan onze linkerkant zien we, ongeveer 15 meter voorbij het graf van 

Harteveld, een enkele afgebroken zuiltjes staan. Een afgebroken zuil is het symbool van het 

onverwachts afgebroken leven.  
 

   
Hartevelt Iepen Afgebroken zuiltjes 

 

Vakken G en C 

Loop door tot het ronde perkje, waar een treures in het grint staat. Aan de rand van dit rondje staat 

een boom achter het kleine betonblok dat vak H aanduidt. Ook hierbij hoort een bordje van de 

bomenroute van het Singelpark. Dit is een Japanse Yoshino kersenboom. Vanwege de speciale 

band met Nagasaki ontving Leiden in 2013 deze boom. Hij staat niet ver van keldergraf 228 in vak 

C, het graf van J.J. Hoffmann (1805-1878), de eerste hoogleraar Japans aan de Leidse universiteit. 

Eerstejaarsstudenten Japans bezoeken jaarlijks zijn graf. 

Ga linksaf, terug richting water, de Nieuwe Rijn. Dit is het Lijsterbeslaantje waarin wilde 

lijsterbessen staan. De bessen van de wilde lijsterbes zijn geliefd bij vogels, vooral bij lijsters. De 

bessen blijven dan ook meestal niet lang hangen. Vroeger gebruikten vogelvangers de bessen als 

lokaas om lijsters mee te vangen. De wilde lijsterbes is ook onderdeel van de bomenroute van het 

Singelpark. 
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Japanse Yoshino kersenboom Johannes Hoffmann Wilde lijsterbes 

 

Loop dit Lijsterbeslaantje richting water. Halverwege staat aan de linkerkant weer een bordje van de 

bomenroute van het Singelpark met daarachter een Honingboom. Een bloeiende honingboom 

trekt veel insecten aan, maar de vruchten en andere delen van de boom zijn wel giftig voor insecten. 

Een bloemrijke pluim kan wel 1000 bloemetjes bevatten. De boom bloeit niet ieder jaar.  

Ga aan het einde van dit laantje rechtsaf en loop verder in het achterste laantje het Essenlaantje 

met links een aantal essen. Rechts ligt vak G en ga daar eerst naar zandgraf 400 van Frederik 

Kaiser (1808-1872). Kaiser was de eerste Leidse hoogleraar sterrenkunde en stichter van de 

Sterrewacht. Zonder academische studie, hij werd door zijn oom - een amateur astronoom - 

ingewijd in de sterrenkunde, wist hij deze positie te bereiken. Hij verwierf in 1835 wereldfaam door 

de baan van de komeet Halley zeer nauwkeurig te voorspellen. 
 

   
Honingboom Essenlaantje Frederik Kaiser 

 

Enkele graven verder, in graf 403, werd François Was (1846-1903) begraven. Hij was van 1894 tot 

vlak voor zijn overlijden burgemeester van Leiden. Onder zijn bewind werd het landgoed 

Endegeest gekocht, waarop in 1896 een krankzinnigengesticht werd gebouwd. Hij was als 

burgemeester zeer geliefd. 

Als we verder lopen richting aula komen we bij vak C met keldergraven. In graf 232 ligt Boudewijn 

Franciscus Krantz (1806-1878). Het familiebedrijf Krantz & Zoon was van 1826 tot het faillissement 

in 1978 een fabriek van laken en wollen stoffen aan de Oude Singel. Boudewijn Krantz heeft ook 

veel bijgedragen op sociaal-cultureel gebied in Leiden. 
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Iets verder, in graf 229, ligt de bekende historicus Robert Jacobus Fruin (1823-1899). Hij was de 

eerste in ons land die de vaderlandse geschiedenis als speciale leeropdracht had. Fruin was een 

invloedrijke historicus en schreef een standaardwerk over de Tachtigjarige Oorlog, evenals een 

boek over het ontzet van Leiden.  
 

   
François Was Boudewijn Krantz Robert Fruin 

 

Vakken D en E 

Loop iets door tot het einde van vak C en ga daar rechtsaf. Aan de linkerkant bevindt zich vak D 

met zandgraven, bereikbaar via een trapje. Ga het trapje op. Direct rechts bij zandgraf 536 staat 

een Engel op het graf van de op 12-jarige leeftijd overleden Hendrik Kuneman (1875-1887). De 

engel symboliseert het onschuldige kind.  

Links van het trapje in de tweede rij, in zandgraf 522, werd Irawan Soejono (1920-1945) begraven. 

Soejono was van Indonesische afkomst, studeerde in Leiden en zat in het verzet onder de 

schuilnaam ‘Henk van de Bevrijding’, Op 13 januari 1945 werd hij bij een razzia betrapt op het 

vervoeren van een stencilmachine waarop het illegale blad ‘De Bevrijding’ werd gedrukt. Toen hij op 

de vlucht ging, werd hij op de Boommarkt doodgeschoten. Hij werd tijdelijk op Groenesteeg 

begraven. Bijna twee jaar later is zijn lichaam opgegraven, gecremeerd in Westerveld en is zijn as 

overgebracht naar Indonesië. 
 

