
 

Foppe Gerks Oberman (1851-1914) zandgraf 752, vak K 

Predikant Nederlands Hervormde Kerk 

 

Personalia 

Geboren: 3 maart 1851 te Wanswerd aan de Streek. 

Zoon van: Gerk Pieters Oberman en Trijntje Foppes Dijkstra. 

Gehuwd met: Wija Alida Harders op 15 augustus 1876 te Bellingwolde. 

Overleden: 30 april 1914 te Leiden. 

Begraven: 4 mei 1914 te Leiden. 

 

Samenvatting 

Foppe Gerks Oberman wordt op 3 maart 1851 

te Wanswerd (Friesland) geboren. Na het 

gymnasium gaat hij in 1871 godsgeleerdheid 

studeren in Utrecht. Op 4 mei 1876 wordt hij 

toegelaten tot de evangeliebediening en wordt 

daarmee predikant.  

  Voor zijn eerste intrede als predikant trouwt 

hij op 15 augustus 1876 met Wija Alida Harders 

te Bellingwolde, de dochter van de plaatselijke 

huisarts Heiko Tiberius Harders en Egberdina 

Margaretha de Klemp. 
  Gedurende zijn predikantschap ontvangt 

Foppe ruim 50 beroepen en heeft hij drie 

standplaatsen: Steenwijkerwold (1876-1879), 

Ommen (1879-1885) en Leiden (1885-1914). 

Hij is in zijn Leidse periode enige tijd mede-

bestuurder van het Oranje Weeshuis te Huizen. 
 Foppe Oberman en Wija Alida Harders 

 Oberman heeft naast vele dopen en huwelijksinzegeningen ook diverse andere 

predikanten bevestigd in hun nieuwe standplaats. Naast zijn eigen standplaats staat 

Foppe regelmatig ook elders op de kansel, zoals in diverse Leidse omliggende dorpen 

als Oude- en Nieuwe Wetering, Warmond, Lisse, Katwijk, en Zoeterwoude. 

  Hij is een volger van de leer van Kohlbrugge en een vurig strijder voor een 

belijdende Nederlands Hervormde Kerk. Dit laat hij blijken door onder andere het 

schrijven van verschillende brochures. 

  Dr. J.H. Gunning J.Hz. (1858-1940), die van 1891 tot 1894 in Leiden stond, typeert 

Foppe als “een uitnemende schriftgeleerde, met een originele kijk op de Schriften”, 

“een man van karakter en onbuigzame trouw aan zijn overtuiging”.  

  



Volledige versie 
 

Ouderlijk gezin 

Omstreeks 1758 nestelt een voorouder Oberman(n), geboren in Nassau-Siegen en 

opgevoed in Zweibrücken (Pfalz), zich in Friesland als chirurgijn.  

  Foppe Gerks Oberman is in 1851 geboren in een gezin dat behoort tot de Friese 

“Vrienden der Waarheid”. Deze staat een gereformeerde prediking in de Nederlandse 

Hervormde Kerk voor. Hij is het vierde kind van een gezin van zeven kinderen, 

waarvan twee jong overlijden. Vader Gerk Pieters Oberman - van beroep timmerman, 

koopman, herbergier en houtzaagmolenaar te Wanswerd aan de Streek - had dan ook 

als hartenwens dat Foppe predikant zou worden. 
 

Studie 

De eerste stap op weg naar het predikantschap wordt gezet op zeventienjarige 

leeftijd. Hij gaat naar Zetten (Gelderland) voor een opleiding aan het eerste Christelijk 

gymnasium met internaat. De tweede stap volgt begin 1871 met de inschrijving aan 

de Rijksuniversiteit van Utrecht als student in de Godsgeleerdheid. De derde stap is 

die van het afleggen van het examen tot predikdienst in de Nederlandse Hervormde 

Kerk. Met ingang van 4 mei 1876 wordt hij door het provinciaal kerkbestuur van 

Gelderland toegelaten tot de evangeliebediening. 
 

Huwelijk en gezin 

Zoals het in die tijd betaamt kon Foppe niet ongetrouwd invulling geven aan zijn 

predikantschap. Hij trouwt dan ook op 15 augustus 1876 te Bellingwolde met Wija 

Alida Harders. Zij werd op 22 maart 1851 geboren en is de dochter van de plaatselijke 

geneesheer (huisarts). Foppe en Wija krijgen vier dochters en vijf zonen; de oudste 

wordt in Steenwijkerwold geboren, de volgende drie in Ommen en de laatste vijf te 

Leiden. 

