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Vader en zoon; beiden juristen en bestuurders
Personalia Pieter Glaudius Hubrecht
Geboren: 19 januari 1805 te Leiden
Zoon van: Paul François Hubrecht en Maria van Lelyvelt
Gehuwd met: Abrahamine Arnolda Louisa Steenlack op 25 september 1828 te Zutphen
Elisabeth Marie Steenlack op 30 maart 1854 te Zutphen
Overleden: 20 september 1874 te Den Haag
Begraven: 23 september 1874
Personalia Paul François Hubrecht
Geboren: 29 november 1829 te Leiden
Zoon van: Pieter Glaudius Hubrecht en Abrahamine Arnolda Louisa Steenlack
Gehuwd met: Maria Pruys van der Hoeven op 21 april 1852 te Leiden
Overleden: 7 juli 1902 te Doorn
Begraven: 11 juli 1902
Samenvatting
Pieter Glaudius Hubrecht wordt in 1805 te Leiden geboren. Na zijn studie rechten
aan de universiteit van Leiden en na twee jaar in de advocatuur werkzaam te zijn
geweest, wordt hij in 1829 zowel secretaris als burgemeester in Leiderdorp.
Niet alleen in Leiderdorp, maar ook in Leiden is deze Hubrecht actief: tussen 1836
en 1853 is hij er plaatsvervangend vredesrechter en van 1844 tot 1853 ook lid van de
gemeenteraad. Daarnaast heeft hij nog diverse nevenfuncties. In Leiderdorp is zowel
een straat als een plein naar hem vernoemd.
In 1828 trouwt hij met Abrahamine Steenlack. Het echtpaar krijgt zeven kinderen,
waarvan er vier jong overlijden. In 1849 overlijdt Abrahamine en vijf jaar later
hertrouwt Pieter Glaudius met haar zus Elisabeth Marie.

Paul François Hubrecht is de zoon van Pieter Glaudius en naar zijn grootvader vernoemd. Hij studeert, evenals zijn vader, rechten in Leiden en gaat daarna ook de
advocatuur in, niet in Leiden, maar te Rotterdam.
Hij houdt zich bezig met allerlei zaken: hij geeft les op zondagsscholen, is actief in
het armenbestuur en schrijft vele artikelen, zowel in bladen en in de vorm van
brochures.
In 1853 wordt hij politiek actief: eerst in de Rotterdamse gemeenteraad, daarna in
de Provinciale Staten van Zuid-Holland en tenslotte als lid van de Raad van Staten.
Paul trouwt in 1852 met Maria Pruys van der Hoeven en krijgt met haar zes
kinderen. Hij heeft een aantal hoge onderscheidingen gekregen. Na het overlijden
van zijn vrouw in 1901, gaat het ook met Paul bergafwaarts. Op 7 juli 1902 overlijdt
hij.
Volledige versie
Pieter Glaudius Hubrecht
Ouderlijk gezin en studie
Pieter Glaudius Hubrecht is het tweede kind en oudste zoon van mr. Paul François
Hubrecht (1778-1846) en Maria van Lelyvelt (1776-1809). Zijn vader was van 1805
tot 1826 notaris in Leiden en is ook op Groenesteeg begraven, in keldergraf 93, dat
reeds in 1829 door hem was gekocht.
Pieter Glaudius is zeer intelligent en leergierig. Al op 15-jarige leeftijd vertaalt hij
uit het Engels de Korte schets der geschiedenis van Amerika. Op 28 maart 1821 gaat
Pieter aan de Leidse universiteit rechten studeren, een studie die hij op 16 mei 1827
met een promotie afrondt. Zijn dissertatie luidt: De Judiciis.
Bestuursfuncties
Pieter Glaudius vestigt zich na zijn promotie als advocaat in Leiden. Na twee jaar, op
10 mei 1829, wordt hij benoemd tot burgemeester en secretaris van Leiderdorp, een
dubbelfunctie die hij bijna veertig jaar zal bekleden.
Daarnaast heeft hij een aantal nevenfuncties: plaatsvervangend vredesrechter in
Leiden (1836-1853), lid van de Hoofdcommissie van de Leidse Maatschappij van
Weldadigheid (1838-1874) en lid van de gemeenteraad (1844-1851). Bovendien is hij
secretatis van vele polderbesturen.
Huwelijk en gezin
Op 25 september 1828 trouwt Pieter Glaudius Hubrecht in Zutphen met Abrahamine
Arnolda Louisa Steenlack (1807-1849), dochter van een officier van justitie.
Het echtpaar krijgt zeven kinderen: Paul François (29 november 1829),
Ambrosius Arnold Willem (26 december 1831), Maria (15 maart 1834), Elisabeth
Maria (5 november 1836), Willem Herman (16 juni 1838), Hermina Paulina (18
februari 1843) en een op 26 april 1846 doodgeboren en naamloos gebleven kindje.
Nog drie andere kinderen overlijden op tamelijk jonge leeftijd: Elisabeth Maria (17
maanden ), Maria (10 jaar) en Ambrosius Arnold Willem (21 jaar).

