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Hoogleraar godgeleerdheid, modern theoloog, oud-testamenticus 

 

Personalia  

Geboren: 16 september 1828 te Haarlem 

Zoon van: Johannes Petrus Kuenen en Catharina Susanna Maria Rutgers 

Gehuwd met: Wiepkje Muurling te Groningen op 2 augustus 1855 

Overleden: 10 december 1891 te Leiden 

Begraven: 14 december 1891  

 

Samenvatting 

Abraham Kuenen wordt geboren in Haarlem op 16 september 1828. Na het behalen 

van zijn gymnasiumdiploma in 1846 schrijft hij zich in hetzelfde jaar als student 

theologie in bij de Universiteit van Leiden. Hij raakt in de ban van professor Johannes 

Henricus Scholten, die in juni 1843 in Leiden is benoemd als bijzonder hoogleraar en 

eind 1845 als gewoon hoogleraar, en de theoretische grondslag legt voor de 

moderne theologie. Deze stroming drukt een groot stempel op de theorie en de 

praktijk van de theologie in de tweede helft van de negentiende eeuw en Kuenen 

wordt hiervan één van de belangrijkste woordvoerders.  

 Zijn talenten vallen gelijk op bij zijn medestudenten en bij zijn hoogleraren. Na zijn 

afstuderen in 1851 wordt hij direct aangetrokken als onderbeheerder van de ver-

zameling Oosterse handschriften uit het legaat Warner in de universiteitsbibliotheek 

Leiden.  

 Eind 1852 wordt Kuenen bovendien aangesteld 

als bijzonder hoogleraar in de godgeleerdheid. In 

september 1855 volgt zijn benoeming als gewoon 

hoogleraar, welke functie hij zal bekleden tot zijn 

dood in 1891.  

 Vlak voor zijn benoeming trouwt hij in augustus 

1855 met hoogleraarsdochter Wiepkje Muurling, 

met wie hij tussen 1863-1874 zeven kinderen krijgt.  

 Met zijn kennis en zijn moderne interpretatie van 

het Oude Testament verwerft hij nationaal en inter-

nationaal aanzien. Vanwege zijn persoonlijkheid en 

zijn geleerdheid is hij een gewilde persoon niet 

alleen bij theologische maar ook bij algemeen-

wetenschappelijke en kerkelijke organisaties, ver-

enigingen en tijdschriften.  

 
Portret Abraham Kuenen (1878) 
t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum 

 Op 10 december 1891 overlijdt Abraham Kuenen. Vier dagen later wordt hij onder 

grote belangstelling begraven in zandgraf 521 op de begraafplaats Groenesteeg. 



 

Volledige versie 

Ouderlijk gezin en opleiding 

Abraham (Bram) Kuenen wordt geboren in Haarlem op 16 september 1828 als 

tweede kind van Johannes Petrus Kuenen (1789-1843) en Catharina Susanna Maria 

Rutgers (1796-1876). Het gezin telt twee zoons en twee dochters. Zijn vader is 

evenals zijn grootvader apotheker in de Koningstraat in Haarlem. Hij is vernoemd 

naar zijn grootvader van moederszijde, de predikant Abraham Rutgers (1751-1809).  

 Wanneer zijn vader in juni 1843 overlijdt, moet de 15-jarige Bram het gymnasium 

voortijdig verlaten om in de apotheek Wed. Kuenen en zoon te gaan werken, maar 

een paar jaar later lukt het toch om op het gymnasium terug te keren. Na enkele 

jaren godsdienstonderwijs bij de predikant Joost Adriaan van Hamel wordt hij lid van 

de Waals-Hervormde gemeente.  

 Na zijn gymnasiumopleiding en toelatingsexamen voor de universiteit, schrijft 

Abraham zich op 4 september 1846 in als student godgeleerdheid in Leiden, met de 

bedoeling om predikant te worden binnen de Hervormde Kerk. Tijdens zijn studie 

dwingt hij respect af bij zijn medestudenten. Bij onenigheid wordt hij er nogal eens 

bijgehaald om te bemiddelen. Hij is praeses van de Reünie-commissie (1846-1850) 

en van het Leids studentencorps (1850). 

 In het najaar van 1846 wordt zijn neef Abraham Rutgers van der Loeff (1808-

1885)1 - hun moeders zijn zusters - als predikant in Leiden beroepen. Met hem zal hij 

de rest van zijn leven innig contact onderhouden. 

 In 1851 legt Kuenen met goed gevolg het proponentsexamen2 af voor een com-

missie van Nederlands hervormde predikanten in Den Haag. Om tot dit examen 

toegelaten te worden is tenminste het kandidaatsexamen godgeleerdheid vereist.  

 Op 21 juni 1851 promoveert Kuenen in Leiden 

summa cum laude tot doctor in de godgeleerdheid. 

Hij is dan 23 jaar. De docenten aan wie hij veel heeft 

gehad zijn de kerkhistoricus Wessel Albertus van 

Hengel (die in juni 1850 met emeritaat gaat) en de 

nieuw-testamenticus Johannes Henricus Scholten.  

 Van Scholtens hand verschijnt in 1848 het eerste 

deel van zijn hoofdwerk, De Leer der Hervormde 

Kerk in hare grondbeginselen, een baanbrekend 

werk dat algemeen wordt beschouwd als de 

grondslag van de zogeheten moderne theologie. Er 

zullen nog drie delen volgen (1848-1862). Kuenen is 

zodoende getuige van het ontstaan en de ont-

wikkeling van deze vernieuwende richting binnen de 

theoretische en praktische theologie. Hij zal zelf een 

belangrijke woordvoerder worden.  

