Hendrik Kuneman, zandgraf 536, vak D
Op twaalfjarige leeftijd overleden en op zijn graf staat een engel
Personalia
Geboren: 11 maart 1875 te Utrecht
Zoon van: Hendrik Kuneman en Johanna Knebel
Ongehuwd
Overleden: donderdag 8 december 1887 te Leiden
Begraven: zaterdag 10 december 1887

Samenvatting
Hendrik Kuneman wordt op 11 maart 1875 in Utrecht geboren, waar zijn ouders
Hendrik Kuneman en Johanna (Anna) Knebel in die periode tijdelijk wonen. Hij heeft
dus dezelfde naam als zijn vader, die met zijn gezin vanaf 1866 in Nederlands-Indië
werkt en verblijft. Hendrik jr. wordt door zijn ouders in 1886 naar Leiden gestuurd om
daar naar school te gaan, omdat een gedegen opleiding in Nederlands-Indië niet
voorhanden is.
Op donderdag 8 december 1887 overlijdt Hendrik jr. in Leiden op slechts 12jarige leeftijd in de woning van de lutherse dominee en leraar Eugenius Cesar
Segers, waarbij hij in huis woont.
Zijn ouders zijn op dat moment in Batavia
(Nederlands-Indië), waar zijn vader verschillende
functies heeft bekleed. Hij brengt het zelfs tot
gouverneur van Java. In zijn studententijd heeft
vader Hendrik in Leiden theologie (evangelisch
luthers) en letteren gestudeerd.
Hendrik jr. gaat naar de H.B.S aan de Pieterskerkgracht waar de heer Segers leraar is. Op 26
november 1887 wordt Hendrik ziek gemeld op
school, waarna hij binnen twee weken overlijdt.
Zijn graf is een van de bekendste en mooiste
graven van de Groenesteeg, namelijk die waar
een prachtige engel op een vierkante sokkel staat.
Vanwege de engel is het ook een van de meest
gefotografeerde graven van de begraafplaats.
Engel op graf Hendrik Kuneman
Volledige versie
Hendrik Kuneman
Hendrik Kuneman wordt op 11 maart 1875 ’s middags om zes uur geboren, waarschijnlijk thuis in de Stationsdwarsstraat, in wijk 2 nummer 164, in de binnenstad van

Utrecht. Dit huis ligt dichtbij het huidige Utrechtse centraal station. Zijn ouders zijn
Hendrik Kuneman (1842-1916) en Johanna (Anna) Knebel (1843-1930).
Hieronder staat de vrij goed leesbare geboorteakte uit het gemeentearchief van
Utrecht. In het midden onderaan is de handtekening van zijn vader te zien. Getuigen
waren een barbier en een timmerman, waarschijnlijk bekenden van de beide ouders.
De rode strepen zijn in het verleden aangebracht, misschien door iemand die ook
onderzoek deed naar deze familie. De akte vertelt ons verder dat de vader ‘Indisch
ambtenaar’ is. De familie woont meestentijds in Nederlands-Indië, maar heeft ook
een woning in Utrecht, waar zij verblijven op het moment dat Hendrik jr. wordt
geboren.

Geboorteakte Hendrik Kuneman

Hendrik zal vermoedelijk zijn eerste levensjaren in Batavia hebben doorgebracht.
Omdat in Batavia een gedegen opleiding niet mogelijk was, zal hij in 1886 naar
Leiden zijn gekomen om daar naar de H.B.S. te gaan. Hij komt in huis van de
lutherse dominee en leraar Eugenius Cesar Segers, en zijn vrouw Maria Frederica
Dorothea Segers-Westhoff. Hendrik is een intelligente leerling, wat onder andere
blijkt uit het Leidsch Dagblad van 24 oktober 1887, waarin hij wordt genoemd als een
van de oplossers van “Het Prijsraadsel”.
Op donderdag 8 december 1887 om half acht ’s morgens overlijdt Hendrik in
Leiden, op slechts 12-jarige leeftijd in de woning van zijn pleegouders. De exacte
doodsoorzaak blijft helaas in nevelen gehuld. Zijn plotselinge overlijden kan duiden
op een ongeluk of een ziekte die binnen erg korte tijd de dood tot gevolg had. Tussen
het ziek melden op school en het overlijden zitten slechts 12 dagen.