Op 8 december 1849 overlijdt Abrahamine, slechts 42 jaar oud. Vierenhalf jaar
na dit overlijden hertrouwt Pieter Gaudius op 30 maart 1854 met zijn schoonzus
Elisabeth Marie Steenlack (1808-1876). Dit huwelijk zal kinderloos blijven.

Deel van de trouwakte van Pieter Glaudius Hubrecht en Abrahamine Arnolda Louise Steenlack

Abrahamine Arnolda Louisa Steenlack

Dochter Hermina Paulina Hubrecht

Overlijdensbericht Abrahamine Arnolda Louise Steenlack

Overlijden Pieter Glaudius
Op 20 september 1874, bijna zeventig jaar oud, overlijdt Pieter Glaudius Hubrecht te
Den Haag. Het is onbekend onder welke omstandigheden (na een ziekte of onverwachts) hij komt te overlijden.

Leidsch Dagblad 22 september 1874

Overlijdensakte Pieter Glaudius Hubrecht

Het graf op Groenesteeg
Op 1 juli 1829 koopt Paul François Hubrecht, de vader van Pieter Glaudius, keldergraf 93 op de begraafplaats Groenesteeg. Diverse familieleden worden in dit graf
begraven, waaronder in 1838 Elisabeth Maria, in 1844 Maria (beiden dochters van
Paul François), in 1846 het naamloos doodgeboren kindje, en in 1849 Abrahamine
Steenlack, zijn echtgenote.

Als op 11 januari 1853 zijn zoon Ambrosius Arnold Willem overlijdt, koopt Pieter
Glaudius een nieuw familiegraf, keldergraf 193. Zes dagen later wordt Ambrosius
hierin begraven, nadat op 15 januari al de stoffelijke resten van Abrahamine en Maria
vanuit graf 93 zijn overgebracht naar het nieuwe graf 193. Het is opvallend dat
Elisabeth Maria en het doodgeboren kindje niet worden herbegraven in graf 193.

Grafzerk keldergraf 193

Paul François Hubrecht
Zijn opleiding
Paul François Hubrecht is de oudste zoon van Pieter Glaudius en Abrahamine
Steenlack. Hij wordt op 29 november 1829 in Leiden geboren en vernoemd naar zijn
grootvader.
Na scholing in Leiden en Alkmaar te hebben genoten, gaat de 17-jarige Paul in
1846 te Leiden rechten studeren. Hij rondt zijn studie op 25 juni 1850 af met een
promotie op het proefschrift De jure quod dicitur commentitio apud Romanos.
Zijn werkzaamheden
Paul Hubrecht heeft op vele terreinen zijn sporen nagelaten. Op 3 juli 1850 wordt hij
advocaat in Rotterdam. Van 1858 tot 1869 is Paul plaatsvervangend rechter van het
Arrondissement te Rotterdam. Hij heeft ook grote belangstelling en liefde voor het
onderwijs en gaat lesgeven op zondagsscholen. Daarnaast bekommert Paul zich
over het kwalijke praktijken van het Stads Algemeen Armbestuur. Hij schrijft de
brochure “Een woord over den toestand van het Stads Algemeen Armbestuur te
Rotterdam”, waarin hij de misbruiken van het toenmalige bestuur aantoont. Paul
wordt benoemd tot lid van het college van oppertoezicht van het Armbestuur.