  Waar zij in Steenwijkerwold en Ommen hun 

huis in de plaatselijke pastorie hadden, wonen 

ze in Leiden op de Herengracht 62, en na het 

overlijden van Foppe aan het Rapenburg en 

vervolgens in Oegstgeest naast het huidige 

Zendingshuis.  

  Wija Alida Harders sterft op 6 oktober 1942 

te Amsterdam, waar haar oudste dochter 

Catharina haar verzorgde. Zij is op 

Groenesteeg begraven bij haar man in 

zandgraf 752 (vak K). In hetzelfde graf 

bevinden zich nog de jong overleden zoon 

Pieter Samuel Oberman (in 1906 te Leiden 

overleden) en dochter Catharina (in 1960 te 

Amsterdam overleden). 

  

 
Het graf van Oberman (752) 



 
Familiefoto rond 1900 

 

Vlnr: Catharina (1877), Pieter Samuel (1885), Ika Wilhelmina Carolina (1891), Heiko Tiberius 

(1883), Wija Alida Harders (1851), Johannes (1887), Egberdina Margaretha (Bertha) (1879), 

Gerrit Wijnand (1889), Titia (1893), Gottfried Willem Locher (getrouwd met Bertha), Foppe 

Oberman (1851), Gerke Karel (1882). 
 

Leer van Kohlbrugge 

In de geloofsovertuiging van Foppe is de leer van Kohlbrugge een centrale rol gaan 

spelen. 
 

Hermann Friedrich Kohlbrugge [Frits] (ook: Kohlbrügge) (Amsterdam, 

15 augustus 1803 - Elberfeld (D), 5 maart 1875) was een Nederlands 

gereformeerd theoloog uit de 19e eeuw, die sterk de genadeleer van 

Luther en Calvijn wilde benadrukken. 

  De kern van Kohlbrugge's leer was dan ook: de gelovige is en blijft 

onheilig in zichzelf, maar is tegelijkertijd geheiligd in Christus. Door de 

evangelische radicaliteit hiervan werd Kohlbrugge niet gewaardeerd door 

de hoofdstroom van de 19e-eeuwse theologie. Wel vond hij weerklank bij 

gewone gelovigen in de rechterflank van de Hervormde kerk. 

  In 1847 werd Kohlbrugge predikant in de Niederländische-reformierte 

Gemeinde in het Duitse Elberfeld. Hij is hier tot zijn overlijden in 1875 

gebleven. 

  De invloed van Kohlbrugge was buitengewoon groot. Zo plaatste de 

Duitse dogmaticus Karl Barth Kohlbrugge op één lijn met Luther en 

Calvijn. 
 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Friedrich_Kohlbrugge 



 

  Foppe kwam tijdens zijn studie aan de Utrechtse Universiteit voor het eerst in 

aanraking met deze leer. De professoren hadden zelf weinig op met de theologie van 

Kohlbrugge. Men sprak van “hondentheologie”. Foppe zei daarover: “Ik hoopte een 

goede predikant te worden zonder de leer van die man, die in een boek had 

geschreven: Het dankbaarste schepsel Gods op aarde is de hond”. 

  Gezien de opinie aan de Universiteit Utrecht is het wel zo opmerkelijk dat een 

leerling van Kohlbrugge, Heinrich [Andreas Johannes] Lütge (1850-1823) uit Elberfeld 

(nu Wuppertal) (D), medestudent was van Foppe. Heinrich had de vaardigheid om, als 

geen ander, mensen voor zijn overtuiging te winnen. In iedere geval toen niet bij 

Foppe. 

  Om de materie met eigen ogen te lezen kocht Foppe tijdens zijn studie wel de 

publicatie van Kohlbrugge: “Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van 

den Heidelbergschen Catechismus”. 

  Dit boek met vele andere ging mee naar zijn eerste gemeente Steenwijkerwold. Het 

is dat een collega beweerde dat Kohlbrugge niet gereformeerd was. Foppe besloot 

daarop het boek te bestuderen. Gaande het lezen nam zijn belangstelling toe en kreeg 

hij antwoord op vragen die zijn hart vervulden. 