Nog diezelfde dag staan twee overlijdensadvertenties, een van zijn oudere zus en broer, en
een van zijn pleegouders in het Leidsch Dagblad.
De ouders van Hendrik zijn tijdens het overlijden van hun zoon duizenden kilometers verderop in Batavia en krijgen het nieuws een dag later
per telegram te horen. Op zaterdag 10 december
plaatsen zij een advertentie in het Bataavische
Handelsblad:

Leidsch Dagblad 8 december 1887

Uit de overlijdensakte is op te
maken dat de overledene officieel
nog in Batavia woont. Verder is uit
de akte op te maken dat het
overlijden wordt gemeld door twee
getuigen: Jan Willem Schwenk en
Pieter Goedeljee. Jan Willem
Overlijdensadvertentie
Schwenk (ook wel Swenck gespeld)
is op 8 april 1825 in Delft geboren en van beroep broodbakker, brood depothouder
(dat is een bakker die zijn brood inkoopt bij een broodfabriek in plaats van het zelf te
bakken) en fondshouder (ophaler van premies voor verzekeringen).
De andere getuige, Pieter Goedeljee, is op 23 november 1830 in Leiden geboren,
boekbinder van beroep en woonachtig aan de Langebrug, wijk 4 nummer 385, te
Leiden. Zijn vader was boekverkopersknecht en zijn broer Jan Goedeljee een
vermaarde Leidse fotograaf en maker van de bekende oude foto van de begraafplaats Groenesteeg in 1880:

Begraafplaats Groenesteeg ca. 1880

Op oudejaarsdag van het jaar 1887, drie weken na het overlijden van Hendrik,
plaatsen de oudere zus en broer, Betsy en Anton, onderstaande dankbetuiging in het
Leidsch Dagblad. De plaats ‘Leiden’ maakt het waarschijnlijk dat ook zij in Leiden
een opleiding volgden. Onder die advertentie staat een andere dankbetuiging, waarin
Hendriks pleegouders, de heer Cesar Segers en zijn vrouw Segers-Westhoff,
bedanken voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming die zij ontvingen bij het
overlijden van de broer van mevrouw Segers-Westhoff.

Leidsch Dagblad 31 december 1887

Zijn ouders
Vader Hendrik wordt op 23 november 1842 in Alkmaar geboren als zoon van Jan
Hendrik Kuneman en Maria Bouman. Deze in Haarlem geboren Jan Hendrik was
koek- en banketbakker en eigenaar van een koekbakkerij in zijn woonplaats Alkmaar.
De vader van Jan Hendrik was op zijn beurt een in het Duitse Neukirchen geboren
bakker, die zich later in Haarlem vestigde. Neukirchen ligt niet ver over de grens bij
Enschede. De familienaam Kuneman is een verbastering van het Duitse Kohneman

