
 

 

Herman Fangman (1793-1879), zandgraf 212, vak F 

Predikant Nederlands Hervormde Kerk 

 

Personalia 

Geboren: 24 maart 1793 te Hoorn 

Zoon van Herman Fangman en IJtje Ham 

Gehuwd met: (1) Petronella Alida van Assendelft op 11 juli 1817 te Leiden 

  (2) Willemina Noorduijn op 16 april 1829 te Nijmegen 

  (3) Aegidia Cornelia Gillissen op 24 april 1850 te Leiden 

Overleden: 17 augustus 1879 te Oosterbeek 

Begraven: 20 augustus 1879 

 

Samenvatting 

Herman Fangman wordt in 1793 in Hoorn geboren. Na de Latijnse school gaat hij in 

Leiden theologie studeren, een studie die hij in 1817 afrondt. Hierna wordt hij predikant, 

achtereenvolgens in Hemmen, Edam, Schiedam, Middelburg en Leiden, waar hij in 

1833 wordt beroepen en tot zijn emeritaat in 1867 zal blijven. 

 In zijn persoonlijk leven ondervindt hij veel 

tegenslag door het overlijden van zijn drie echt-

genotes en omdat vijf van zijn tien kinderen 

levenloos ter wereld komen of op jonge leeftijd 

overlijden. Zijn eerste vrouw komt al na één jaar 

huwelijk te overlijden, het tweede huwelijk duurt 

veertien jaar en het derde acht jaar. 

 Door deze tegenspoed laat Fangman zich niet 

uit het veld slaan; kalm en opgewekt gaat hij steeds 

verder met zijn leven. 

 Hij houdt van taal en schept veel genoegen in 

het voorbereiden en het houden van preken. Hij is 

een geliefd predikant en jong van geest, wat hem in 

staat stelt tot op hoge leeftijd op een wederzijds 

zeer gewaarde manier met jeugdigen om te gaan. 
 

Portret Herman Fangman 

 Ook in het maatschappelijk leven is Herman Fangman actief. Hij is bestuurslid van 

diverse, vooral plaatselijke, organisaties en ruim veertig jaar lid van de Maatschappij 

der Nederlandsche Letterkunde. 

 Na vierendertig jaar in Leiden predikant te zijn geweest, gaat hij in 1867 met 

emeritaat. ’s Zomers verblijft hij vaak in Oosterbeek, waar hij ook, in 1879, komt te 

overlijden. Herman Fangman is zesentachtig jaar geworden. 

 

 



 

 

Volledige versie 
 

Jeugd en opleiding 

Herman Fangman wordt op 24 maart 1793 in Hoorn geboren als zoon van Herman 

Fangman (1763-1816) en IJtje Ham (1761-1829). Een week na zijn geboorte wordt hij 

gedoopt. 

 Als voorbereiding op een academische studie gaat hij in zijn geboorteplaats naar de 

Latijnse school. Op 21 september 1811, Herman is dan achttien jaar, wordt hij inge-

schreven aan de Universiteit van Leiden. Hij begint met letteren, maar stapt na zijn 

kandidaats over naar theologie.  

 

Eerste standplaats als predikant en huwelijk 1 

Na afronding van zijn studie en nog voordat hij zijn proponentsexamen1 bij de Neder-

lands Hervormde Kerk doet, krijgt Fangman de toezegging van beroep naar Hemmen 

(de Betuwe), waar hij op 17 augustus 1817 zijn intrede doet. 

 Kort voor hij in Hemmen officieel begint, treedt Herman Fangman op 11 juli 1817 te 

Leiden in het huwelijk met Petronella Alida van Assendelft, geboren op 5 oktober 1790. 

Ruim een jaar later, op 8 augustus 1818, komt Petronella te overlijden.  
 

 
Huwelijksakte Herman Fangman en Petronella van Assendelft 

                                            
1 Een proponent is een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden door een 
gemeente. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Preek


 

 

Edam, Schiedam, Middelburg en huwelijk 2 

Vanuit Hemmen vertrekt Fangman naar Edam, die hem op 12 november 1820 had 

beroepen en waar hij op 11 maart 1821 bevestigd wordt. Reeds een half jaar later, op 

24 september, wordt hij gevraagd als predikant naar Schiedam te komen en Fangman 

stemt in met deze overstap. Op 10 maart 1822 doet hij er zijn intrede. 

 In zijn Schiedamse periode, die negen jaar zal duren, hertrouwt hij op 16 april 1829 

te Nijmegen met Willemina Noorduijn (1798-1843). Na een jaar wordt de oudste zoon, 

Hendrik Willem (1830-1914) geboren. Hendrik zou later griffier worden bij het kanton-

gerecht te ’s Gravendeel. Op 30 december 1830 wordt Herman beroepen in 

Middelburg, waar hij in mei 1831 zijn intrede doet. 
 

 
Geboorteakte Hendrik Willem Fangman 

 

In Middelburg worden de volgende twee kinderen geboren: Cornelia Clasina (1831-

1864) en Ida Jacoba, die op 25 februari 1833 ter wereld komt, maar al na ruim drie 

maanden komt te overlijden. 

 

Leiden en huwelijk 3 

Fangman blijft niet lang in Middelburg, want hij wordt op 3 maart 1833 in Leiden 

beroepen en begint daar op 7 juli bij de Nederlands Hervormde gemeente; hij zal er 

nooit meer weggaan. Het gezin gaat in Leiden op de Herengracht wonen. Zij krijgen er 

nog zeven kinderen, waarvan er drie dood worden geboren en een vierde slechts vier 

maanden leeft. Het laatste kindje wordt op 1 augustus 1843 dood geboren in hun huis 

op de Pieterskerkgracht, waarnaartoe ze kort tevoren waren verhuisd. Een week later 

overlijdt echtgenote Willemina. 



