
 

Jan Fredrik Kuijper (1801-1882) zandgraf 244, vak F 

Predikant Nederlands Hervormde kerk en vader van Abraham Kuyper 

 

Personalia 

Geboren: 20 mei 1801 te Amsterdam 

Zoon van: Abraham Kuijper en Anna Elisabeth Baurin 

Gehuwd met: Henriette Huber op 16 juli 1828 te Amsterdam 

Overleden: 7 december 1882 te Leiden 

Begraven: 18 december 1882 

 

Samenvatting 

Jan Fredrik Kuijper wordt in Amsterdam geboren. Zijn vader ziet hem graag in zijn 

schuiermakerij (een schuier is een borstel om kleren of kleden mee te reinigen) komen 

werken, maar Jan Fredrik wil predikant worden. Er is echter thuis geen geld om hem te 

laten studeren en ook een verzoek bij koning Willem I om financiële steun wordt 

afgewezen. 

 Daarom gaat hij werken op een handelskantoor en in 

zijn vrije tijd maakt hij zich de Engelse taal eigen. 

Dankzij deze vaardigheid kan hij vertaalwerk doen voor 

het Nederlands Godsdienstige Traktaatgenootschap. 

Dit doet hij tot grote tevredenheid, wat hem een 

studiebeurs oplevert. Deze beurs stelt hem in staat om 

in 1823 theologie te gaan studeren, een studie die hij in 

1828 afrondt. 

 In datzelfde jaar treedt hij in het huwelijk met 

Henriette Huber. Met haar krijgt hij acht kinderen: zes 

dochters en twee zonen. Het derde kind, tevens oudste 

zoon, wordt naar grootvader Abraham vernoemd en zal 

later een bekende Nederlander worden, die zijn sporen 

nalaat in de Gereformeerd Kerk, de politiek (oprichter 

van de ARP en van de Vrije Universiteit) en de 

journalistiek (stichter van De Standaard). 

 
Ds. J.F. Kuijper 

 Jan Fredrik Kuijper heeft als predikant de standplaatsen Hoogmade (1828), Geervliet 

(1830), Maassluis (1834), Middelburg (1841) en zijn laatste standplaats Leiden (1849). 

 Eind 1882 komt Kuijper onverwacht te overlijden. Hij wordt begraven in zandgraf 244, 

waar bijna twee jaar eerder zijn vrouw, Henriette Huber, al was begraven. 

 

  

  



Volledige versie 
 

Jongste jaren 

Jan Fredrik Kuijper wordt op 20 mei 1801 te Amsterdam geboren als oudste van twee 

zonen van Abraham Kuijper, een schuiermaker en de uit Duitsland afkomstige Anna 

Elisabeth Baurin. Op 24 mei wordt Jan Fredrik in de Nieuwezijds kapel gedoopt. 
 

 
Deel van de doopinschrijving van Jan Fredrik Kuijper 

 

Zijn vader ziet hem graag tot steun in de schuiermakerij, maar Jan Fredrik heeft andere 

plannen. Hij wil graag predikant worden, maar zijn ouders hebben onvol-doende geld 

om hem te laten studeren. Als veertienjarige dient hij in 1815 een verzoek tot financiële 

steun in bij de net aangetreden koning Willem I, maar het verzoek wordt afgewezen. Hij 

gaat dan maar werken op een handelskantoor en daarnaast bekwaamt hij zich door 

zelfstudie in de Engelse taal.  

 Jan Fredrik krijgt van de heer A.S. Thelwall, waarnemend predikant van de Engels 

Episcopale gemeente van Amsterdam, die zelf vanuit Engeland als kapelaan en 

missionaris van de Joden naar Amsterdam is gekomen, het verzoek om een aantal 

Engelse traktaten in het Nederlands te vertalen voor het Nederlands Godsdienstige 

Traktaatgenootschap. 