 Tijdens zijn verblijf in Ommen maakte Foppe kennis met Gustav [Adolph] Schäfer 

(1832-1881). Gustav Schäfer kwam zakelijk regelmatig in onder meer Ommen 

vanwege de handel in huiden. Hij was ook diaken van de Niederländische-Reformierte 

Gemeinde in Elberfeld waar Kohlbrugge voorging. Schäfer wees op het bestaan van 

de Kring van “Vrienden van Kohlbrugge” en dat er jaarlijks een conferentie werd 

gehouden. Foppe trad tot de kring toe en werd uitgenodigd voor de eerst komende 

conferentie te Elberfeld. 

  In Leiden bezette Foppe één van de negen predikantplaatsen van de hervormde 

gemeente, die naar schatting een omvang had van 30.000 mensen. Door de Doleantie 

(1866) verloor de hervormde gemeente ongeveer een tiende van haar leden. Echter 

rond Foppe vormde zich een hechte groep met geestverwanten. Zij hielden vast aan 

oud-kerkelijke vormen van erediensten en liturgie. 

 

Steenwijkerwoldse periode (1876-1879) 

Foppe wordt bevestigd en doet vervolgens zijn intrede op 3 september 1876. Een 

talrijke schare woont de beide plechtigheden bij. 
 

 
Provinciale Overijsselsche en Zwolse Courant (8 oktober 1878, p. 3) 



  Dat de gemeenteleden van Steenwijkerwold een hoogstaande waardering hadden 

voor het werk van Foppe blijkt wel uit het feit dat de gemeenteleden hem voorzien van 

enige kostbare geschenken. 

  Kort erop, in januari 1879 neemt hij, nadat hij in drie maanden voor 12 beroepen 

heeft bedankt, het 13de beroep naar Ommen aan. Het afscheid van Steenwijkerwold 

vindt plaats op 14 april 1879. 
 

Ommense periode (1879-1885) 

Op 20 april 1879 vindt de bevestiging en de intrede-rede van Foppe plaats. In Ommen 

zijn de Nederlands Hervormden voor het merendeel rechtzinnig. Foppe legt grote 

nadruk op het hemels leven na de dood. Deze laat hij gepaard gaan met een puriteins 

en calvinistische levenswandel en een onbegrensd vertrouwen in de letterlijke 

interpretatie en inspiratie van de  Heilige Schrift. De Bijbel is voor hem van kaft tot kaft 

Gods Woord. Foppe is streng voor zichzelf en ook voor anderen. 
 

Vanouds bestond in Ommen de gewoonte, dat gemeenteleden uit de 

buurtschappen vóór de kerkdienst hun kerkboeken afhaalden in een 

herberg vlak tegenover de hoofdingang van het kerkgebouw. 

Na afloop van de dienst brachten ze deze boeken terug. De mannen 

dronken dan een paar glazen jenever en de vrouwen enkele koppen koffie, 

voordat met paard en wagen de terugtocht naar de buurtschappen werd 

aanvaard. 

Ds. Oberman ergerde zich mateloos aan dit gebruik, dat hij niet in 

overeenstemming achtte met de heilige dienst des Woords. Op zekere dag 

ging hij naar de herbergier en verbood hem om zondags jenever en koffie 

te verkopen aan de gemeenteleden uit de buurtschappen. Toen de 

herbergier tegenwierp dat zijn inkomsten dan zouden teruglopen, zei 

Oberman: “Wat u eraan te kort komt, mag u bij mij aan de pastorie komen 

halen.” 

De man heeft nooit om geld gevraagd en met de jenever- en koffiedrinkerij 

na de kerkdienst was het voorgoed afgelopen! 
 

Bron: “Ds. Foppe Oberman (1851-1914), een man van karakter” 
 

 Een stevig kerkelijk conflict ondervindt Foppe in de “Ommense doopkwestie”. Een 

relaas dat aandacht krijgt in vele kranten in Nederland. 

 In april 1880 wordt door een net in Ommen komen wonend vooraanstaand echt-

paar, de doop aangevraagd van hun dochter. Zoals het hoort vraagt Foppe aan hun 

beiden of zij “Het lijden en sterven van Jezus Christus tot behoudenis van zondaren” 

noodzakelijk achten. Beide echtelieden antwoorden ontkennend. Hierop wijst Foppe 

hun beiden op het onwaarachtige omdat deze vraag wordt gesteld op het formulier dat 

bij de doop wordt voorgelezen en dat deze vraag niet ontkend mag worden. 

