Paul du Rieu (1791-1857) keldergraf 98, vak A
Koopman, commissionair, raadslid, wethouder, burgemeester en
maatschappelijk zeer actief
Personalia
Geboren: 20 juli 1791 te Leiden
Gedoopt: 24 juli 1791 in de Waalse kerk
Zoon van: Paul du Rieu en Sara van El
Gehuwd met: Jeanne Marie de Klopper in 1815
Overleden: 29 november 1857
Begraven: 4 december 1857
Samenvatting
Paul is de enige zoon van Paul du Rieu en Sara van El. Als hij nog geen drie jaar is,
overlijdt zijn moeder in het kraambed. Zijn vader Paul overlijdt op 6 juni 1810 en
hoewel Paul jr toen nog heel jong was, zal het haast vanzelf gesproken hebben dat
hij meteen in het bedrijf betrokken werd.
Paul du Rieu, koopman, trouwt, op 23-jarige leeftijd, in 1815 met Jeanne de Klopper,
dochter van Felix de Klopper, indertijd bekend als courantier van de Leydsche
Courant, maar toen al overleden, en Sara Catharina Kroef. Uit het huwelijk worden
13 kinderen geboren, waarvan er twaalf hun kindertijd overleven.
Naast zijn zakelijke beslommeringen als koopman en commissionair in zijn bedrijf dat
de naam Wed. Paulus du Rieu en Zoonen draagt, is Du Rieu maatschappelijk zeer
actief. Zo is hij onder meer raadslid, wethouder en burgemeester, regent van diverse
hofjes en betrokken bij de Waalse kerk.
Op 29 november 1857 overlijdt hij, 66 jaar oud, in zijn huis op de Hooigracht.
Volledige versie
Paul du Rieu wordt geboren in Leiden op 20 juli 1791 en vier dagen later gedoopt in
de Waalse kerk. Hij is de zoon van de Leidse koopman en commissionair Paul du
Rieu en Sara van El, een geboren Rotterdamse. In januari 1794 wordt zijn zusje Sara
Cornelia Petronelle geboren, maar verliest hij zijn moeder. Zij overlijdt in het
kraambed.
In 1802 gaat Paul naar de Latijnse school, mogelijk met het oog op een toekomst
in de wetenschap, maar hij zal in de voetsporen van zijn vader treden en in de
wolhandel gegaan. Of het vroege overlijden van zijn vader in 1810 daarin een rol
heeft gespeeld, is niet duidelijk.
Paul trouwt op 19 april 1815 met de 21-jarige Jeanne Marie de Klopper, dochter
van Felix de Klopper en Sara Catharina Kroef. Paul, die als beroep koopman
opgeeft, woont dan op het Rapenburg, zijn bruid in de Breestraat. Wanneer in 1816

hun eerste kind wordt geboren, woont het gezin in de Breestraat en is het beroep van
Paul 'koopman in wollen'. Kort daarna verhuist het gezin naar de Hooigracht, waar
Paul de rest van zijn leven zal blijven wonen met zijn zich langzaam maar zeker
uitbreidende gezin. Uiteindelijk telt het gezin elf kinderen, een twaalfde kind overlijdt
nog voor haar eerste verjaardag.
Het feit dat hij zijn bedrijf Wed. Paulus du Rieu en Zoonen, gevestigd aan de
Hooigracht tegenover de Nieuwstraat, moest leiden, neemt niet weg dat Paul du Rieu
zijn hele leven maatschappelijk zeer actief is. Naast zijn raadslidmaatschap (18201834), is hij in de Waalse kerk diaken (tot 1820) en ouderling (1823-1855),
commissaris van de Waalse school namens de Kerkeraad (1824-1832) en
commissaris van de eredienst (1840-1857).
Hij wordt president van de Kamer van Koophandel (1821-1844), lid en vicepresident van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid (1835-1856), lid van de
Leidse Subcommissie van de Maatschappij van Weldadigheid (1844-1849) en
directeur van de Hal van Inlandsche Manufacturen (1823-1842).
Tot 1821 is Paul du Rieu lid van de stedelijke schutterij. Aanvankelijk als tweede,
daarna als eerste luitenant.
In 1834 eindigt zijn raadslidmaatschap, maar vier jaar later
keert hij in terug in het stadsbestuur, dit keer als wethouder.
Uiteindelijk wordt Du Rieu, als
opvolger van J.G. de Meij van
Streefkerk, in 1843 benoemd tot
burgemeester, een functie die hij
vervult tot 1850. In die sfeer vallen
ook zijn lidmaatschap van het
stedelijk Kiescollege (1828-1849),
de Plaatselijke Schoolcommissie
(1837-1852) en Commissaris van
de Stadsbank van Leening (18431850), terwijl hij uit hoofde van zijn
wethouderschap ook voorzitter
was van de (Raads)commissie van
Financiën (1835-1843) en de
Commissie van Fabricage (1840).
Portret Paul Du Rieu

Van 1840 tot 1849 is Du Rieu lid van de Provinciale Staten en van 1846 tot 1856
ingeland bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Naast al die functies, is Paul du
Rieu ook nog regent van diverse hofjes: het Jan Pesijnhofje (1832-1856), het
Tevelingshofje (1837-1857) het Van Assendelfthofje (1838-1856), het
Brouckhovenhofje (1840-1856) en het Pieter Gerritsz Speckhofje (1852-1856).

Dat er toch een grens was aan wat een mens allemaal op zich kan nemen, zou
kunnen blijken uit de oprichting ( december 1843) van een vennootschap onder firma
tussen Paul du Rieu, commissionair in wol, en zijn zoon mr. Paulus du Rieu jr,
advocaat. De firma behield de oude naam: Weduwe Paulus du Rieu & Zoonen. Twee
maanden later draagt Paul sr het bestuurslidmaatschap van de Kamer van
Koophandel over aan dezelfde zoon.

Familiewapen Du Rieu

Gebrandschilderd raam in
het stadhuis van Leiden

Overlijdensakte Paul Du Rieu

Na zijn ontslag in 1850 als burgemeester (het ontslag dat hij zelf had aangevraagd)
hield Du Rieu zich steeds meer op de achtergrond. Mogelijk heeft het overlijden van
zijn vrouw Jeanne Marie de Klopper op 12 mei 1851 ook een rol in gespeeld. Ruim
zes jaar later, op 29 november 1857, overleed Paul du Rieu in zijn huis op de
Hooigracht. Hij werd begraven op 4 december in keldergraf 98, het graf waar zijn
vrouw al eerder was begraven en later een aantal van zijn kinderen zouden volgen.

Du Rieustraat in de Burgemeesterswijk
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