 De jonge Kuijper doet dit voortreffelijk en door toedoen van de secretaris van dit 

Traktaatgenootschap, ds. D.M. Kaakebeen, ontvangt hij een studiebeurs. 

 

Opleiding tot predikant 

Dankzij deze toelage kan Kuijper in 1823 toch 

theologie gaan studeren. Hij doet dat eerst in 

Amsterdam aan het Atheneum en vanaf 1825 in 

Leiden. In Leiden is hij een leerling van de bekende 

hoogleraar theologie W.A. van Hengel (ook op 

Groenesteeg begraven). In 1828 voltooit Jan Fredrik 

zijn opleiding tot predikant. 

 

Huwelijk 

Op 16 juli 1828 trouwt Jan Fredrik Kuijper te 

Amsterdam met Henriette Huber. Haar vader, Jean 

Jacques Huber, was officier van de Zwitserse Garde 

en haar moeder, Christine Elisabeth Andresse, kwam 

uit Luik. Beiden behoorden tot de Waalse Gemeente 

en verkeerden in godsdienstige kringen. 
 

Prof.dr. W.A. van Hengel 
 



 
Henriette Huber 

 Het echtpaar krijgt acht kinderen: Anna Christina 

Elisabeth (1835-1920), Henriëtte Johanna Frederika 

(1836-1887), Abraham (1837-1920), Sophie 

Charlotte (1839-1840), Louise Suzanne (1842-

1851), Herman (1843-1874), Anna Jacoba, (1845, 

overlijdt na drie weken) en Jeannette Jacqueline 

(1847-1941). 

 De oudste zoon Abraham zal later in de voet-

sporen van zijn vader treden, maar deze in roem en 

bekendheid verre overtreffen. Abraham, ook degene 

die zijn achternaam zal schrijven als Kuyper, is een 

veelzijdig man. Theoloog, politicus en journalist, 

oprichter van de ARP (Anti-Revolutionaire Partij), 

stichter van de Vrije Universiteit van Amsterdam en 

minister-president (zie het kader over Abraham 

Kuyper aan het einde van dit artikel). 

 

 
Deel van de huwelijksakte 

 

Standplaatsen 

Kuijper begint zijn loopbaan als Nederlands Hervormd predikant in Hoogmade, waar hij 

op 10 augustus 1828 wordt bevestigd door dezelfde ds. Kaakebeen, die voor hem een 

studiebeurs regelde.  

 Twee jaar later verruilt hij Hoogmade voor Geervliet, waar ds. J.D. Stetterogge, 

predikant in Piershil, hem op 14 november 1830 bevestigt. Zijn derde gemeente wordt 

Maasluis, waar hij in 1834 komt en zeven jaar zal blijven. In 1841 volgt een overstap 

naar Middelburg.  

 In Middelburg wordt Jan Fredrik Kuijper ernstig ziek en is hij een vol jaar uit de 

roulatie. Gelukkig herstelt hij en kan hij weer op volle kracht aan het werk gaan. Op 24 

juni 1849 houdt hij er zijn laatste preek om zich per 8 juli 1849 te verbinden aan de 

gemeente Leiden.  



 In Leiden wordt hij bevestigd door ds. A. 

Rutgers van der Loeff (ook op Groenesteeg 

begraven). Na hier bijna twintig jaar gewerkt 

te hebben, gaat hij op eigen verzoek per 1 

januari 1869 met emeritaat. Op 27 

december 1868 houdt hij zijn laatste preek. 

 Kuijper heeft, zoals vele Hervormde 

predikanten van zijn tijd, geen extreme 

opvattingen. Wel trekt hij scherpe lijnen, 

vooral ten opzichte van de Gereformeerde 

leer. Kuijper heeft enkele belangrijke redes 

op zijn naam staan, die ook zijn gepubli-

ceerd (o.a. de Kerkelijke feestrede t.g.v. het 

tweehonderdjarig bestaan der Groote Kerk 

van de Hervormde Gemeente te Maassluis, 

Leerrede over de bestemming van den 

evangeliedienaar om de blijdschap zijner 

gemeente te bevorderen). 

