Herman Obreen (1810 - 1880), keldergraf 139, vak B
Advocaat, notaris, secretaris-ontvanger, commissaris van de Leidse spaarbank,
regent van het Minnehuis
Personalia:
Geboren: 7 februari 1810 te Rotterdam
Zoon van: Herman Obreen (sr.) en Elizabeth Henriëtte Costerman
Huwelijken: (1) op 4 juni 1834 met Augustina Gerardina Wilhelmina Besier te Rotterdam
(2) op 24 februari 1842 met Adriana Louisa PetroneIIa Nobel te Vreeland
Overleden: 9 oktober 1880 te Leiden
Begraven: 13 oktober 1880
Samenvatting:
Herman Obreen wordt op 7 februari 1810 in Rotterdam geboren. Zijn vader is belastingontvanger van Rotterdam en tevens schepen van een bestuurlijk gebied tussen
Schiedam en Rotterdam.
In 1807 treedt Herman Obreen sr. voor de derde keer in het huwelijk, dit keer met
Elizabeth Henriette Costerman. Zij krijgen drie kinderen, waarvan Herman jr. de
middelste is. Zijn vader overlijdt als hij slechts 5 jaar oud is.
Obreen gaat in 1828 in Leiden rechten studeren. In 1831 onderbreekt hij kort zijn
studie om met het Leidse jagerscorps deel te nemen aan de Tiendaagse Veldtocht.
Na terugkomst ontvangt hij het Metalen Kruis van verdienste en zet hij zijn studie
voort; op 26 april 1832 promoveert Herman. Na zijn promotie gaat hij werken op een
notariskantoor te Rijswijk en treedt hij op als advocaat te Den Haag.
In 1834 trouwt Herman met Augustina Gerardina
Wilhelmina Besier met wie hij vier kinderen krijgt. In
1836 gaan zij naar Alphen, waar Herman secretarisontvanger wordt. Een jaar later verhuist het gezin
naar Leiden. Op 21 juli 1840 overlijdt Augustina en
Herman hertrouwt twee jaar later met Adriana Louisa
PetroneIIa Nobel. Samen krijgen zij vijf kinderen.
Obreen wordt beschreven als een veelzijdig
persoon, die naast zijn werkzaamheden in zijn vrije
tijd Engelse gedichten vertaalt, gedichten schrijft,
muzikaal begaafd is en zich sterk tot de schilderkunst
Portret Herman Obreen
voelt aangetrokken.
Hij is actief in allerlei maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Zo is hij diaken
en voorganger in de Waalse Kerk en een kleine twintig jaar regent van het Minnehuis
aan de Kaarsenmakersstraat.
Herman Obreen overlijdt op 9 oktober 1880; vier dagen later wordt hij begraven.

Volledige versie:
Afkomst
De familie Obreen lijkt af te stammen van de Ierse familie O’Brien. Feit is dat ene
Daniel O’Brien in 1588 met een Engels leger, de hulptroepen van Leicester, naar de
Nederlanden komt om de Spanjaarden te bevechten. Zijn naam wordt hier als
Obreen opgeschreven en hij overlijdt vóór 1645. Zijn kleinzoon Otto vestigt zich als
kapitein van een van de grote zeevarende Staatsjachten in 1688 vanuit Den Haag in
Rotterdam, waar 80 jaar later zijn achterkleinzoon Herman Obreen sr. op 14 maart
1768 wordt geboren.
Deze Herman is belastingontvanger van Rotterdam en schepen van de ambachtsheerlijkheid Beukelsdijk, Oost- en West Blommersdijk, een bestuurlijk gebied tussen
Schiedam en Rotterdam centrum.
Op 3 augustus 1807, tijdens de Franse tijd in Nederland, treedt hij voor de derde
keer in het huwelijk, dit keer met de eveneens in Rotterdam geboren Elizabeth
Henriette Costerman. Zij krijgen drie kinderen: de in 1808 geboren Gerrit, de in 1810
geboren en naar zijn vader genoemde Herman jr. en de in 1811 geboren Maria
Cornelia, die slechts twee jaar en zes maanden heeft geleefd.
Herman sr. overlijdt op 22 maart 1815 in zijn geboorteplaats Rotterdam, vlak na
zijn 47-ste verjaardag.
Jeugd
De op 7 februari 1810 te Rotterdam geboren kleine Herman wordt op 18 maart van
dat jaar gedoopt in de Waalse kerk aan de Hoogstraat in Rotterdam. Dit is in de
huidige tijd een drukke winkelstraat dwars op de Coolsingel en vlakbij de tegenwoordig bekende Koopgoot. De Waalse kerk heeft daar van 1657 tot 1922 gestaan.
Hieronder de nog goed leesbare doopakte uit het kerkboek waarin pastoor
L. Porte de doopgegevens in het Frans heeft genoteerd; vader en moeder Obreen
waren als getuigen aanwezig.