 

 
Portret Johannes Henricus 

Scholten (1853) 

                                            
1
 Abraham Rutgers van der Loeff is ook op de begraafplaats Groenesteeg begraven; voor zijn levens-

beschrijving: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/N_B_personen/Rutgers%20van%20der%20Loeff.pdf.  
2
 Een proponent is iemand die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente. 



 

Benoemingen 

Vrijwel direct na zijn afstuderen, op 16 oktober 1851, wordt Kuenen benoemd op de 

vrijgekomen post van onderbeheerder van de verzameling handschriften uit het 

legaat Warner, een verzameling Oosterse, vooral Arabische handschriften, die 

Levinus Warner, gezant van de Staten-Generaal bij de Porte, in 1668 heeft vermaakt 

aan de universiteitsbibliotheek.  

 Hij blijft dit werk doen tot 1856. De eerste twee jaar combineert hij deze baan met 

lessen Hebreeuws aan het Stedelijk Gymnasium te Leiden. Daarna wordt hij curator 

van deze school en zal dat tot zijn overlijden blijven. Het Gymnasium is aanvankelijk 

gehuisvest in de voormalige Latijnse school in de Lokhorststraat, en verhuist in 1883 

naar Doezastraat 2. 
 

 
Stedelijk Gymnasium Leiden aan de Doezastraat 

 

Al op 31 december 1852 wordt hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de god-

geleerdheid, bij Koninklijk Besluit van 10 september 1855 volgt zijn aanstelling tot 

gewoon hoogleraar. Tot zijn overlijden blijft Kuenen aan de faculteit godgeleerdheid 

verbonden. 

 Kuenen wordt in 1855 tevens benoemd tot akademieprediker, dat wil zeggen dat 

hij de bevoegdheid krijgt te prediken en de doop en het avondmaal te bedienen 

zonder in een gemeente benoemd te zijn. Deze aanstelling is bijzonder omdat 

hoogleraren godgeleerdheid steeds worden geselecteerd uit predikanten van de 

Hervormde kerk, dus theologen met praktijkervaring.  

 Op deze regel is in de universitaire geschiedenis slechts voor twee personen een 

uitzondering gemaakt, te weten Elias Annes Borger en Abraham Kuenen. Hoewel hij 

nooit een eigen gemeente heeft gehad, leidt Kuenen maandelijks kerkdiensten. Hier 

komt bij dat hoogleraren godgeleerdheid vóór de invoering van de wet op het Hoger 



 

Onderwijs van 1876 automatisch adviserend lid worden van de Algemene Synode 

van de Hervormde kerk en zitting hebben in de Algemene Synodale Commissie.  

 Uit het voorgaande blijkt de status aparte die de godgeleerdheid tot ver in de 

negentiende eeuw houdt, hoewel de Hervormde kerk geen publieke kerk meer is.3 

Op de universiteiten wordt alleen voorbereid op het predikambt binnen de Hervormde 

kerk. 

 Als hoogleraar godgeleerdheid en akademie-prediker 

staat Kuenen midden in het kerkelijk leven. Mogelijk 

vanwege de invloedrijke rol van hoogleraren god-

geleerdheid hecht Kuenen aan een aanstelling bij deze 

faculteit. Gezien het talent dat hij als literator (Oosterse 

talen) heeft laten zien, verleent de Universiteit Leiden 

hem op 2 februari 1853 een eredoctoraat in de Letteren. 

Maar een aanbieding van de Letterenfaculteit in Utrecht 

als hoogleraar semitische talen wijst hij af. Zijn belang-

stelling voor zowel het oriëntalisme als de theologie 

combineert hij in zijn wetenschappelijke bestudering 

van de geschiedenis van het Oude Testament.  

 Kuenen is een geleerde van de eerste rang. Als oud-

testamenticus heeft hij baanbrekend werk verricht. Ge-

roemd wordt hij om zijn verbazingwekkend sterk geheu-

gen.  

 
Portret Abraham Kuenen 

(gerasterde afbeelding   

foto Jan Goedeljee) 

 

Persoonlijkheid 

Hij is niet het prototype van een afwezige kamergeleerde, maar heeft aandacht voor 

zijn gezin en voor zijn familie en vrienden. Hij verstaat de kunst om de knop om te 

draaien zodra hij in een gezelschap komt. Een warme, beminnelijke persoonlijkheid 

met een fijne humor en een altijd luisterend oor, een gewilde vraagbaak voor een 

ieder die om advies vraagt. Hij is betrouwbaar en collegiaal. Vooral, hij straalt gezag 

uit en bemiddelt vaak als zich netelige kwesties voordoen. Geen wonder dat hij veel 

gevraagd wordt als voorzitter van diverse theologische en andere wetenschappelijke 

gezelschappen. 

 Dit beeld komt bovendrijven uit de vele levensbeschrijvingen die na Kuenens 

overlijden verschijnen waarin de superlatieven over diens leven en werk niet van de 

lucht zijn. Schrijf ons toch iets over den genialen Kuenen, gij, die zoo bekend en 

bevriend met hem geweest zijt, aldus de uitnodiging van het Algemeen Handelsblad 

aan het adres van Kuenens zwager Jan Carel Matthes. Al op 20 december 1891 ver-

schijnt een groot artikel waarin hij niet alleen uitpakt over Kuenens verdiensten als 

geleerde maar ook als mens: hartelijk, welwillend, eenvoudig .. reine humaniteit.  

