
 

Martinus d’Aumerie (1831-1919), zandgraf 483, vak D 

Kantonrechter 

 

Personalia 

Geboren: 23 februari 1831 in Boxmeer 

Zoon van Gideon Antonius Balthasar d'Aumerie en Sara Keer 

Gehuwd met: (1) Maria Louisa Lutgert (15 januari 1862 te Scheveningen);  

(2) Wilhelmina Sophia Johanna Sabina Hubrecht (29 augustus 1895 te Leiden) 

Overleden: 26 januari 1919 te Leiden 

Begraven: 31 januari 1919 

 

Samenvatting 

Martinus d'Aumerie wordt op 23 februari 1831 geboren in Boxmeer, als zoon van 

Gideon d’Aumerie, inspecteur bij het kadaster van Breda, en Sara Keer. Hij studeert 

theologie, filosofie en rechten in Leiden. Martinus start zijn loopbaan in 1861 als 

griffier bij het kantongerecht in Ommen en eindigt deze als kantonrechter in Leiden, 

waar hij in 1892 is aangesteld. Tussen 1865 en 1879 werkt hij ook in Leiden, maar 

dan als griffier. 

 Daarnaast is Martinus gemeenteraadslid in Leiden en 

Doesburg en lid van Provinciale Staten in Gelderland. Zoals 

vele mensen die tot de stedelijke elite behoren, is hij actief in 

diverse commissies en besturen, zowel in Leiden als in het 

oosten van het land, waar hij ook enige tijd woont en werkt. 

 Martinus overleeft zijn beide echtgenoten, zijn eerste vrouw 

Louise Lutgert overlijdt in 1892, zijn tweede vrouw, Wilhelmina 

Hubrecht, in 1909. Beide huwelijken blijven kinderloos. Zelf 

sterft hij, 87 jaar oud, in 1919 in Leiden. 

 Martinus d’Aumerie wordt omschreven als een patriarchale, 

vaderlijke rechter, scherpzinnig en rechtvaardig. 
 

Martinus d’Aumerie 

 

Volledige versie 

Ouderlijk gezin 

Martinus d'Aumerie wordt op 23 februari 1831 geboren in Boxmeer, als negende kind 

van Gideon d’Aumerie (1791-1854), inspecteur bij het kadaster van Breda, en Sara 

Keer (1794-1874).  

 Aan een ongeval in zijn jeugd met een paard en wagen, waarbij zijn knie beklemd 

raakt, houdt hij de rest van zijn leven een stijve knie over. Behalve dat dit tot gevolg 

heeft dat hij zich meestal met behulp van een wandelstok verplaatst, betekent dit ook 

dat hij tijdens zijn jeugd in plaats van aan ‘de luidruchtige spelen der jeugd’, zich 

liever aan het maken van muziek overgeeft. Volgens de auteur van een In Memoriam 



 

in het Leids jaarboekje van 1920, zijn neef Oswald d’Aumerie, had hij hier veel 

aanleg voor.  

 

Studie 

Martinus begint in Leiden aan drie studies: theologie, filosofie en rechten. Op 20 juni 

1857 legt hij summa cum laude zijn kandidaatsexamen theologie af; op 7 december 

van datzelfde jaar slaagt hij, ook summa cum laude, voor het kandidaatsexamen 

filosofie en op 6 november 1858 doet Martinus, weer summa cum laude, zijn 

kandidaatsexamen in de rechten. Vervolgens gaat hij alleen in de juridische richting 

verder en promoveert op 7 februari 1861.  

 

Huwelijken 

In Scheveningen trouwt Martinus op 15 januari 1862 met 

Maria Louisa (Louise) Lutgert (1823-1892), dochter van 

Jan Samuel Lutgert en Christina Carolina Huller. Het 

huwelijk blijft kinderloos en Maria overlijdt op 10 novem-

ber 1892, 69 jaar oud. 
 