 
Jan Fredrik Kuijper (1851) 

 

Overlijden 

Op 3 januari 1881 overlijdt Henriette Huber, de echtgenote van Jan Fredrik. Twee dagen 

later koopt Kuijper een familiegraf op Groenesteeg, zandgraf 244. Op 6 december wordt 

Henriette hierin begraven. Bijna twee jaar later, op 7 december 1882, overlijdt Jan 

Fredrik zelf, volkomen onverwacht. Ook hij wordt in dit graf ter aarde besteld. Vijf jaar 

later komt de tweede dochter, Henriëtte Johanna Frederika, te overlijden. Zij is de laatste 

die in dit graf is begraven. 
 

 
Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad) 

 
Deel van het grafboek (ELO) 

 

Datum van de begrafenis 

Met de datum van de begrafenis is iets eigenaardigs aan de hand. Het grafboek (zie 

hierboven) vermeldt dat de begrafenis “Op den 11 Dec. 1882 des middags ten 12 ure” 

heeft plaatsgevonden. Uit het onderstaande verslag uit het Leidsch Dagblad van 19 



december blijkt dat men op 11 december wel op de begraafplaats bijeen is geweest, 

maar dat de eigenlijke begrafenis een week later plaats vond. De zoon dr. Abraham 

Kuyper verklaart ook de reden van deze latere datum (het was de wens van de 

overledene om pas begraven te worden als het lijk tot ontbinding was overgegaan). 

Ook een ander bron1 bevestigt dat de ‘echte’ begrafenis op 18 december plaatsvond. 
 

 
Overlijdensakte 

 

In het Leidsch Dagblad van 19 december staat het volgende over zijn begrafenis: 

Op de begraafplaats aan de Groenesteeg is hedenmiddag ter aarde besteld het stoffelijk 

overschot van wijlen den emeritus predikant bij de Ned. Hervormde gemeente alhier ds. 

J.F. Kuyper. Lang voordat de lijkstoet er aankwam, was op den doodenakker een talrijke 

menigte, waaronder de kerkeraad enz., bijeen, uit welker midden een dame, toen de 

kist boven de groeve was geplaatst, een krans van levende bloemen daarop legde. 

 Ofschoon het de wensch van den overledene was dat aan zijn graf geen lofredenen 

zouden worden gehouden, gevoelde ds. R. Koopmans Van Boekeren zich toch 

gedwongen enkele woorden te spreken, niet om in strijd met het verlangen van den 

ontslapene te handelen, wiens wensch zoo geheel overeenkomstig zijn leven was, niet 

om diens lof uit te bazuinen, maar wel om een woord van dank te spreken, een woord 

van dank aan God, die het den overledene had vergund zooveel jaren het Evangelie te 

verkondigen, ook nog in zijn rusttijd en zelfs in zijn lijden, waarin de achterblijvenden 

van hem, die in zijn leven zooveel had verloren, naast zooveel ander goeds, troost 

mogen vinden. 

 Vervolgens nam de zoon des overledenen, dr. A. Kuyper, van Amsterdam, het woord 

om de aanwezigen de verzekering te geven dat zijn vader werkelijk was gestorven, 

wiens wensch het mede was dat hij niet zou worden begraven vóór zijn lijk tot ontbinding 

                                            
1 Kuyper, H.S.S. en J.H. Kuyper: Herinneringen van de oude garde aan den persoon en den 

levensarbeid van Dr. A. Kuyper, W. te Have (ed.), Amsterdam, 1922. 



was overgegaan. Dit is eerst nu het geval en vandaar dat men reeds de vorige week op 

deze plaats vereenigd was. Hedenmorgen nog heeft hij op zijn vader de teekenen van 

Lazarus gezien en den reuk in zijn neus opgevangen en geroken.  