Daarbij speelt dat de echtelieden hun bewijs van kerkelijk lidmaatschap (attestatie) 

nog niet hadden ingeleverd. Foppe vertelt hun dat deze indiening noodzakelijk is om 

recht te hebben op het gebruik van de Sacramenten. 



 In juni 1880 levert de man zijn attestatie in. De kerkenraad oordeelt om deze te 

aanvaarden, maar als blijkt dat de echtelieden volharden in hun standpunt, dat er dan 

zou worden overgegaan tot censuur. 

 Aan de ene kant Foppe en de kerkenraad Ommen en aan de andere kant het 

vooraanstaand echtpaar blijven volharden in hun standpunt. De man maakt de twist 

aanhangig bij het Classicaal Bestuur. Deze laatste stelt de kerkenraad Ommen in het 

ongelijk, met de toevoeging dat de doopvader moet worden behandeld alsof op zijn 

belijdenis niets is aan te merken. Onder leiding van Foppe geeft de kerkenraad 

Ommen echter geen krimp. 

 Op 30 maart 1881 laat het Classicaal Bestuur de gehele kerkenraad Ommen 

verschijnen. Dit in een poging om alle- of enige leden van de kerkenraad te laten 

wankelen in hun beslissing. Allen bleven echter trouw en zeiden niet anders te mogen 

handelen. 

 Vanwege het blijvende verzet en de schending van het reglement van kerkelijk 

opzicht en tucht en omdat dit aanleiding kon zijn tot ontzetting van de kerkelijke 

bediening, wordt de Ommense doopkwestie in handen gesteld van het Provinciaal 

kerkbestuur van Overijssel. 

 Het Provinciaal kerkbestuur probeert nu met een schrijven de ommekeer te 

bereiken. De kerkenraad Ommen reageert op 29 april 1881 door allen ondertekend: 

“wel aan de last van Gods Woord, niet aan den ongoddelijken last van het Classicaal 

bestuur hebben wij ons te onderwerpen”. 

 In de ogen van het Provinciaal kerkbestuur Overijssel diskwalificeren de predikant 

en kerkenraad zich met deze verklaring. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan 

verzuim en vergrijp van kerkelijke betrekkingen. Daarop velt het Provinciaal 

kerkbestuur Overijssel een vonnis. 

 Foppe deelt het vonnis zelf mee aan zijn kerkelijke gemeente. Allen van de 

kerkenraad Ommen, dus ook Foppe krijgen een schorsing van zes maanden en 

bovendien wordt een derde deel van het traktement van Foppe hem ontnomen! 
 

 
De Maasbode (19 mei 1881, p. 2) 

 

 Er wordt besloten om niet in hoger beroep te gaan. Daarop ging de schorsing in op 

29 mei 1881. Het grootste deel van de Ommense bevolking schaart zich achter Foppe 

en de kerkenraad. Op de eerste zondag van de schorsing blijft te kerk gesloten. Dit 

omdat geen andere dominee kon worden uitgenodigd. Maar ook kon er geen beroep 

worden gedaan op de organist. Hij bedankt voor zijn betrekking. En ook de 

orgeltrapper, die op zijn tenen is getrapt weigert dienst. 



 Op de zondagen komen velen in de morgen en avond nu bijeen in de timmer-

werkplaats. De predikatiën worden nu gehouden door de zelf-ontslagen organist. Een 

paar ouderlingen fungeren als voorganger door het voorgaan in gebed en 

dankzegging. 

 En in de kerk zelf? De godsdienstonderwijzer doet enkele diensten. Twee leden van 

het Classicaal Bestuur zorgen voor de andere kerkelijke dienstverrichtingen. 

En de doop van het kind? Naar verluidt is deze door een andere dominee verricht. 

 Nadat hij in juni 1885 het beroep van Leiden had aangenomen, nam hij op 

30 augustus 1885 afscheid van deze kerkelijke gemeente. 

 

Leidse periode (1885-1914) 

Voor de vacature van Jan Daniel Beman Brouwer (1814-1892; predikant te Leiden 

10 oktober 1869 - emeritaat 1 oktober 1883) wordt het achtste beroep uitgebracht op 

Foppe Gerks Oberman. 