                                            
3
 Tot de Hervormde Kerk (voor de 19

e
 eeuw de Gereformeerde kerk) behoren de Nederduitse, Waalse 

en Engelse kerk. Op grond van het Besluit op het Hoger Onderwijs van 1815 leiden universiteiten 

alleen op voor het predikambt in de Hervormde kerk. De staat subsidieert overigens wel opleidingen 

van andere gezindten buiten de universiteit om, op seminaria. 

 



 

 Zijn ambtgenoot Willem Christiaan van Manen spreekt op eerbiedige toon over 

hem. Diens hagiografie vindt Maurits van Lennep - geen bewonderaar van de 

modernen - kennelijk al te overdreven, want in zijn bekende Dagboek schrijft hij: Prof. 

van Manen, een ultra modern man, hield te Leiden een rede tot verheerlijking van 

Kuenen en liet alle aanwezigen voor diens portret opstaan!  

 Een andere ambtgenoot, Cornelis Petrus Tiele (ook begraven op Groenesteeg) 

karakteriseert het leven van Kuenen als een triomftocht. De hoogleraar rechtsfilosofie 

Willem van der Vlugt noemt hem een zondagskind. Alles komt hem aanwaaien, en 

met zijn huwelijk met Wiepkje Muurling heeft hij het zeer getroffen. De biografie van 

Van der Vlugt is veruit het langst, ook het meest uitvoerig over zijn persoonlijkheid, 

met aardige, intieme doorkijkjes in Kuenens gezinsleven. Van der Vlugt heeft niet 

alleen kunnen putten uit inlichtingen van de Engelse hoogleraar Philip Henry 

Wicksteed uit Dundee (Schotland), een van Kuenens beste vrienden, maar hij put 

onmiskenbaar ook uit eigen ervaring en uit inlichtingen van enkele huisvrienden van 

Kuenen, onder wie zijn schoonvader Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff, een jeugd-

vriend, huisvriend en directe collega.4 

 

Huwelijk en familie 

Vlak voor zijn aanstelling als gewoon hoog-

leraar trouwt Abraham Kuenen op 2 augustus 

1855 in Groningen met Wiepkje Muurling. Zij is 

het oudste kind van Willem Muurling, hoog-

leraar in de godgeleerdheid te Groningen, en 

Ytje [of: Ite] Westerbaan.  

 Wiepkje wordt op 20 juli 1833 geboren in 

Stiens (Friesland) waar haar vader op dat 

moment predikant is. Wanneer moeder Ytje op 

21 augustus 1848 op 40-jarige leeftijd in het 

kraambed overlijdt, laat zij een groot gezin 

achter. Het gezin is in 1840 verhuisd naar 

Groningen wanneer Muurling zijn professoraat 

in de godgeleerdheid in Franeker verruilt voor 

een aanstelling in Groningen. 

 
Portret Willem Muurling, 1805-1882 

(schilderij universiteit Groningen) 

 Met familie en vrienden worden vele genoeglijke, huiselijke uurtjes doorgebracht. 

Geregeld bezoeken zij het gezin van Abraham Rutgers van der Loeff en zijn vrouw 

Romelia van der Tuuk aan de Oude Singel. Daar ontmoeten zij ook andere 

familieleden en gemeenschappelijke vrienden, bijvoorbeeld de moderne predikant 

Hermanus Gerardus Hagen.5 Omgekeerd hebben zij zelf een gastvrij huis. 
 

 

                                            
4
 In 1889 heeft Kuenen aan Rauwenhoffs graf op diens landgoed Tongeren het woord gevoerd en een 

levensbeschrijving gegeven voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
5
 Hermanus Gerardus Hagen is ook begraven op de begraafplaats Groenesteeg. Zie voor een levens-

beschrijving: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/N_B_personen/Hagen.pdf. 



 

Willem Muurling (hoogleraar godgeleerdheid) 

Muurling sluit zich in Groningen aan bij de zogenoemde Groninger godgeleerden, 

ook wel supranaturalisten genoemd, waarvan de kern wordt gevormd door de hoog-

leraren theologie Petrus Hofstede de Groot, Louis Gerlach Pareau en Johan Fredrik 

van Oordt. Muurling wordt ook redactielid van hun tijdschrift Waarheid in Liefde. 

 De vrijzinnige Groninger school gaat uit van een speculatief idealistisch wereld- en 

godsbeeld waarin de figuur van Christus centraal staat. Zij sluiten aan bij de ideeën 

van hun leermeester Philips Willem van Heusde, hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht. 

God heeft Christus op aarde gezonden om als educatief voorbeeld te dienen voor de 

mensheid om steeds gelijkvormiger te worden aan God, aldus Van Heusde. Met de 

opkomst en invloed vanaf het midden van de negentiende eeuw van het moder-

nisme, dat alleen wetenschappelijk kennis aanvaardt uit de empirie, taant de 

populariteit van het supranaturalisme.  