Doopakte Herman Obreen

Zijn vader overlijdt als Herman jr. slechts 5 jaar oud is, waarna hij een goede
opvoeding geniet van zijn diepgelovige moeder Elizabeth Costerman. Zijn moeder is
bij hem zeer geliefd en hij verklaart later dat hij alles wat hij heeft bereikt aan haar
heeft te danken.

Overlijdensadvertentie Herman Obreen sr. (Rotterdamsche Courant 28 maart 1815)

Studie en Tiendaagse Veldtocht
Obreen schrijft zich in 1828 in bij de juridische faculteit van de Universiteit van
Leiden. In 1831 onderbreekt hij zijn studie om in augustus van dat jaar met het
Leidse Jagerscorps deel te nemen aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de opstandige Belgen.
De Nederlandse grenzen zijn in gevaar en met toestemming van zijn moeder
meldt hij zich, samen met vele andere vaderlandslievende studenten, vrijwillig aan
om de opstand neer te slaan. Aan deze veldtocht heeft hij het Metalen Kruis van
verdienste overgehouden, dat hij zijn hele verdere leven heeft gekoesterd.
Herman Obreen komt voor in het dagboek van dominee Abraham Rutgers van der
Loeff (ook op Groenesteeg begraven), die eveneens heeft deelgenomen aan deze
veldtocht.
De Leidse jagers bestaan uit 250 studenten uit Leiden die in het leger behoren tot
de 1e brigade die valt onder de 3e divisie van de infanterie. Deze 1e brigade bestaat
verder onder andere uit een onderdeel met Friese en Groningse schutters en twee
infanteriebataljons. Er is in 1831 van de hand van J. Roemer een boekje verschenen
over de verrichtingen van de Leidse jagers tijdens de tiendaagse veldtocht.1
De vrees dat de studenten hun lust tot studeren aan het front kwijt waren geraakt
bleek ongegrond. Terug in Leiden werpen de meesten zich met extra motivatie op de
studie om de verloren tijd zo spoedig mogelijk in te halen, zo ook Herman Obreen.
Op 26 april 1832 promoveert hij op de dissertatie ‘De insinuatione instrumentorum
authenticorum et privatorum in acta publica’.
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Zie de bronnen aan het einde van dit artikel..

De Tiendaagse Veldtocht en Leidse Jagers
De Tiendaagse Veldtocht was van 2 tot 12 augustus 1831 en werd gevoerd door
koning Willem I om de Belgische Opstand met wapengeweld te onderdrukken. In
1815 waren door hem de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden samengevoegd tot
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden om gezamenlijk een sterke mogendheid
aan de Franse grens te hebben. De Zuidelijke Nederlanden (het latere België) waren
het er echter niet mee eens en kwamen in opstand. In 1830 hadden zij met gemak
de Nederlandse troepen verdreven. Hierdoor waren zij wat overmoedig geworden en
hield men geen rekening met een nieuwe aanval van koning Willem I, die een leger
had gevormd bestaande uit dienstplichtigen, allerlei vrijkorpsen en studenten,
waaronder de Leidse Jagers, die tot de 3e divisie van dit leger behoorden.
Op 1 augustus 1831 had de 3e divisie van de infanterie zich verzameld op de
Woenselse Heide bij Eindhoven, een kleine 25 kilometer van de huidige Belgische
grens. De rest, het grootste deel van het leger, stond tussen Breda en Tilburg ter
hoogte van Rijen opgesteld. Het moreel van de manschappen steeg geweldig toen
de koning bekend maakte dat prins Frederik, voor velen de held van Waterloo waar
in 1815 Napoleon werd verslagen, tot opperbevelhebber was benoemd.
Op 2 augustus kwam het signaal tot optrekken en gingen de Leidse Jagers langs
Bergeijk en Arendonk richting Turnhout. In die tijd waren de meeste wegen onverhard en ging het grootste deel van het leger te voet vooruit wat een snelle troepenbeweging niet ten goede kwam. Het is in de huidige tijd moeilijk voor te stellen dat
een groep studenten, vrijwel onvoorbereid en na een veel te korte militaire training,
naar het front werd gestuurd. De Leidse Jagers hebben wel degelijk aan felle
oorlogshandelingen deelgenomen. Bij Beringen, Oostham (Belgisch-Limburg) en
Boutersem (Vlaams-Brabant) bevonden zij zich zelfs in de voorhoede.