 
Arnhemse Courant 14 januari 1893 

 
Maria Louisa Lutgert 

 

Enkele jaren na het overlijden van Louise, op 29 augustus 1895, trouwt Martinus, 64 

jaar oud, in Leiden met de 23 jaar jongere Wilhelmina Sophia Johanna Sabina 

Lubrecht (1854-1909). Ook dit huwelijk blijft kinderloos. 

 
Wilhelmina Hubrecht 

Evenals haar echtgenoot is Wilhelmina maatschappelijk 

actief. Zij is o.a. betrokken bij Reisbelasting, een christe-

lijke charitatieve vereniging met afdelingen in verschil-

lende gemeenten, die geld ophaalt met als doel arme 

zieke mensen een verblijf in de buitenlucht te bezorgen1. 

 In oktober 1905 wordt Wilhelmina bij Koninklijk Besluit 

(KB) benoemd tot lid van de Voogdijraad te Leiden. 

Hoewel ook het portret hiernaast haar vermeldt als lid van 

de voogdijraad is het de vraag of zij deze functie ooit heeft 

uitgeoefend. Volgens een bericht in het Leidsch Dagblad 

van 29 november 1909 heeft zij haar benoeming niet 

aanvaard. Een reden hiervoor wordt echter niet genoemd. 

En op 9 december meldt dezelfde krant dat het KB is 

ingetrokken en dat in haar plaats een ander is benoemd. 

                                            
1
 Zie Leidsch Dagblad 21-06-1909 



 

 

 Wilhelmina was via moederszijde 

familie van de bekende Leidse kunst-

schilder Floris Verster. Laatstgenoemde 

wordt ook bedacht in het testament van 

Martinus d’Aumerie, naast vele andere 

familieleden en gewezen dienstbodes 

en werksters, zowel van hemzelf als in 

een enkel geval van aanverwanten. 

 Wilhelmina Hubrecht overlijdt op 22 

januari 1909. 

 

 
Overlijdensadvertentie Wilhelmina Hubrecht 

(Leidsch Dagblad 23 januari 1909) 
 

Werk en maatschappelijke activiteiten 

In 1861, het jaar waarin Martinus d’Aumerie promoveert tot doctor in de Rechts-

wetenschap, start hij zijn carrière als griffier bij het kantongerecht in Ommen. Leiden 

blijft trekken want vier jaar later keert hij in diezelfde functie terug naar de stad waar 

hij studeerde en promoveerde.  

 In de jaren die volgen wordt hij lid van diverse besturen en commissies, waaronder 

commissaris van de Maatschappij voor Toonkunst, regent van het gereformeerde 

Minne- of oude Mannen en Vrouwenhuis en bestuurslid van de Maatschappij tot Nut 

van ’t Algemeen.  

 In 1877 krijgt hij een positie als plaatsvervangend kantonrechter te Leiden en even 

later in datzelfde jaar wordt hij gekozen als gemeenteraadslid voor de liberalen.  

 Ondanks een verzoek daartoe van diverse Leidse notabelen aan de minister van 

Justitie, lukt het d’Aumerie niet om in Leiden de functie van kantonrechter te verwer-

ven.  

 Daarvoor moet hij eerst naar Doesburg, waar hij in 1879 wél een positie als 

kantonrechter verkrijgt en waar hij even later ook toetreedt tot de gemeenteraad. 

 Nog later, in 1884, wordt hij 

verkozen tot lid voor de provin-

ciale staten van Gelderland, ook 

weer voor de liberalen, alwaar hij, 

aldus de berichten in de Gelder-

lander, een goede indruk maakt. 

 In 1892 slaagt hij er dan einde-

lijk in de zo gewenste positie als 

kantonrechter in Leiden te be-

machtigen, een functie die hij tot 

1901 vervult.  