 In 1864 neemt Muurling afstand hiervan. Hij verklaart dat zijn ideeën zijn ge-

ëvolueerd naar de moderne richting van Scholten die een objectieve uitleg van de 

Bijbel voorstaat. Deze ommezwaai wordt hem niet in dank afgenomen door de nog 

actieve Groninger godgeleerden. Waarschijnlijk heeft Muurling zich laten overtuigen 

door zijn drie schoonzoons, die net als hij theoloog zijn en hoogleraar: Abraham 

Kuenen, getrouwd met Wiepkje Muurling, jonkheer Bernard Hendrik Kornelis Karel 

van der Wijck, getrouwd met Maria Wibina Muurling, en Jan Carel Matthes, getrouwd 

met Tjitske Muurling. Zij zijn respectievelijk hoogleraar godgeleerdheid in Leiden, 

hoogleraar wijsbegeerte in Groningen en Utrecht, en de laatste hoogleraar god-

geleerdheid in Amsterdam. 

 Na het overlijden van zijn vrouw Ytje in 1848 hertrouwt Muurling in 1850 met Maria 

Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882), een weduwe en huisvriendin. Maria is 

een zuster van Abraham Rutgers van der Loeff. Muurling en Maria leren elkaar 

hoogst waarschijnlijk kennen via haar broer Abraham, die vanaf 1836 aangesloten is 

bij de Groninger school en tussen 1838-1844 redactielid is van Waarheid in Liefde.6 

Het ligt ook voor de hand dat Abraham Kuenen via hem zijn latere vrouw Wiepkje 

leert kennen. Wanneer Abraham met haar trouwt in augustus 1855 is zij net 22 jaar 

geworden. 

 

De kinderen  

Het is opmerkelijk dat zij de eerste zeven à acht jaar van hun huwelijk kinderloos 

blijven. Dat blijkt achteraf een buitenkansje. Wiepkje vergaart in deze periode zoveel 

kennis van het Grieks dat zij haar man kan bijstaan bij het corrigeren van druk-

proeven. Zij kan hem ook helpen bij het verwoorden van zijn gedachten. 

Tussen 1863 en 1874 worden zeven kinderen geboren, vijf dochters en twee zoons: 

1. Catharina Susanna Maria Kuenen (Katrien) (1863-1940): onderwijzeres, lexico-

graaf bij het Groot Woordenboek der Nederlandsche taal, schrijfster en vertaalster 

van jeugdboeken, ongehuwd. 

                                            
6
 Uit Abrahams Dagboek blijkt dat Maria met haar moeder het gezin Muurling geregeld bezoekt, in elk 

geval vanaf 1843. 



 

2. Ida Maria Kuenen (1864-1901): overleden in het kunstenaarsdorp Oosterbeek, 

ongehuwd. 

3. Johannes Petrus (Jo) Kuenen (1866-1922): hoogleraar 

natuurkunde in Dundee (Engeland), later hoogleraar 

wis- en natuurkunde in Leiden, gehuwd met Dora 

Wicksteed uit Engeland, dochter van de eerder 

genoemde Philip Wicksteed, een goede vriend van 

Abraham Kuenen. Johannes en Dora krijgen vijf 

kinderen. Twee zoons worden ook hoogleraar: Philip 

Henry (Philip), hoogleraar geologie en paleontologie in 

Groningen en Donald Johan (Don), hoogleraar 

dierkunde in Leiden, later milieubiologie. 

4. Wilhelmina Kuenen (Willemien) (1868-1938): lerares 

Engels, secretaresse Rode kruis, geeft in Rotterdam ’s 

winters cursussen over Dante en Plato, ongehuwd. 

5. Everdina Suzanna Kuenen (Suze) (1870-1920): ver-

pleegster, recensent van onder andere het toneelstuk 

Bouwmeester Solnesz. van Henrik Ibsen (1894) en 

Frederik van Eedens Van de koele meren des doods 

(1901), gehuwd met de psychiater Jacob Wiardi 

Beckman, de mede-oprichter en directeur van het 

sanatorium Berkenoord te Nijmegen. Zij krijgen twee 

kinderen. De Wiardi Beckman Stichting, het weten-

schappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, is naar 

hun zoon Herman Bernard (Stuuf) (Nijmegen, 4 

februari 1904 - Dachau, 15 maart 1945) vernoemd. 

Dochter Willemien Suze (Wil) (1906-1988) is remon-

strants predikante. 

 
Johannes Petrus Kuenen 
(schilderij Jan Veth 1922) 

 

 
Suze Kuenen 

(foto Jan Goedeljee) 

6. Willem Abraham (Bram) Kuenen (1873-1951), hoog-leraar tropische geneeskunde 

in Amsterdam en Leiden, gehuwd met Johanna Francis Pel, vier kinderen. 

7. Wiepkje Sytske Christina Kuenen (Chris) (1874-1955), onderwijzeres, gehuwd met 

scheikundige Hendrik Pieter Barendrecht. 

Uit de opleiding en werkkring van de kinderen, niet alleen van de zoons, blijkt het in-

tellectuele en literaire klimaat waarin zij opgroeien.  

 Veel levensbeschrijvingen, die Abraham en zijn zonen ten deel vallen, maken mel-

ding van hun lengte die op zich al gezag inboezemt, de torenhoge man (Vlugt), die 

hooge, altijd een weinig voorovergebogen gestalte (Tiele). Het militieregister van de 

oudste zoon Johannes Petrus vermeldt als lengte maar liefst 1,952 meter! En dat in 

een periode dat 1,70 meter al best lang is. Ook Wiepkje is lang van gestalte, zo blijkt 

uit Van der Vlugts liefdevolle beschrijving, opgetekend uit de mond van Wicksteed: 

Mevrouw Kuenen mocht te lang zijn van gestalte, te onevenredig van bouw, te weinig 

classiek van profiel, om ‘eene mooie vrouw’ te kunnen heeten, waar vond men 

zonniger oogen, betooverender stem, levendiger, echter [authentieker] - vrouwelijken 

geest? 



