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ALGEMENE BEGRAAFPLAATS WOLVEGA 
 

Bij het betreden van 
de Algemene be-
graafplaats te Wol-
vega, via de oor-
spronkelijk ingang 
vanaf de Steenwij-
kerweg, wordt het 
oog getrokken door 
twee opvallende 
elementen. Eerst is 
er de opvallende, 
geheel vervormde 
treurbeuk en ver-
volgens het stand-
beeld van de vre-
desengel. Onder de 
beuk doorkijkende 
lijkt het of het beeld 
geflankeerd wordt 
door twee prachtig 

uitgegroeide taxussen. Alles met elkaar een indrukwekkend geheel. 
Aansluitend aan ‘De Nieuwe Aanleg’ werd de door een dubbele rij eiken 
omgeven oorspronkelijke begraafplaats daar in 1859 in gebruik genomen. 
Er mag worden aangenomen dat de treurbeuk, die zich nu als een soort 
toegangspoort opponeert, er toen werd geplant. 
Het cherubbeeld in de vorm van een gietijzeren vredesengel, staat centraal 
gesitueerd, gescheiden door een kruispad, aan het hoofd van de door een 
hekwerk ingesloten groep graven van de familie Sickenga. De engel heeft 
in de ene hand de klaroen en van de andere hand de wijsvinger omhoog 
gericht. Het beeld werd door genoemde familie Sickenga aan de 
gemeenschap geschonken. 
Als bekende telgen uit deze familie kunnen burgemeester Jacob Sickenga 
en Aleida Sickenga, beter bekend als juffrouw Sickenga, worden genoemd. 
Een familie die zeker haar stempel heeft gedrukt op de vervenings- en 
ontginningsgeschiedenis in Weststellingwerf. 
In 1917 schreef J. Hepkema in zijn boek: ‘Historische wandelingen door 
Friesland’ het volgende over de begraafplaats: 
“Men ziet er vele zerken en een grafkelder van den WelEdelGeb. Heer J.A. 
van Heloma. 
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Op de zerken vonden we onderscheidene min of meer bekende namen 
als: 
Elizabeth van Alphen, geb. te Tiel 1811, overl. 1887; 
Jacob Caspas Metzlar, notaris, 1818-1893; 
Frederika Sara Catharina Sijpkens 1818-1887, echtgenoote van boven-

genoemden Metzlar; 
Catharina Meinesz, echtgen. v. D. Doedes Breuning, 1817-1887; 
Jelle Doedes Breuning, student te Leiden 1853-1874; 
IJ. De Haan, geb. te Beetgum 1866 en overl. te Doorn 1886, zoon van 

Willem Fongers de Haan en Tetje Sleeswijk; 
Sytzo Solco Tromp, notaris, geb. te Woudsend, 1826-1864; 
Sent Klijnsma, oud-Kolonel der genie, 1790-1874; 
Anna Elizabeth van Giffen, wed. Klijnsma, 1795-1886; 
Jean Lambert Klijnsma, Oud-Luitenant ter zee, 1827-1872; 
Sent F. Klijnsma, Lycklema-stins bij Wolvega, 1865; 
Jacob Sickenga, oud- Burgemeester, 1807-1885; 
A. Hoekstra, Wed. J. Sickenga, geb. Texel, 1819-1891; 
Hajonides Witteveen, geb. te Metslawier 1850, overl. te Rolands-eck 
1891, secretaris van Weststellingwerf, echtg. Van C.E.P. Sickenga; 
Barbara Wilhelmina Hora Siccama tot de Harkstede, geb. te Wouw,  
 overl. 1881; 
Aaltje Homans, Echtg. Van D.F. van Giffen; 
Ids J. van der Veen, onderwijzer te Rhenen, 1868-1891; 
M. de Weerdt, wed. van Dr. Van Rossum, 1811-1881.” 
 

Wolvega, Geert Lantinga 
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