 Foppe wordt op zondagmorgen 6 september 1885 bevestigd, en houdt in de avond 

zijn intrede-rede. Beide vinden plaats in de Pieterskerk. Wordt de bevestiging al 

bijgewoond door een aanzienlijke schare mensen, zijn intrede-rede wordt nog talrijker 

bezocht. Met zijn onverwacht overlijden op 30 april 1914 zou er een einde komen aan 

zijn markante domineeschap, een markant volger van de leer van Kohlbrugge. 

 Foppe komt binnen één jaar na zijn intrede terecht in 

een “Lidmaten kwestie”. Deze ligt in lijn met zijn 

denkvisie en is te vergelijken met de “Ommen 

doopkwestie”. Hij heeft een meningsverschil met name 

met zijn vrijzinnige hervormde ambtgenoot 

Dr. Hermanus Gerardus Hagen (1831-1901; ook op de 

historische begraafplaats Groenesteeg  begraven; zie 

www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/N_B_personen/Hage

n.pdf). Hagen laat catechisanten van buiten Leiden 

aannemen, waarna zij in de Leidse Hervormde 

gemeente als lidmaten kunnen worden ingeschreven. 

Foppe heeft daar met zijn levensvisie totaal geen 

gevoel voor. 

 Op 4 juni 1886 besluit de kerkenraad Leiden om 80 

lidmaten die met Pasen in Voorhout waren aange-

nomen en bevestigd niet te erkennen.  

 
Dominee Hagen 

(foto: J. Goedeljee, ca. 1880) 

 Daarop doen de predikanten Ph.S. van Ronkel (1830-1890) en Foppe het voorstel 

om deze wel als lidmaat in te schrijven, maar terstond onder tucht te stellen en hen het 

eerstkomende Avondmaal te onthouden, totdat de kerkenraad Leiden gelegenheid 

heeft gehad om zich van de zuiverheid van hun belijdenis te overtuigen. Op 

18 juni 1886 is dit voorstel besproken en uiteindelijk in november 1866 verworpen. 

 Ruim acht jaar later, begin mei 1895 laait deze kwestie weer op. Foppe als 

voorzitter van de kerkenraad Leiden is op 3 mei 1895 op bezoek gegaan bij zijn 

ambtgenoot Ds. Hagen. Dit met de mededeling dat de ouderlingen hem zouden 

aanklagen wegens onrechtzinnigheid en de leer der voldoening door het bloed des 



kruises. De ouderlingen hadden bijzonderheden opgemerkt bij een bijgewoonde 

middag godsdienstoefening met doopbediening door Ds. Hagen. 

 Tijdens een visitatie bij Ds. Hagen nam Foppe de gelegenheid waar om hem uit te 

horen. Vervolgens vond Foppe de klacht gegrond, en betuigde hij aan Ds. Hagen zijn 

leedwezen over diens ontrouw aan de belijdenis der vaderen. Namens de ouderlingen 

beschuldigde Foppe nu Ds. Hagen, alhoewel Foppe niet wist welke ouderlingen 

daarover hadden gesproken. 

 Hierop antwoordde Ds. Hagen dat ieder voor zichzelf behoorde te spreken en 

niemand het recht had klachten in te dienen namens anderen. Foppe reageerde 

hierop dat hij dan zelf de klacht indiende, waarna de aanwezige ouderlingen bleven 

zwijgen. Ds. Hagen verklaarde daarop dat hij, ofschoon de ouderlingen hem bijna 

vijftien jaren lang hadden tegengewerkt in de aanneming van leerlingen en verzuimd 

hadden in de uitoefening van kerkelijke betrekkingen, niet van plan was een overigens 

zeer rechtmatig bezwaar in te dienen. Voor het overige wachtte hij rustig af wat het 

Classicaal Bestuur Leiden zou gaan doen in deze Lidmaten kwestie. 
 

 
Algemeen Handelsblad (6 mei 1895, p.1) 

 

 
 

 
 

 
Algemeen Handelsblad (11 mei 1895, p.2; enkele alinea’s van het artikel) 



 In de Middelburgse Courant van 15 mei 1895 is te lezen dat tot op heden geen 

aanklacht is ingediend bij het Classicaal Bestuur Leiden. Er zijn geen latere 

berichtgevingen gevonden dat de aanklacht alsnog is ingediend. 

 Is Foppe tot inkeer gekomen? Of heeft het overlijden op 26 mei 1895 van de vrouw 

van Ds. Hagen meegespeeld: Susanne Philippine Antoinette Krantz (1843 - 1895)? 