 Met aandoening schetste hij ook 

namens zijne zuster en nabestaanden 

hoeveel zijn vader aan de burgerij 

verschuldigd was, maar dat thans, nu zijn 

stoffelijk overschot boven zijne hem 

voorgegane echtgenoote rust, de familie 

Kuyper wel in Leiden heeft afgedaan, doch 

dit daarom niet zal vergeten. In 

bijzonderheden ging hij na wat zijn vader in 

en voor zijne gemeente was geweest en 

hoeveel liefde en toewijding hij nog daarna 

mocht ondervinden, ook van zijne buren, 

die men in de heeren Couvée en Lisman 

hier vertegenwoordigd zag. 

 

 
Zandgraf 244 

 Na allen daarvoor, alsmede voor de nu betoonde deelneming te hebben dank-

gezegd, werd de plechtigheid op zijn verzoek met het zingen van Psalm 103 vers 8 

“Gelijk het gras is ons kortstondig leven” en het uitspreken van een gebed besloten. 
 

 

Abraham Kuyper (1837-1920) 
 

Opleiding 

Abraham Kuyper wordt op 29 oktober 1837 in 

Maassluis geboren als derde kind in het 

domineesgezin Kuyper-Huber. Hij krijgt thuis les 

van zijn vader en gaat daarna naar het 

gymnasium in Leiden, waar zijn vader sinds 1849 

predikant is. Op 6 september 1855 gaat de bijna 

18-jarige Abraham in Leiden theologie, literatuur 

en filosofie studeren. Daarnaast volgt ook nog 

colleges Arabisch, Armeens en natuurkunde. De 

zeer intelligente Kuyper haalt summa cum laude 

drie propedeuses, gaat door in de theologie en 

rond deze studie in 1862 af met een promotie. 

Kuyper is een veelzijdig man en ontwikkelt zich tot 

een vooraanstaand predikant, politicus en 

journalist. 

 
Student Abraham Kuyper 

 

Gezin 

Op 1 juli 1863 trouwt hij in Warmond met Johanna Hendrika Schaay. Het echtpaar 

krijgt acht kinderen: 5 jongens en 3 meisjes. Niet alleen Abraham Kuyper heeft veel 

betekend voor de Gereformeerde Kerk, ook zijn zoon Herman. Van 1900 tot 1937 was 

deze hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 



Predikant 

In augustus 1863 wordt Abraham door zijn vader bevestigd in Beesd, op de Betuwe, 

waar hij vier jaar predikant is en ook de eerste kinderen zijn geboren. In Beesd bekeert 

de vrijzinnige Kuyper zich tot de gereformeerde orthodoxie, gebaseerd op de leer van 

de zestiende-eeuwse reformator Calvijn. Hierna is hij drie jaar predikant in Utrecht en 

in 1870 verlaat hij deze plaats voor Amsterdam. 
 

Politicus en kerkleider 

Als hij vier jaar predikant is in Amsterdam, wordt Abraham in 1874 gekozen in de 

Tweede Kamer en gaat hij als predikant met emeritaat. Kuyper speelt een belangrijke 

rol bij de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de vernieuwing van 

het Calvinisme. Hij komt op voor ‘de kleine luyden’, voor hen is hij een heel belangrijke 

leider. 

 Kuyper richt in 1879 de ARP op, de eerste politieke partij van Nederland. Deze 

partij verzet zich tegen de liberale uitgangspunten van de Franse Revolutie en is 

voorstander van de monarchie. Van 1901-1905 is hij minister-president; Kuyper stelt 

zijn eigen kabinet samen en wordt zelf minister van Binnenlandse Zaken. In 1905 leidt 

Kuyper een verkiezingsnederlaag en maakt hij vervolgens een grote reis langs de 

Middellandse Zee. Tussen 1908 en 1912 is hij weer lid van de Tweede Kamer, waarna 

hij overstapt naar de Eerste Kamer, waarin hij tot zijn dood in 1920 een zetel heeft. 