en is op vele manieren gespeld in Nederland terug te vinden. Vele van deze
Kunemannen zijn familie van elkaar en stammen af van de Duitse familielijn.
Vader Hendrik hij studeert theologie (evangelisch luthers) in Leiden, Amsterdam
en Utrecht, letteren te Leiden en Utrecht, en rechten te Utrecht. Op 2 augustus 1866
huwt hij met de op 21 december 1843 in Amsterdam geboren Anna Knebel. Het
echtpaar verruilt Nederland voor Nederlands-Indië en krijgt vijf kinderen, waarvan
Hendrik jr. de middelste is. Hij heeft een oudere zus en broer: Elisabeth Catharina
Barbara Johanna (Betsy), geboren op 14 februari 1867 te Batavia, en Johan Anton
George (Anton), geboren op 7 oktober 1872 te Bandoeng. Ook heeft Hendrik een
jongere zus en broer: Johanna, geboren op 12 oktober 1877 te Batavia, en Johan
Herman Bernard, geboren op 15 januari 1886 te Poerwakarta. Hendrik jr. is dus het
enige kind dat in Nederland is geboren.
Hendrik sr. maakt in Nederlands-Indië flink carrière. Hij gaat in overheidsdienst
en wordt in 1867 benoemd tot ambtenaar van Bawak en Babadan op het eiland
Java. In 1879 wordt hij chef van de afdeling statistiek ter algemene secretarie, een
functie die hij tot 1884 bekleedt. Vervolgens wordt hij twee jaar (1884-1886) resident
van Krawang, dat vlakbij Jakarta ligt, en daarna hoofdinspecteur voor de suiker- en
rijstcultuur (1886-1889). In 1889 wordt hij directeur binnenlands bestuur. Kuneman
heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het vaderland want hij wordt koninklijk
onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
De ouders van de kleine Hendrik keren na hun Nederlands-Indische tijd terug naar
Europa en wonen tot hun overlijden in België. Hendrik Kuneman sr. overlijdt op 73jarige leeftijd op 1 april 1916 in Brussel, waar 14 jaar later op 16 augustus 1930 ook
zijn vrouw Johanna op 86-jarige leeftijd overlijdt. Hendrik en Johanna waren op 4
maanden na 50 jaar getrouwd.
Eugenius Cesar Segers
Eugenius Cesar Segers is een Nederlands Hervormde zielzorger, oftewel predikant. Segers, in België
geboren, opent op 4 januari 1882 aan de Pieterskerkgracht 20 in Leiden een doorgangshuis voor
ongehuwde moeders. Zijn vrouw is directrice van het
opvanghuis. Medebestuurslid is de gepensioneerde
Oost-Indisch ambtenaar W.B. Bergsma.
Wellicht dat deze Bergsma een bekende was van
vader Hendrik Kuneman, misschien zijn zij in Indië
collega’s van elkaar geweest. Hiernaast een foto van
de predikant Segers, de foto is gemaakt door een
bekende, jawel ….. Jan Goedeljee.

Eugenius Segers

De HBS aan de Pieterskerkgracht waar Segers les gaf en Hendrik Kuneman op school ging

De engel
Op het graf van Hendrik Kuneman prijkt een fraaie stenen engel. Toen de begraafplaats tussen 1975 en 1992 in verval raakte en er steeds meer vandalisme werd
gepleegd, moest deze engel het geregeld ontgelden en werd tenslotte volledig
vernield. Het was technisch niet mogelijk om met een mal een nieuw afgietsel te
maken. De Roermondse kunstenaar Paul Vincken, die een vergelijkbare engel
eerder had gemaakt, kon een kopie naboetseren. De kosten hiervan bedroegen
ƒ 5.000,-. Bij de heropening van de begraafplaats in 1995, na een grondige
restauratie, werd de nieuwe engel onthuld door burgemeester Cees Goekoop.
In het Leidsch Dagblad van 22 oktober 1992 staat het volgende te lezen:
Een van de meest toonaangevende beelden op de begraafplaats aan de Groenesteeg is gedeeltelijk gestolen en vernield. Het gaat om het beeld van een engel. Het
beeld stamt uit de periode rond 1900. De sokkel van het grafmonument is omver
gegooid. Het bovenste gedeelte van de romp, het hoofd tot het middel, is verdwenen.

C. Kroon, omgevingsvakman in Pancras-Oost, heeft de sokkel inmiddels weer
overeind getrokken. Hij houdt overdag toezicht op de begraafplaats. “Ik vermoed dat
het baldadige jongeren zijn geweest die het beeld hebben vernield. Ik weet niet of het
verdwenen gedeelte ook echt gestolen is. Het zou ook best kunnen dat de
brokstenen in de sloot zijn gesodemieterd”.