 

 

 
Overlijdensakte Willemina Noorduijn 

 

Op 14 oktober 1849 wordt het tweehonderdjarig bestaan van de Marekerk gevierd, 

waarbij Fangman een feestrede houdt, die in druk verschijnt.  

 Fangman hertrouwt op 57-jarige leeftijd voor de tweede keer. Op 24 april 1850 wordt 

de 55-jarige Aegidia Cornelia Gillissen zijn derde echtgenote. Opnieuw wordt Herman 

getroffen door het overlijden van een echtgenote als Aegidia op 4 april 1858 het leven 

laat. Herman heeft dus veel persoonlijk leed ondervonden: hij verloor drie echtgenotes 

en vijf kinderen stierven op jonge leeftijd.  
 

 
Overlijdensakte Aegidia Cornelia Gillissen 



 

 

Fangman als persoon en zijn maatschappelijke activiteiten 

Fangman is jeugdig van hart en gaat tot op hoge leeftijd goed met jongeren om. Hij 

gaat met zijn tijd mee, is altijd vriendelijk en gemoedelijk, en heeft een goed oog voor 

het positieve in de medemens. Gedurende een halve eeuw bekleedt hij het ambt van 

predikant met eer. Jarenlang is hij voorzitter van het Classicaal Bestuur in Leiden. 

Fangman is een groot kenner van de vaderlandse kerkgeschiedenis. Zijn preken 

blinken uit door eenvoud en helderheid. 

 Hij is erg geïnteresseerd in taal en wordt al in 1833 lid van de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde. Toch is het Nederlands niet de taal die hij het meest 

beoefent, dat is Latijn. Hij leest veel Latijnse schrijvers en tijdens het lezen maakt hij 

aantekeningen. Op deze wijze houdt hij zich tot op hoge leeftijd bezig met werken als 

Caesar’s De bello Gallico, Colloquia van Erasmus en Philosophi opera van Seneca. 

Daarnaast vertaalt hij het boek Etudes philosophiques sur le Christianisme van de 

hoogleraar J.F. Bruch; deze vertaling verschijnt in 1851.  

 Herman Fangman bekleedt vele bestuursfuncties: hij is voorzitter van de School 

voor onderwijs aan volwassenen en van de Zondagschool tot onderwijs in het lezen 

van de Bijbel; secretaris van de Evangelische Maatschappij, afdeling Leiden; bestuurs-

lid van het Nederlands Zendelingsgenootschap, van de Maatschappij van Weldadig-

heid en de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.  

 

Zijn levenseinde 

Na vijftig jaar predikant te zijn geweest, waarvan vierendertig jaar in Leiden, gaat 

Fangman op 24 november 1867 met emeritaat. Hij heeft echter nog geen genoeg van 

het prediken en doet dat in 1868 weer in zijn eerste standplaats Hemmen. Hij heeft 

een sterk gestel, een opgeruimd karakter en geniet van zijn oude dag.  

 In Leiden woont hij op de Hooigracht; de laatste jaren is verblijft hij zomers is in 

Oosterbeek, waar zijn in 1834 geboren zoon Leendert in 1874 een prachtige villa heeft 

laten bouwen, die in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest. 
 

 
Villa “Bato’s Wijk” van Leendert Fangman 



 

 

 

Als Fangman de zomer van 1879 daar weer doorbrengt, wordt hij ziek en overlijdt na 

veertien dagen, op 17 augustus. Het bericht van zijn overlijden komt voor velen 

onverwachts. Overeenkomstig zijn wens wordt deze 86-jarige vrome, rechtschapen en 

hartelijke man in Leiden op de begraafplaats Groenesteeg begraven.  
 

 
Overlijdensadvertentie 

 

Op 20 augustus 1879, om halfzeven ’s avonds, vindt deze begrafenis plaats. Het 

tijdstip is zo laat omdat het overbrengen van het stoffelijk overschot van Oosterbeek 

naar Leiden bij Utrecht grote vertraging oploopt.  

In het Leidsch Dagblad is over de begrafenis het volgende te lezen:  

De kist was met een immortellenkrans voorzien, welke, nadat het lijk in den rouwwagen 

was geplaatst, op het lijkkleed werd bevestigd. Het werd door de familie en vrienden 

van den overledene aan de woning op de Hooigracht opgewacht, waarna het op de 

begraafplaats aan de Groenesteeg om halfzeven werd ter aarde besteld. Aan de 

geopende groeve werden door ds. Van Boekeren en ds. Hagen [beiden zijn ook op 

Groenesteeg begraven] eenige gevoelvolle woorden gesproken, waarna door den 

oudsten zoon van den ontslapene aan de vele aanwezigen werd dank gezegd voor de 

laatste eer aan zijn vader bewezen. 
 

Het graf is op 15 juli 1833, hij is dan net een week in Leiden als predikant begonnen, 

door Herman Fangman gekocht om er zijn vier maanden oude dochtertje Ida Jacoba 

in te begraven. In 1838, 1841 en 1843 worden in dit graf drie dood geboren kinderen 

begraven. In dit laatste jaar vindt ook zijn tweede echtgenote Petronella Alida van 

Assendelft er haar laatste rustplaats. Vijftien jaar later, in 1858, wordt zijn derde 

echtgenote, Aegidia Cornelia Gillissen, in dit graf ter aarde besteld. Als laatste is 

Herman Fangman zelf hierin begraven. Het grafboek vermeldt nog dat in 1905 de zerk 

op het graf is vernieuwd. 

 
 



 

 

 
Familiegraf Fangman (zandgraf 212) 

 

 
Grafboek zandgraf 212 
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