In 1853 wordt hij lid van de Rotterdamse gemeenteraad en kaart hij de kwestie van het Armbestuur aan.
De gemeenteraad onderzoekt deze affaire en constateert de juistheid van de feiten die Hubrecht in zijn
brochure heeft opgesomd. De raad besluit tot reorganisatie en tot de instelling van een burgerlijk Armbestuur,
waarin mr. Hubrecht namens de raad zitting neemt. Ook
de kerkelijke armverzorging gaat hem ter harte en ook
hierover geeft hij een brochure uit.
Grote verdiensten heeft Paul Hubrecht ook door zijn
medewerking aan de oprichting van het Leeskabinet te
Rotterdam, waarvan hij later erelid wordt.
In 1858 richt hij, samen met G.H. Betz en J.A. Fruin
het tijdschrift Bijdrage tot de kennis van het Staats-,
Portret Paul François
Provinciaal- en Gemeentebestuur in Nederland op.
Verder levert Paul Hubrecht in 1863 een bijdrage met zijn zogenaamde “Roode
Grondwet”, een bewerking van de in 1848 door Thorbecke opgestelde Grondwet.
Van deze publicatie verschijnt in 1880 en 1887 een tweede respectievelijk een derde
druk.
De politiek
Nadat hij van 1853 al lid was geworden van de gemeenteraad van Rotterdam, treedt
hij in 1859 toe tot de Provinciale Staten van Zuid-Holland, een functie die hij 10 jaar
zal bekleden. Dan, in 1869, wordt hij secretaris-generaal op het ministerie van
binnenlandse Zaken, waar hij tot 1891 blijft. In dat jaar volgt zijn benoeming tot lid
van de Raad van State, zijn laatste functie.
Ofschoon hetgeen in de Raad van Staten wordt besproken binnenkamers behoort
te blijven, kan Paul Hubrecht het niet nalaten zijn stem ook publiekelijk te laten horen
als hij meent dat de wet geschonden of het staatsbelang veronachtzaamd wordt.
Publicaties
Paul Hubrecht schrijft vele artikelen op diverse terreinen. Naast zijn reeds genoemde
dissertatie en bijdrage aan de Grondwet, en artikelen in tijdschriften zoals De Gids,
Economist, en in dagbladen, noemen wij:
- De onschendbaarheid des Konings (1864);
- Het Ministerie. Een woord uit het Volk der Staten-Generaal bij de begrooting van
1868 (1867);
- De onderwijswetten in Nederland en hare uitvoering (1879);
- Holland in Last (1879);
- Rijnland in Last (1884).
Gezin
Paul trouwt op 21 april 1852 met de vijf jaar oudere Maria Pruys van der Hoeven,
dochter van de bekende Leidse hoogleraar in de geneeskunde, Cornelis Pruys van
der Hoeven (ook op Groenesteeg begraven).

Het echtpaar krijgt zes kinderen: Ambrosius Arnold Willem (2 maart 1853),
Abrahamina Arnolda, Louise (21 juli 1855), Pieter Cornelis, Abraham (28 januari
1857), Pieter Glaudius (17 oktober 1858), Paul François (24 december 1865) en
Maria (21 november 1865).
Onderscheidingen
Paul François Hubrecht is vele malen onderscheiden voor zijn verdiensten op allerlei
gebied. Reeds in 1873 wordt hij benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw. In 1877 wordt hij door de koning van Italië benoemd tot Commandeur in de
orde van de Kroon van Italië en in 1879 krijgt Hubrecht het prestigieuze lidmaatschap
van de Société médico-psychologique te Parijs. In 1881 mag hij het Commandeurskruis van de Eikenkroon in ontvangst nemen en in datzelfde jaar wordt hem het
erelidmaatschap aangeboden van de Nederlandse Vereeniging voor Psychiatrie.
Overlijden
De kinderen Pieter Cornelis, Pieter Glaudius en Paul François overlijden jong, op de
leeftijd van respectievelijk zes, twee en anderhalf jaar.
Maria Pruys van der Hoeven komt in 1901 te overlijden. Voor Paul Hubrecht
begint dan een periode van geestelijk en lichamelijk lijden. Dit laatste in verband met
een pijnlijke ziekte, waarvan de verschijnselen zich al eerder hadden geopenbaard.
Op 7 juli 1902 blaast Paul François Hubrecht te Doorn zijn laatste adem uit en
wordt vier dagen later met zijn vrouw en oudste zoon herenigd in graf 193 op de
begraafplaats Groenesteeg.
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Nota van de begrafeniskosten van Maria Pruys van der Hoeven
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