Schilderij met de jagers zijn afgebeeld in het avondgevecht van 11 augustus te Boutersem.
Het is geschilderd door Jacobus Schoemaker Doyer.

Op 3 augustus werd Turnhout opgegeven door de Belgen en veroverde de 3e
divisie de plaatst Mol, ten oosten van Geel, in de Belgische Kempen. In de dagen
daarop volgden wat schermutselingen, waarbij een van de jagers, een 19-jarige
student die niet genoeg dekking zocht, op 5 augustus om het leven kwam. De jagers
trokken via Kuringen op naar Hasselt dat door de Belgen was verlaten. Op weg naar
Leuven botsten de Leidse en Noord-Hollandse jagers bij het plaatsje Boutersem
frontaal op een aantal Belgische burgerwachters die hun verzet snel staakten.
Inmiddels hadden de Zuidelijke Nederlanden de Fransen om hulp gevraagd die
met een ‘hulpleger’ van maar liefst 50.000 man aan de Frans-Belgische grens
stonden, klaar om in te grijpen. De Zuidelijke Nederlanden hadden dringend hulp
nodig want ze moesten op alle fronten terug en dreigden verpletterend door de
Noordelijke Nederlanden (de Hollanders) te worden verslagen.
Uiteindelijk gaf Willem op 12 augustus de aanval onder druk van Frankrijk en
Engeland op en moest het Nederlandse leger zich gedwongen terugtrekken tot
achter de grenzen van voor 1 augustus 1831. Dit is de grens zoals die in de huidige
tijd nog steeds loopt tussen Nederland en België. In 1839 erkende Nederland de
Belgische onafhankelijkheid. Hiermee was het land België geboren.
Zowel de Nederlandse vrijwilligers als de dienstplichtigen hadden zich goed
geweerd. Schutterijen en studentenkorpsen deden daarbij niet onder voor de liniebataljons. Alle deelnemers ontvingen het Metalen Kruis dat was geslagen uit het
brons van veroverde kanonnen. Het gebied wat Nederland een kleine 20 jaar eerder
na Waterloo was toegewezen was men nu weer kwijtgeraakt.

Prent met de uitreiking van de erepenningen aan de vrijwillige Leidse jagers
(23 september 1831 in de Pieterskerk te Leiden).

Werk en gezin
Na zijn promotie gaat Herman werken op een notariskantoor in Rijswijk, waar hij ook
gaat wonen. Hij treedt op als advocaat in Den Haag. Op 4 juni 1834 trouwt hij in
Rotterdam met Augustina Gerardina Wilhelmina Besier.

Deel huwelijksakte Herman Obreen en Augustina Gerardina Wilhelmina Besier

Augustina is de dochter van de in Deventer geboren Jacob Arnout Besier (17851858), kolonel der mariniers, en Johanna Wilhelmina van Oldenborgh (1783-1865).
De ouders van Augustina zijn op 7 maart 1808 in Willemstad (Curaçao) getrouwd en
Augustina werd daar op 31 december 1809 geboren. Kort daarna is het gezin naar
Nederland gekomen. Johanna is in 1865 overleden en ook op de Groenesteeg
begraven, in het familiegraf 139 van Obreen. Jacob Arnout was al zeven jaar eerder
overleden en werd in Doesburg begraven.