 

 

Werk en gezinsleven 

In de literatuur is wel gesproken van een Kuenen-dynastie, met Abraham Kuenen 

aan het hoofd. Maar moeder Wiepkje laat zich ook niet onbetuigd. In 1870 vraagt en 

verkrijgt zij toestemming van het gemeentebestuur om op zondag om de 14 dagen 

tussen 12.30-14.30 uur godsdienstonderwijs te geven aan kinderen tussen 6-12 jaar 

in een schoollokaal van de Openbare school voor onvermogenden aan het Vrouwen-

kerkhof. In 1878 krijgt zij met enkele andere dames verdubbeling van de tijd zodat 

aan twee groepen godsdienstlessen gegeven kan worden. 
 

 
Handelingen gemeenteraad Leiden, 9 mei 1878 

 

 De meeste tijd brengt Kuenen door op zijn grote studeerkamer boven, zittend ach-

ter een grote tafel in zijn chamber-cloak (kamerjapon voor mannen), waar hij ook 

mensen ontvangt. Maar een paar uur per dag behoort aan het gezin, het uur vóór en 

het uur na het middagmaal. Voor het eten stapt hij langs de grachten en singels van 

Leiden met een dochter aan iedere hand en een sigaar tussen de lippen. En na het 

eten zit een zwakke, maar altijd aanstekelijk opgewekte moeder achter de piano, ter-

wijl de vader met het jongste kind op den arm de kamer doorwalst, in de maat van 

hare pianomuziek.  

 Dat is door de week. De hele zondag is ook voor het gezin7. Hij neemt deel aan 

gezelschapsspelletjes, een geliefde negentiende-eeuwse bezigheid, en maakt lange 

wandelingen met zijn troepje, onder andere naar het buurtschap Weipoort in Zoeter-

woude en door de duinstreek van Wassenaar en Katwijk. 

 In 1878 wordt zijn 25-jarig ambtsjubileum gevierd. Een hoogtepunt is het optreden 

van zijn kinderen dat Kuenen tot in zijn ziel roert: een geestige vertooning, waaraan 

al de kinderen, ook de jongste deelnamen en die de moeder gedicht, geschikt, be-

stierd had8. 

 In 1880 wordt het 25-jarig huwelijk van Bram en Wiepkje uitgebreid gevierd in 

Doorn. Rutgers van der Loeff, die langs komt, schrijft in zijn Dagboek: Ik gaf die dag 

                                            
7
 Van der Vlugt, 271/2. 

8
 Tiele, 8. 



 

aan Bram en Johanna een tourtje naar Doorn teneinde onze felicitatie te brengen 

aan Kuenen en Wiepje op hun zilveren bruiloftsfeest. Het was een heerlijke dag. We 

gingen reeds vroeg op den tram naar Utrecht en reden per tram naar Zeist waar wij 

onze koffers namen en een flinke wandeling maakten. Vervolgens met een rijtuigje 

naar Doorn. Een prachtige weg. Toen we echter Driebergen passeerden, stonden wij 

aan het logement aldaar plotseling aangeroepen door Johan Kuenen, die ons 

meedeelde dat de gansche familie K[uenen] zich vereenigd had tot een voor-

bereidingspretje voor de feestmaaltijd. Wij stapten dus af en werden met onbe-

schrijflijke geestdrift en luid gejubel ontvangen. Uit vrees den armen Wiepje al te veel 

drukte te veroorzaken, was ons voornemen slechts even namens de familie ons 

compliment te maken - Maar zie, we werden haast bij armen en beenen vast-

gehouden en gedwongen ons rijtuig weg te zenden en met hen naar Doorn te gaan 

en tenminste nog een poosje mede aan te zitten aan den feestdisch. Wij lieten ons 

eindelijk daartoe bewegen en namen te Doorn deel aan de algemeene vreugde. 

 De gezondheid van Wiepkje laat te wensen over. Zij overlijdt op 26 maart 1883, 

bijna vijftig jaar oud. Ik heb nog een aandoenlijk afscheid van haar genomen, schrijft 

Rutgers van der Loeff.  
 

 
Overlijdensadvertentie Wiepkje (Leidsch Dagblad 29 maart 1883) 

 

Ruim drie maanden ervoor zijn Kuenens schoonvader en schoonmoeder gestorven. 

In april, een paar weken na de dood van Wiepkje, is de herdenking van de sterfdag 

van Hugo de Groot. Kuenen kan dan niet de moed opbrengen om zijn lezing over de 

uitleg van Hugo de Groot van het Oude Testament zelf voor te dragen, maar laat dat 

een ander voor hem doen. Maar het getuigt van grote discipline dat hij al op 26 juli 

1883 het Levensbericht afrondt van zijn schoonvader Willem Muurling.  

 Zijn oudste zuster Everdina Catharina Wilhelmina (Dien) Kuenen, geboren op 7 

december 1829 en haar broers evenbeeld wat gelaatstrekken en gestalte betreft, 

neemt de taak van Wiepkje over. Zij is al enkele jaren bijgesprongen. Wanneer ook 

tante Dien op 29 oktober 1886 op 56-jarige leeftijd sterft, zijn de oudste dochters oud 

genoeg om haar taken over te nemen. 
 