Vernielde engel

Nieuwe engel

De familie Kuneman
Duidelijk is dat de familie Kuneman een bijzondere is. Bij oudere generaties verliepen
de levenslopen min of meer vrij voorspelbaar. Vader was bakker en de zonen werden
automatisch ook bakker. In de 19e eeuw kregen diverse familieleden de kans om te
studeren, carrière te maken en wat van de wereld te gaan zien.
De oudste dochter Betsy werd lerares Nederlandse taal en letterkunde. Oudste
zoon Anton was, zo gaan de verhalen in de familie, een heel goed arts; eerst in Indië
en later in Brussel, waar hij geen praktijk had maar wel veelvuldig voor ‘second
opinions’ werd geraadpleegd vanwege de uitstekende reputatie, die hij had. Na
Antons verhuizing naar Brussel heeft hij eigenlijk niet meer gewerkt. Hij was met
aandelen in de weer en werd een beetje een zonderling. Dat laatste kwam wellicht
doordat hij als kind doof was geworden na een slecht behandelde oorontsteking.
Van de tweede dochter Johanna is alleen bekend dat zij een relatie had met een
zekere W.J.A Lotsy. Het jongste kind Johan Herman Bernhard had net als zijn vader
een lange carrière in het Nederlands Indisch bestuur. Hij was evenals zijn vader
ambtenaar in Bawak en Badadan en verder o.a. secretaris van de residenties
Cheribon (1913-1916) en Soerabaja (1922-1925), secretaris van het gouvernement
West Java (1925-1928), resident van Buitenzorg (1929) en van Priangen (1932-

1933), Gouverneur van Oost-Java (1933-1936) en vanaf 1936 lid van de Raad van
Indië. Hij is diverse malen gedecoreerd voor verdienstelijke werk voor de Nederlandse overheid in het verre Indië. Zo was hij Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw en officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor zijn loopbaan in Indië voetbalde hij op hoog niveau bij de in die tijd bekende
club H.B.S in Den Haag. Hij speelde daar onder de naam Harry Kuneman en heeft in
1908 zelfs éénmaal voor het Nederlands elftal gespeeld (Nederland-Zweden 5-3).
Johan Herman Bernhard zijn leven eindige helaas erg tragisch. Hij overleed op 7
september 1945 in het Jappenkamp van Ambarrawa, vlak na de Japanse capitulatie.
Zijn oudste zoon Hendrik overleed in 1944 in gevangenschap aan boord van een
Japans schip wat bij Nagasaki door een torpedo geraakt werd en waarbij 560
krijgsgevangenen omkwamen. Zijn andere zoon Johan Anton werd gedecoreerd als
oorlogsvlieger.
Hieronder een foto van Johan Herman Bernard (rechts naast het midden), zijn
vrouw (vierde van links), enkele Oost-Indische hoogwaardigheidsbekleders en de
heer Fuchter, burgemeester van Soerabaya (geheel rechts). De foto is genomen in
het huis van gouverneur Kuneman.

Bronnen
http://hetutrechtsarchief.nl: Burgerlijke stand van Het Utrechts archief.
https://leiden.courant.nu: Diverse familieadvertenties.
http://www.delpher.nl: Diverse familie advertenties.
Kallenberg, L.C.M.: Leidse Glorie - Rondleiding over de historische begraafplaats
Groenesteeg, Leiden, 2013.
Leidsch Dagblad, 22 oktober 1992.
Universiteitsbibliotheek Leiden, afdeling Bijzondere collecties.
www.erfgoedleiden.nl: Persoonsregister (Burgerlijke stand) van Erfgoed Leiden en
omstreken.
www.konemann.eu: Genealogische pagina’s.
www.openarch.nl: Diverse aktes familie Kuneman
Auteur
Jorn van Straten (oktober 2017)