 In 1897 ging Ds. Hagen als laatste overgebleven vrijzinnige predikant met 

emeritaat. Bij de kerkenraad Leiden werd een adres van 1.700 handtekeningen 

ingediend met het verzoek weer een predikant van vrijzinnige richting in de plaats van 

Ds. Hagen te beroepen. 

 Onder leiding van Foppe werd echter besloten om in geen geval een vrijzinnige 

predikant te beroepen, maar wel dit verzoek officieel te bestrijden. Ds. Hagen voelde 

zich zeer gekrenkt en schreef een scherpe afscheidsbrief. De kerkenraad Leiden nam 

deze voor kennisgeving aan. Na 37 jaar op de kansel in Leiden te hebben gestaan 

ging hij weg, zonder enige dank! 

 Op woensdag 11 januari 1887 besteedde Foppe Oberman in de wekelijkse 

openbare godsdienstoefening in de Hooglandsche Kerk aandacht aan de buskruit 

ramp te Leiden op12 januari 1807 (151 doden, ruim 2000 gewonden). 

 Dit had in de laatste zestig jaar niet plaats gevonden. Foppe deed dit met de 

toepasselijke rede over Matth. XVI vers 3: “Kunt gij de tekenen der tijden niet 

onderscheiden?” waarbij die ramp werd beschouwd als een getuigenis van de 

Napoleontische tijd (1795-1813). 

 Het charisma van Foppe had zodanige vorm aangenomen dat als hij geen 

preekbeurt had, sommige volgelingen niet naar de kerk kwamen. Foppe zag zijn 

getrouwen niet naar de ogen. Hij wilde niets doen en nalaten om de gunst van de 

gemeenteleden te verwerven. 
 

 
Algemeen Handelsblad (9 maart 1897, p.2) 

 
 
 
 



Tijdens een kerkenraadsvergadering merkte een ouderling op, dat er in 

Leiden maar twee goede hervormde dominees waren: één was ds. 

Oberman. 

  Op Obermans vraag, waarom de twee goed waren en de andere 

predikanten niet, antwoordde de ouderling: “omdat u beiden geen 

gezangen laat zingen!” Daarop zei Oberman: “als u mij om die reden 

goed vindt, zal ik voortaan wél een gezang opgeven.” Hij wenste er 

namelijk niet aan mee te werken dat het niet laten zingen van gezangen 

een kenmerk van rechtzinnigheid zou blijven. 

  De volgende zondag preekte ds. Oberman ’s morgens in de 

Pieterskerk. Aan het begin van de dienst vertelde hij wat er de afgelopen 

week was voorgevallen en gaf toen als voorzang één van de 

evangelische gezangen op. 

  In het vervolg liet hij in elke dienst een gezang zingen, maar koos 

steeds een lied dat de toets van Schrift en Belijdenis kon doorstaan. 

  Een deel van Obermans volgelingen zong het opgegeven gezang mee, 

maar anderen waren diep teleurgesteld. Oberman stoorde zich echter 

noch aan de lof van anderen, noch aan hun klagen. Hij ging zijn eigen 

vaste gang. 
 

Bron: Ds. Foppe Oberman (1851-1914), een man van karakter. 

 

Overlijden 

Op 22 oktober 1913 verschijnt in het Leidsch Dagblad een eerste kort bericht dat 

Foppe Gerks Oberman ziek is. In de maanden erop volgen korte berichtgevingen dat 

het met zijn ernstige ziekte beter gaat en dat er grond voor hoop op herstel is: 

 Op 14 maart 1914 bericht deze krant dat  Foppe  enige tijd geleden voor volkomen 

genezing naar elders is vertrokken, dat er veel verbeterd is. Op 25 april 1914 vermeldt 

de krant dat hij de volgende morgen wederom voor de gemeente hoopt op te treden 

en wel in de Oosterkerk. Op 26 april 1914 staat Foppe daar op de kansel. Een grote 

schare belangstellenden is naar hem komen luisteren.  

 Op donderdag 30 april 1914 had Foppe iets genuttigd en legde hij zich even te 

slapen. Tijdens zijn slaap werd hij door een beroerte getroffen en overleed in de 

avond. 

 

Begrafenis 

Het Leidsch Dagblad geeft uitvoerig verslag van de begrafenis op 4 mei 1914. In het 

sterfhuis, Heerengracht 62 te Leiden, wordt eerst een dienst gehouden. 