Woningen  

Bij zijn trouwen woont Kuenen nog op kamers in de Kloksteeg 23-25, bij Van Ham, 

waar later het Prentenkabinet wordt gehuisvest. Na zijn huwelijk betrekt het echtpaar 

een pand in de Haarlemmerstraat tegenover de Donkersteeg. Eind jaren ’60, waar-

schijnlijk in 1868, verhuist het gezin in uitbreiding naar de riante negentiende-eeuwse 

woning, waar de voormalige stadsdokter Adrianus Hasebroek heeft gewoond: Haar-

lemmerstraat 53. Dit huis en erf strekt zich uit vanaf de Haarlemmerstraat tot aan de 



 

Apothekersdijk tussen de nummers 26 en 27.9 Tegenwoordig is de tuin daar af-

gesloten door een lage muur met deuren en ramen, nu bekend als Apothekersdijk 

26B-E. Eind negentiende eeuw wordt het pand Haarlemmerstraat 53a gebouwd op 

het voormalige erf van Haarlemmerstraat 53 en daarvan kadastraal afgescheiden. 

   Aan de overkant, op Haarlemmerstraat 52, tussen de Stevens- en Sionshof in, 

woont de hoogleraar Abraham Everardus Simon Thomas met zijn kroostrijke gezin.10 
 

 
Kaart Leiden 1850-1899 (detail). pand en erf Haarlemmerstraat 53 (omcirkeld) dat  

doorloopt tot de Apothekersdijk. Rechts, schuin aan de overkant is het Vrouwenkerkhof  
waar Wiepkje op zondag godsdienstles geeft in de Gemeenteschool voor onvermogenden. 

 

 

 

 
Haarlemmerstraat 53 (voorzijde) 

 
Haarlemmerstraat 53 (achterzijde) 
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 Kadastrale minuut Leiden (1811-1818) sectie H perceel 440 (tegenwoordig sectie H perceel 2997, 

groot 520 m
2
). De stadsdokter Adrianus Hasebroek is ook op Groenesteeg begraven. 

10
 Abraham Everardus Simon Thomas is eveneens begraven op Groenesteeg; zie voor zijn levensbe-

schrijving: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/N_B_personen/Simon%20Thomas%20-%20website.pdf. 



 

 

 In dit aangename en gastvrije huis met grote tuin woont het gezin 23 jaar lang. 

Boven is Kuenens studeerkamer, beneden wijdt Wiepkje zich aan de geestelijke 

vorming van de kinderen. Merkwaardig! Eene eigenlijke kinderkamer was er in dat 

ruime huis, trots de talrijkheid van het gezin en de zwakte der moeder, nooit! 

Vriendinnen, die eens aanwipten, moesten maar niet rekenen op een ongestoord 

praatje onder vier oogen. Eene oude kennis uit Haarlem vergeleek, schertsend, de 

eetkamer tijdens het middagmaal bij ‘het vogelhuis van Artis’.11 

 Na het overlijden van Abraham eind 1891 verkopen de kinderen het huis en ver-

huizen in april 1892 naar Zoeterwoude, waarschijnlijk naar de Zoeterwoudsesingel of 

de Witte Singel waar op dat moment aantrekkelijke woningen worden gebouwd. Dit 

gedeelte van Zoeterwoude wordt in 1896 door Leiden geannexeerd. De enige die 

niet meeverhuist is de oudste zoon Johannes Petrus die student is en op kamers 

woont in de Pieterskerk-Choorsteeg 8.  

 

Onderwijs en wetenschap  

De vakken, die voor godgeleerdheid zijn voorgeschreven in het Besluit op de Hoge 

Scholen van 1815, worden in goed overleg verdeeld over de vier hoogleraren die de 

Leidse faculteit der godgeleerdheid telt, soms bij toerbeurt.  

 In de eerste jaren geeft Kuenen, afwisselend, geschiedenis van het Oude 

Testament, hermeneutiek,12 tekstkritiek van het Nieuwe Testament, Encyclopedie en 

methodologie, theologie van het Oude Testament of geschiedenis van de 

Israëlitische godsdienst.  

 Vanaf 1860 geeft hij ook ethiek, terwijl Scholten 

dogmatiek (kerkelijke leer) geeft.  

 Vanaf de invoering van de wet op het hoger 

onderwijs van 1876 houdt Kuenen zich niet meer 

bezig met het Nieuwe Testament en de Ency-

clopedie. Voortaan verzorgt hij de geschiedenis 

van de Israëlitische godsdienst en de Israëlitische 

letterkunde, vakken waarin hij zich bij uitstek 

wetenschappelijk heeft bewezen. 

 Daarnaast geeft hij tekstexegese van het Oude 

Testament dat in 1877 van de Letteren Faculteit is 

overgegaan naar Theologie. Daarnaast blijft hij het 

vak ethiek geven dat bij studenten zeer populair is 

en waarvoor aan het eind van de cursus luid wordt 

geapplaudisseerd. 

 

 

 
Abraham Kuenen (1862) 

(Ets Willem Steelink,  
Rijksmuseum Amsterdam) 
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 Van der Vlugt, 274. 
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 Hermeneutiek in de theologie omvat de theorie en de technieken van de Bijbelexegese, geeft dus 
antwoord op de vraag volgens welke methoden Bijbelteksten moeten worden geïnterpreteerd. 



 

 Vanaf circa 1850 wordt het accent in het onderwijs steeds verder verlegd van de 

overdracht van het kerkelijk leergezag en het gezag van de Bijbel als openbaring van 

God naar de beoefening van historische kritiek als wetenschappelijke methode om 

de Bijbel te bestuderen. Scholten en Kuenen hebben de theologische opleiding een 

meer wetenschappelijk aanzien gegeven in plaats van (uitsluitend) een beroeps-

opleiding voor predikanten van de Hervormde kerk. Overigens ging dat ook gepaard 

met een terugloop van het aantal theologiestudenten in Leiden. 