Extract doopboek Willemstad 1809 met de geboorte van Augustina Gerardina Wilhelmina Besier

Augustina bevalt in Rijswijk op 12 maart 1835 van het eerste kind: Elisabeth
Henriette Hermine. In april 1836 vestigt het paar zich te Alphen aan den Rijn, waar
Herman gedurende een jaar werkzaam is als secretaris-ontvanger en waar op 14
maart 1837 een tweede kind wordt geboren: Johanna Wilhelmina, vernoemd naar de
moeder van Augustina. In datzelfde jaar gaat het gezin in Leiden wonen. Daar bevalt
Augustina op 30 november 1838, in hun huis aan het Rapenburg (nr. 47), van de
eerste zoon Jacques Arnould (ook wel Arnauld gespeld).

Geboorteakte Jacques Arnauld

Een tweede zoon, Frederik Pieter Herman, wordt op 18 april 1840 geboren. Drie
maanden later, op 21 juli, overlijdt Augustina en vier dagen later wordt zij op
Groenesteeg in het familiegraf 139 ter aarde besteld.
Herman Obreen hertrouwt op 24 februari 1842 te Vreewijk met de in Gouda
geboren Adriana Louisa PetroneIIa Nobel (1806-1884). Tot 1846 woont de familie
Obreen in het pand Rapenburg 47, waar op 19 november 1842 zoon Gerard Hendrik
Theodoor wordt geboren, die slechts vijf dagen in leven blijft. Een jaar later, op 10
november 1943, volgt een dochter, Angelique Hermina. Ook zij leeft kort, slechts 14
maanden en overlijdt op 12 januari 1845. Een maand later wordt het echtpaar op 10

februari 1845 verblijd met dochter Gerardina Hendrika Theodora, en nog geen jaar
later, op 27 januari 1846, volgt zoon Herman Louis Adriaan.
Daarna verhuizen ze naar de Oude Singel 5, een gerieflijk pand dat inmiddels is
gesloopt en waar op 14 april 1847 dochter Bonaventura Adriana Cornelia, wordt
geboren. Deze dochter overlijdt al na 17 dagen. Gerard, Angelique en Bonaventura
krijgen hun laatste rustplaats ook in het keldergraf 139 op Groenesteeg, evenals
Frederik Pieter Herman en Johanna Wilhelmina Obreen, twee kinderen uit Hermans
eerste huwelijk, die op respectievelijk zeven- en dertienjarige leeftijd zijn overleden.

Rapenburg 47 (rechterpand)

Oude Singel 96 (rechterpand)

Herman als persoon
Herman Obreen wordt beschreven als een veelzijdige Rotterdammer die, naast zijn
werkzaamheden als notaris, in zijn vrije tijd Engelse gedichten vertaalt, zelf gedichten
schrijft, muzikaal begaafd is en zich sterk tot de schilderkunst voelt aangetrokken.
Verder is hij ook maatschappelijk actief. Hij is onder andere commissaris van de
Leidse Spaarbank, werkzaam bij de Leidse Maatschappij van Weldadigheid, medebestuurder van het Jean Michiels- en Jan de Laterhofje, lid van het bestuur van het
Nederlands Bijbelgenootschap, lid van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde, en penningmeester van de Leidse afdeling van de Gustaaf Adolfvereniging,
een instelling om protestanten zonder onderscheid van richting te ondersteunen
wanneer zij gevaar liepen door de Roomse Kerk te worden verdrongen, of benadeeld
in hun geestelijk leven.
Dat hij als diaken en voorganger actief is in zijn eigen genootschap, de Waalse
Kerk, lijkt vanzelfsprekend. Een diepgelovig man die niets moet hebben van het
modernisme van iemand als Cornelis WiIlem Opzoomer. "Een mens die persoonlijk
belang niet de hoofdzaak vond en bij wie het ideële steeds boven het reële stond",