 
De Graafschap-bode 8 mei 1886 



 

 
Het personeel van het kantongerecht Leiden omstreeks 1900 

Zittend, tweede van rechts, mr. Martinus d’Aumerie 

 

In 1901 gaat Martinus d’Aumerie met pensioen. De pensioenraad adviseert tot een 

toekenning van een pensioen van ƒ 1887; dit wordt verhoogd naar ƒ 1993. 
 

 
De Tijd: godsdienstig-staatkundig geschrift (20 december 1901) 

 

In het al eerder genoemde In Memoriam beschrijft neef Oswald zijn oom als een 

‘groot menschenkenner en een voorbeeld van stiptheid en rechtvaardigheid’. Het 

Leidsch Dagblad memoreert hem bij zijn overlijden als een ‘zeer scherpzinnig en 

rechtvaardig rechter’ en tevens ‘als een echt gemoedelijk en vaderlijk raadsman die 

al zijn best deed van de rechtszaal een opvoedende kracht te doen uitgaan.’2 

 Ook in Leiden bekleedt hij opnieuw diverse maatschappelijke functies naast zijn 

werkzaamheden als kantonrechter, hetgeen hem op 31 augustus 1898 bij de 

inhuldiging van koningin Wilhelmina, een benoeming als ridder in de orde van Oranje 

Nassau opleverde.  

                                            
2
 Leidsch Dagblad, 28-1-1919  



 

 Eén van die maatschappelijke functies was zijn lidmaatschap van het college van 

regenten tussen 1893 en 1900 van de Rijkswerkinrichting voor vrouwen die vanaf 

1889 in Oegstgeest, later werd dit grondgebied van Leiden, gevestigd was. In deze 

Rijkswerkinrichting verbleven behalve de vrouwelijke bedelaars en zwervers die door 

de diverse arrondissementsrechtbanken voor een termijn van drie maanden tot drie 

jaar veroordeeld waren, ook de vrouwen die zich schuldig hadden gemaakt aan 

openbare dronkenschap.  

 Laatstgenoemden kwamen voor het kantongerecht. 

Hoogstwaarschijnlijk dus dat Martinus d’Aumerie zelf 

een aantal van de vrouwen die in deze RWI verbleven 

in een eerder stadium, zo niet in den lijve, dan toch in 

naam had zien voorbijkomen. De vraag dringt zich 

echter op of deze vrouwen zich vatbaar getoond 

hebben voor de ‘opvoedende kracht’ die d’Aumerie, 

van de rechtszaal uit wilde doen gaan gezien de zeer 

hoge recidive onder hen. 

 

 
D’Aumerie met zijn hond 

 

Zijn laatste jaren 

De laatste jaren van zijn leven krijgt hij gezondheids-

problemen en komt hij zijn huis nauwelijks meer uit. Het 

Leidsch Dagblad schrijft hierover: 

In de laatste jaren leefde hij, gekweld als hij werd door 

rheumatisme, als een vergeten burger. Wie echter het 

genoegen hadden vertrouwelijk met hem om te gaan en 

hem nu en dan te bezoeken, weten dat hij tot aan zijn 

dood belang stelde in het maatschappelijk leven en zijn 

geest fris wist te houden. 

 Op 26 januari 1919 komt hij te overlijden, bijna 88 

jaar oud. Vijf dagen later wordt hij begraven op de 

begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 483. 

 In datzelfde graf liggen ook Martinus’ broer Johan 

François (overleden in 1881) en zijn eerste vrouw Maria 

Lutgert (overleden in 1892) begraven. Zijn tweede 

vrouw Wilhelmina Hubrecht ligt ook op de Groenesteeg 

begraven, maar in keldergraf 72, een familiegraf van 

Hubrecht. Zijn zus Oswaldina (overleden in 1897) is 

eveneens op Groenesteeg begaven, in keldergraf 133B, 

waarin ook haar man Adriaan van Eck en hun zoon 

Theodoor zijn begraven. 

  

 
Overlijdensadvertentie 

Leidsch Dagblad 28-01-1919 



 

 
Alleen het (nieuwe) grafpaaltje is nog over van zandgraf 483 
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