 In de aanduiding historische kritiek als wetenschappelijke methode heeft de term 

kritiek niet de alledaagse betekenis van afkeuring, maar geeft de wetenschappelijke 

eis van objectiviteit in de bestudering van de Bijbel weer. Onderzoek moet gedaan 

worden op basis van criteria die voor iedereen inzichtelijk zijn. De methode wordt 

historisch genoemd omdat onderzoekers Bijbelteksten moeten interpreteren vanuit 

de bedoeling van de auteur in haar historische context. Deze methode behandelt de 

Bijbeltekst op precies dezelfde manier als de Letterenfaculteit doet met literaire 

teksten en historische documenten zoals oorkonden en oude kronieken. Ook de 

Bijbel moet worden bestudeerd als een verzameling historische documenten, niet 

anders dan welk ander document ook. Wat in orthodoxe kringen en ook door de 

Groninger school bijvoorbeeld als wonderen wordt beschouwd is volgens moderne 

theologen als historisch feit onbestaanbaar en dus onwaar. Wat voor wonderen door-

gaat moet niet begrepen worden als ingrepen van God in natuurlijke wetmatigheden 

maar als verbeelding van auteurs van Bijbelteksten, zoals de wederopstanding van 

Christus en de uitstorting van de heilige geest met Pinksteren.  

 Kuenen heeft op wetenschappelijk gebied vooral 

naam gemaakt met zijn onderzoek naar het ontstaan 

en de inhoud van de boeken van het Oude Tes-

tament. Vooreerst is er zijn werk Historisch-kritisch 

onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van 

de boeken des Ouden Verbonds, drie delen, 1861-

1865. Kuenen toont hierin aan dat de eerste vijf 

Bijbelboeken (Pentateuch, Torah voor de joden) zijn 

samengesteld uit verschillende documenten, die ge-

schreven zijn door verschillende auteurs. Hij breekt 

hier met het traditionele dogma dat Mozes aanwijst 

als auteur van alle vijf boeken.13 

 Nog meer bekendheid krijgt Kuenen met zijn 

studie De godsdienst van Israël tot den ondergang 

van den Joodschen staat, twee delen (1869-1870). 
 

   In het laatste werk laat Kuenen zien dat de eerste boeken van de Bijbel veel min-

der oud zijn dan traditioneel gedacht en hij zelf eerder ook aannam. Het wordt direct 

vertaald in het Frans, Duits en Engels. 
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 De eerste twee delen heeft Kuenen nog geheel herzien en gepubliceerd in 1885, van een 
bewerking van het derde deel is het niet meer gekomen. 



 

Kerk en samenleving 

Er zijn predikanten, onder anderen Conrad Busken Huet en Allard Pierson, die uit het 

ambt treden omdat zij de erkenning van het modernisme daarmee niet meer kunnen 

verenigen. Kuenen blijft zijn hele leven wel een gelovig en praktiserend theoloog. 

Tegen de stelling van Pierson dat iedere moderne predikant moet aftreden, brengt 

Kuenen in 1866 zijn brochure Het goed recht van de modernen in het geweer. 

 Behalve als akademieprediker is Kuenen ook elders 

actief binnen de kerk. Een paar voorbeelden.  

 In 1854 is hij een van de hoogleraren die door de 

synode van de Hervormde kerk wordt uitgenodigd om 

een vertaling van het Oude Testament te verzorgen. 

Het project komt niet van de grond. In 1884 wordt hij 

overgehaald om de supervisie op zich te nemen van 

een nieuwe vertaling van het Oude Testament, die in 

overeenstemming is met de historisch-kritische eisen. 

De vertaling wordt bekend als de Leidsche vertaling. 

Deze wordt na Kuenens dood gepubliceerd door J. 

Hooykaas, H. Oort en W.H. Kosters, in opdracht van de 

Nederlandse Protestantenbond.  De richtlijnen voor de 

vertaling zijn door Kuenen opgesteld en de laatste 

versie van de vertaling heeft hij nog kunnen nakijken. 

 

 

 In 1865 zit Kuenen de synodale commissie van de Hervormde kerk voor die zich 

buigt over het vraagstuk van de leervrijheid; haar rapport verschijnt nog hetzelfde 

jaar. Aanleiding is de klacht van een aantal confessionele predikanten dat de Dordtse 

leerregels (1618-1619) geweld wordt aangedaan door moderne predikanten. Zij 

dringen bij de synode aan op beperking van de leervrijheid. Het laat zich raden dat 

de synodale commissie daarvan niets wil weten. 

 In 1866 is Kuenen medeoprichter van de vereniging van moderne theologen en 

haar orgaan, het Theologisch Tijdschrift, samen met Rauwenhoff en de modernist 

Abraham Dirk Loman, hoogleraar aan het Evangelisch-Lutherse seminarie in Amster-

dam.  