aldus het Weekblad van notarisambt en registratie van 17 oktober 1880. Het is niet
verbazingwekkend dat zo iemand gedurende een kleine twintig jaar een uitstekende
regent is van het Minnehuis aan de Kaarsenmakersstraat 7, vlak naast de begraafplaats Groenesteeg. Als trouw bezoeker van de regentenvergaderingen is hij geliefd
bij zijn collega's en bij de oude lieden.
Het Minnehuis is in 1827 gebouwd door stadsbouwmeester Salomon van der
Paauw, die ook de begraafplaats Groenesteeg heeft ontworpen en er zelf begraven
ligt. Tot 1980 bleef het pand als bejaardentehuis functioneren. Aan het begin van de
jaren negentig werd het verbouwd tot kleine wooneenheden voor buitenlandse
studenten.

Minnehuis aan de Kaarsenmakersstraat

Overlijden
Zelfs de avond voor zijn dood is Herman nog in het Minnehuis. De volgende ochtend
zit hij tot het middagmaal in zijn kamer te werken. Enkele uren later overlijdt hij, op 9
oktober 1880. Op 13 oktober wordt hij in het familiegraf 139 op Groenesteeg
begraven.
In het Leidsch Dagblad van 14 oktober staat op de voorpagina het volgende over
zijn begrafenis. “Een talrijke schare had zich hedenmorgen op de begraafplaats
Groenesteeg verenigd, ter opwachting van het stoffelijk overschot van wijlen den
notaris mr. H. Obreen, door zijne nagelaten betrekkingen naar zijne laatste rustplaats
begeleid. Elke commissie waarin de overledene zitting had, was vertegenwoordigd,
alsmede het oude mannen- en vrouwenhuis door verpleegden zelven.
Alvorens de kist in de groeve werd nedergelaten, werden door een dochter en een
kleinzoon van den afgestorvene twee prachtige kransen, onder het storten van heete
tranen, op nedergelegd, en weidde de heer Gentis, officier van gezondheid, over-

stelpt van aandoening, eenige woorden aan de nagedachtenis van zijn diepbetreurden schoonvader, die voor allen zoo goed was geweest en ieders liefde en
toegenegenheid had verworden. De aanzienlijke vriendenschaar hier thans aanwezig
was er de zichtbare getuige van. Voor die belangstelling zeide hij namens de familie
dank, althans voor zoover hem dit onder den indruk van het plechtig oogenblik nog
mogelijk was.
Na hem nam ds. Chavannes, predikant der Waalse gemeente, bij welke de
overledene ouderling was, het woord; op aangrijpende wijze stelde ook hij in het licht
wat Obreen als mensch en christen steeds en voor ieder zonder onderscheid
geweest was. Door velen zal zijn heengaan diep gevoeld worden, niet het minst door
de familie, tot wie hij mede een woord van troost en opwekking sprak.
Van de gewaarwording die de ambtgenoten ten gevolge van dit zoo plotselinge
afsterven gevoelden was notaris Dercksen de tolk, door eveneens een laatste hulde
aan de nagedachtenis van den allen dierbare te brengen.
Treffend vooral was het oogenblik waarop, nadat nauwelijks het omhulsel aan den
schoot der aarde was toevertrouwd, de liefdevolle en weenende dochter nogmaals
bloemen er over heen strooide, onder de grootste aandoening eenige woorden van
den grooten Moeder uitsprekende. Diep getroffen, verlieten allen den doodenakker.”
Familiegraf 139

In het familiegraf Obreen zijn tussen 1840 en 1899 behalve Herman nog elf andere
personen begraven: zijn schoonmoeder Johanna Wilhelmina van Oldenborgh, zijn
beide echtgenotes, de drie jongste kinderen uit zijn eerste huwelijk, vier kinderen uit
zijn tweede huwelijk (alleen de op één na jongste Herman Louis Adriaan niet) en
Karel Frederik Geij van Pittius.2

Familiegraf Obreen op begraafplaats Groenesteeg
2

Karel Frederik Geij van Pittius (1840-1855) was een dertig jaar jongere neef van Herman Obreen, de
zoon van Johanna Maria Gerardina Costerman. Johanna was een 21 jaar jongere zus van Elizabeth
Henriëtte Costerman, de vrouw van Herman Obreen sr.
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