  In de middag ging de lijkkoets met tien volgkoetsen via de Oosterkerk naar de 

begraafplaats Groenesteeg. Met touwen was er een afsluiting gemaakt om de grote 

schare van belangstellenden op afstand te houden, zodat er plaats was voor de familie 

en nabestaanden rondom de groeve. Bloemen ontbraken op verzoek van de familie. 

 

 



De dag der begrafenis kwam aan. De halve stad toog mee naar het 

kerkhof.  

Elk voelde: één der kerkvorsten van den nieuwen tijd wordt uitgedragen. 

De Joodse rabbi stond in de deur zijner woning, met zijn zoontje naast 

zich. Toen de stoet voorbij was, keken zij hem na. De rabbi zei: ”kind! die 

daar weggedragen wordt, was in waarheid een christen! Ik heb er maar 

weinige zó gekend.”  
 

Bron: “Schaap en bok in één hok”, ds. H.J. de Groot. 

 
 

 
Overlijdensadvertentie 

Sprekers bij de groeve waren: 

- Ds. C. Hartwigsen (1864-1937), voorzitter van de 

Kerkenraad Leiden. 

- Ds. B. Lütge (1858-1927), predikant bij de 

Niederlandische-Reformierte Gemeinde te Elberfeld 

(thans Wuppertal, Duitsland). 

- Ds. J.W.F. Gobius du Sart (1860-1924), predikant bij 

de Ned. Herv. Gemeente te Woudrecht, namens het 

Oranje Weeshuis te Huizen, waarvan Foppe mede-

bestuurder was. 

- Ds. W.B.H. van Linschoten (1864-1959), predikant te 

Varsseveld, namens de oud-leerlingen. 

- De Heer Oldeman, ouderling te Ommen 

Hierna werd door de familie en de vrienden een schep 

aarde in het graf geworpen, waarbij sommigen nog een 

kort woord voegden. Ten slotte werd gezongen Ps. 81:6, 

het lied dat Foppe het laatst door zijn gemeente had 

laten zingen. 

 De oudste aanwezige zoon Ds. Heiko Tiberius 

Oberman, predikant bij de Engelse kerk te Middelburg 

en Vlissingen, dankte een ieder voor de laatste eer die 

aan de overledene is bewezen. 

 
 

Overige bijzonderheden 

Twee zonen traden in de voetsporen van hun vader: Heiko Tiberius Oberman 

(3 november 1883 - 31 augustus 1924) en Gerrit Wijnand Oberman (10 oktober 1889 

- 24 juni 1967). 

 De begaafde Heiko ging voor in: Middelburg/Vlissingen (de Engelse Kerk), 

Heemskerk en daarna Rotterdam. In Rotterdam was hij een veel bezochte 

jeugdpredikant. 

 Gerrit heeft gestaan in: Bovensmilde, Leeuwarden en Utrecht. Na de Tweede 

Wereldoorlog heeft hij werk verricht in Indonesië. Hij had zeer goede contacten met 

rooms-katholieken, speciaal met kardinaal Johannes (Jan) de Jong (1885 - 1955). 

Beiden woonden op de Maliebaan in Utrecht en wandelden daar zo nu en dan 



gezamenlijk over. Zo wordt Gerrit Wijnand aangeduid als de “rooie dominee” of 

“roomse dominee”, al naar gelang de nadruk viel op zijn sterk sociale bewogenheid 

dan wel op zijn ijver voor oecumenische catholociteit. 

 
Bronnen 

- M. den Admirant: Ds. Foppe Oberman (1851-1914), een man van karakter, 

Kerkblaadje, (Orgaan van de Stichting vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge),  

 78ste jaargang; 2 januari 1987 en vervolgnummers. 

- Fotoarchief Titia Jansen - Jurriëns (achterkleindochter Foppe Gerks Oberman): 

 Familie foto rond 1900. 

- Dr. J. Riemens jr: Honderd jaar kerkelijk leven in de Ned. Herv. Gemeente te Leiden 

(1840-1940), Uitgeverij J. J. Groen en Zoon Leiden; 1945. 

- Mannes Schoppink: Predikant wilde kind van vrijzinnige ouders niet dopen, 

Historische Kring Ommen; De Darde Klokke, nummer 155 (2010, nr. 2). 
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