 Twee markante zaken tijdens zijn ambtstermijn als minister-president zijn de 

zogenoemde ‘worgwetten’ uit 1903, waarmee hij de Spoorwegstakingen lam legt en 

die het spoorwegpersoneel verbiedt om te staken, en zijn rol bij het ontstaan van de 

ethische politiek in Nederlands-Indië. Vanaf 1901 komt het accent in de koloniale 

politiek te liggen op de morele roeping van Nederland om iets terug te doen voor de 

Indische kolonie en te investeren in infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. 
 

 
Het kabinet (Kuyper links) 



 

 Als emeritus-predikant en kerkleider is Kuyper in 1886 betrokken bij de Doleantie, 

een kerkscheuring waarbij een groot deel van de orthodox-hervormden de Neder-

landse Hervormde Kerk (NHK) verlaat, omdat het kerkbestuur niet ingaat op de eisen 

van de orthodoxen om het modernisme in de kerk aan te pakken. Deze ‘dolerenden’ 

verenigen zich in 1892 met een deel van de afgescheidenen (die de NHK al in 1834 

verlaten hebben) in een nieuwe kerk: de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). 
 

Journalist 

Aanvankelijk publiceert Kuyper in De Heraut, een orthodox-hervormd weekblad dat in 

1850 was opgericht. Op 1 april 1872 sticht hij echter de antirevolutionaire periodiek 

De Standaard, waarin hijzelf, als hoofdredacteur, vele artikelen schrijft, voornamelijk 

over politieke zaken. Zijn ‘driestarren’ - korte en puntige stukjes over een actueel 

thema - worden onder zijn volgers een begrip. 
 

Overige zaken 

- Kuyper is de initiatiefnemer tot de oprichting van de Vrije Universiteit. Op 20 oktober 

1880 opent Kuyper, met een rede getiteld Souvereiniteit in eigen kring, in de 

Nieuwe Kerk te Amsterdam de gereformeerde Vrije Universiteit. De term ‘vrij’ slaat 

op ‘vrij van regeringsinvloeden’. In en rond deze Vrije Universiteit, waar Kuyper zelf 

hoogleraar in de theologie wordt, ontwikkelt zich een instituut waar gereformeerde 

predikanten hun opleiding volgen en gaandeweg steeds meer wetenschappelijke 

disciplines een plek krijgen. In de Vrije Universiteit staat een standbeeld van 

Kuyper; een ander standbeeld, in 2008 onthuld door minister-president 

Balkenende, staat in zijn geboorteplaats Maassluis. 

- Abraham Kuyper is een uitstekende spreker en trekt altijd volle zalen en kerken. 

Als persoon is hij conservatief en sociaal en heeft hij veel bijgedragen aan de 

vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland en aan de vernieuwing van 

het calvinisme. Zijn gedachtengoed, het neo-Calvinisme, werkt nog altijd door. 
 

 
Abraham Kuyper (1905) 

 



 

- In 1913 wordt Abraham Kuyper benoemd tot Commandeur in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw.  

 

Overlijden 

Op 8 november 1920 overlijdt Abraham Kuyper, na een ziekbed, in Den Haag. Hij 

wordt ter aarde besteld op de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Over de begrafenis, 

die op 12 november plaatsvindt, schrijft zijn partijgenoot A.W.F. Idenburg aan Kuypers 

dochter, die in Nederlands-Indië zat, het volgende: 

“De begrafenis is buitengewoon plechtig en waardig geweest. De opkomst uit alle 

deelen van het land was zeer groot. Langs den weg stonden volgens matige 

berekening 20 à 30 duizend menschen; op het kerkhof waren er zeker meer dan 10 

duizend. De regeling was voorbeeldig en ons antirevolutionaire volk heeft zich 

voorbeeldig gedragen.” 
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