  

Engel op graf Hendrik Kuneman Gedenksteen op graf Irawan Soejono 
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Ga weer terug het trapje af en ga linksaf. Ongeveer op de hoek van dit vak D liggen in zandgraf 507 

twee musici: Adrianus Jacobus Wetrens (1822-1899) en Anna Schulz Lessig (1850-1884). 

Wetrens was aanvankelijk violist en later jarenlang dirigent van het in 1831 opgerichte studenten 

muziekgezelschap Sempre Crescendo, een van de oudste muziekgezelschappen van Nederland. 

Ook was hij directeur van de Leidse muziekschool van de Maatschappij van Toonkunst.  

Ieder jaar komt op 8 september, de dies van Sempre Crescendo, het bestuur van dit gezelschap 

naar dit graf, maakt het schoon en legt er bloemen. 

Anna Schulz Lessig werd in het Duitse Halle geboren. Zij kreeg een muziekopleiding in Leipzig en 

kwam op 22-jarige leeftijd naar Leiden, waar zij werd aangesteld als pianolerares bij de 

muziekschool waarvan Wetrens directeur was. Naast het lesgeven treedt Anna ook op als pianiste. 

Anna wordt in 1884 - zij is dan pas 34 jaar -  ernstig ziek en overlijdt. Anna was zeer geliefd. Het 

echtpaar Van Lochem, waarbij Anna inwoont, regelt dat zij op de begraafplaats Groenesteeg kan 

worden begraven in een graf van een familielid. Een jaar later koopt Wetrens graf 507 en wordt Anna 

daarnaartoe overgebracht. Wetrens overlijdt in1899 en wordt ook in dit graf begraven, waarin ook al 

zijn 1895 overleden echtgenote haar laatste rustplaats heeft gevonden.  

  
Adrianus Jacobus Wetrens Bestuur Sempre Crescendo bij graf 507 

 

Loop door tussen de vakken D en A in de richting van het 

hoofdpad. Aan onze linkerkant liggen de vakken D en E . In de 

verte links, het is lastig om dichtbij de komen, ligt in zandgraf 

112 Wijbrandus Haanstra (1841-1925). Deze pedagoog werd 

in 1867 hoofd van de Kweekschool voor Bewaarschoolhoude-

ressen. Hij ontwikkelde de ‘methode Haanstra’, die zelfstandig 

en kritisch denken stimuleert en die landelijk bekend werd. In 

Leiden bestaat een Haanstra basisschool, die is gevestigd aan 

het Rapenburg. 

 
Wijbrandus Haanstra 
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Vak A 

Als we richting de grote beuk lopen, dan hebben we aan onze rechterkant vak A. In de tweede rij 

ligt, bijna op de hoek, in keldergraf 23 stadsarchitect Salomon van der Paauw (1794-1869). Van 

der Paauw heeft in 1828 deze begraafplaats ontworpen. Als 22-jarige werd hij al benoemd tot 

stadsarchitect, wat hij 47 jaar zou blijven. Hij ontwierp onder andere de Koornbeurs, de 

stadsgehoorzaal en de Doelenkazerne. Ook was hij directeur van de brandweer. 

Zes graven verder ligt in graf 29 Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793-1835). Reuvens was 

de eerste hoogleraar ter wereld in (alleen) de archeologie. Hij wordt beschouwd als de grondlegger 

van de Egyptologie in ons land. Reuvens werd de eerste directeur van het door koning Willem I 

opgerichte Museum van Oudheden. 

Het volgende graf in deze rij, graf 30,  is van Diederik van Leyden Gael (1775-1846). Hij was een 

burgemeesterszoon en werd door een aantal erfenissen schatrijk. Diederik was vele jaren lid van 

de Leidse gemeenteraad en bekleedde tal van functies op maatschappelijk terrein. Hij schonk, 

meestal anoniem, regelmatig aan hulpbehoevenden en was een echte weldoener. Ook de stad 

Leiden redde hij van een faillissement door een gift van ƒ 100.00,-. Hij staat dan ook bekend als “De 

redder van Leiden”. Hij bezat een aantal panden, waaronder het prachtige huis Breestraat 125.  
 

   

Salomon van der Paauw Caspar Reuvens Breestraat 125 

 

Loop verder naar keldergraf 18 in de eerste rij. Hier ligt Floris 

Verster (1861-1927). Verster is een geboren Leidenaar en is - 

afgezien van een korte periode in Brussel – altijd in Leiden 

gebleven. Verster was een toonaangevende schilder. Hij kreeg 

bij Ars Aemula Naturae tekenles van George Breitner. In Brussel 

maakte hij kennis met Jan Toorop en de kunstenaarsgroep Les 

Vingt. Onder hun invloed begon Verster te werken met een ruwe 

penseelstreek en met heftige kleuren. Vooral zijn bloem-

stillevens hadden veel succes. Floris Verster woonde op het 

landhuis Groenoord, waar hij in 1927, in de vijver van zijn eigen 

tuin, verdronk. 

 

 

 
Floris Verster 

EINDE VAN DE RONDLEIDING 
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Plattegrond (totaal overzicht)  
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Vakken F en B 
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Vakken A1, A, D E en L 
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Vakken C, G, H, J en K 