 Het gist in de Hervormde kerk. In 1867 wordt in Amsterdam een groot congres 

gehouden van de internationale Evangelische Alliantie die wordt bijgewoond door 

een breed scala van predikanten en hoogleraren in binnen- en buitenland, van streng 

calvinistische snit tot de meer vrijzinnige Groninger school. Het congres is vooral 

georganiseerd om een dam op te werpen tegen de invloed van de modernen. Als 

tegenpool van de Evangelische Alliantie wordt in 1870 de vrijzinnige Nederlandse 

Protestantenbond (NPB) opgericht en vervolgens diverse lokale afdelingen. Kuenen 

is al snel een van de ijverigste leden van de afdeling Leiden en bij herhaling lid en 

voorzitter van het bestuur. Met Rauwenhoff verzet hij zich tegen uittreding van de 

NPB uit de Hervormde kerk, terwijl de hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht, Willem 

Cornelis Opzoomer, een uitgesproken voorstander is. Ook neemt Kuenen zitting in 

het landelijke hoofdbestuur. Het verdient tot slot vermelding dat de NPB in 1926 de 

Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO) in het leven roept. 



 

Lidmaatschappen 

Kuenen is lid van talloze genootschappen, te veel om in dit bestek op te sommen. 

Hier volgt een kleine selectie. Sinds 1863 is Kuenen lid van de Koninklijke (Neder-

landse) Akademie van Wetenschappen (KNAW).  

Verder is hij lid van de Maatschappij 

der Nederlandse Letterkunde en van 

Teylers Godgeleerd Genootschap dat 

theologisch onderzoek stimuleert 

door het formuleren en uitschrijven 

van prijsvragen. Als het Teylers 

genootschap in Haarlem vergadert, 

grijpt hij graag de gelegenheid aan in 

zijn geboortestad herinneringen op te 

halen en daar smakelijk over te ver-

tellen.  

 
Grote Heerenkamer Teylers Fundatie Haarlem 

 Hij is erelid van het Hebreeuws genootschap en in 1889 valt hem nog een 

erelidmaatschap van de Amerikaanse Society for Biblical Literature te beurt. Tot slot 

verdient vermelding zijn actief lidmaatschap van de Liberale kiesvereniging Leiden, 

de politieke schuilplaats van de modernen. 

 

Overlijden en begrafenis  

Eind 1887 openbaart zich een pijnlijke en lastige kwaal bij Kuenen. Hij is niet sterk 

genoeg om een noodzakelijke maar risicovolle operatie te ondergaan.14 Toch spant 

hij zich tot het uiterste in om colleges te geven, tentamens af te nemen en aan de 

Leidse Bijbelvertaling te werken. Op 17 november 1891 meldt het Leidsch Dagblad 

dat hij wegens een enstige maagcatarrhe het bed moet houden en geen colleges kan 

geven.  

 Al op 10 december treedt de dood in, hij is 63 jaar geworden. De media be-

schrijven doorgaans uitvoerig begrafenissen van bekende personen, ook die van 

Kuenen. Voor onze ogen ontrolt zich een beeld van de gebeurtenis die zich op 14 

december op  Groenesteeg afspeelt volgens een gebruikelijk stramien. 

 Vanaf het sterfhuis wordt de kist in een lijkwagen naar de begraafplaats vervoerd. 

Een ontelbare schare hoogleraren, studenten, familie en vrienden van heinde en ver 

en stadsgenoten wonen Kuenens begrafenis bij. De lijkwagen is bedekt met negen 

kransen en andere bloemstukken, onder andere van de Haagse afdeling van de 

Nederlandse Protestantenbond die hij heeft helpen oprichten, van de leerlingen van 

het stedelijk gymnasium voor hun curator en van het Hebreeuws genootschap. Het 

moment waarop 20 studenten de kist naar het graf dragen laat een onuitwisbare in-

druk na: De beste hulde intusschen, die hem ooit werd gebracht, is wel de aan-

grijpende stilte, waaronder op het overvolle kerkhof, den 14den Dec. 1891, zijn lijk 

door studenten grafwaarts werd gedragen.15 
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 Van der Vlugt, 342. Hij vermeldt niet welke kwaal Kuenen precies heeft. 
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 Van Manen,166. 



 

 Bij het graf worden nog meer kransen op de kist gelegd. Bij de groeve voeren 

achtereenvolgens het woord professor H. Oort als voorzitter van de Senaat van de 

Universiteit Leiden, tevens ambtgenoot en vriend, professor S.A. Naber uit Amster-

dam, als ondervoorzitter van de letterkundige afdeling van de Koninklijke Akademie 

van Wetenschappen - Kuenen is bij zijn overlijden voorzitter -, professor C.P. Tiele, 

als voorzitter van de theologische faculteit, en dr. H.G. Hagen, vrijzinnig predikant, 

namens vrienden en leerlingen. Na deze lijkreden krijgen nog het woord de praeses 

van het Leids studentencorps en een woordvoerder van de studenten van de theo-

logische faculteit. Als de oudste zoon Johannes Petrus Kuenen zijn dank heeft 

uitgesproken voor de getoonde belangstelling, wordt de kist in de groeve neergelaten 

en nog eens bloemen gestrooid. Hiermee eindigt de indruk-wekkende plechtigheid. 

 Op de eenvoudige staande grafzerk staat slechts: 

Kuenen. In dit graf liggen al zijn vrouw Wiepkje Muurling 

(1883) en zijn oudste zus Everdina Catharina 

Wilhelmina Kuenen (1886). In 1917 zal zijn jongste 

zuster Suzanna Maria Kuenen (1830-1917) volgen. 
 

 
Overlijdens advertentie 

(Leidsch Dagblad, 12 december 1891) 

 

 
Het graf met stèle 

 

 



 

 
Het Nieuws van de Dag: Kleine Courant, 18-12-1891 
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