
 

Salomon van der Paauw (1794-1869) keldergraf 23, vak A 

Stadsbouwmeester en ontwerper begraafplaats Groenesteeg 

 

Personalia 

Geboren: 10 juni 1794 te Haarlem 

Zoon van: Gerrit van der Paauw en Anna Hillegonda Klaarhout 

Gehuwd met: Wilhelmina van der Plaat op 1 november 1816 te Haarlem 

Overleden: 20 maart 1869 te Leiden 

Begraven: 24 maart 1869 te Leiden 

 

Samenvatting 

Salomon van der Paauw wordt op 10 juni 1794 in Haarlem geboren. Al op 15-jarige 

leeftijd wordt hij landmeter, waarna hij gaat werken bij Waterstaat. Het werk als 

landmeter bevalt hem matig en via zelfstudie bekwaamt hij zich in de bouwkunde. In 

1816, hij is dan pas 22 jaar, wordt hij in Leiden benoemd tot stadsarchitect, een 

functie die hij 46 jaar zal uitoefenen.  

 Van der Paauw is een vernieuwer. Belangrijke (bouw)werken, die van zijn hand of 

onder zijn leiding tot stand zijn gekomen zijn: de Koornbeursbrug, de verbouwing van 

de St. Catharinagasthuis tot Stadsgehoorzaal, de inrichting van de begraafplaats 

Groenesteeg en het Plantsoen, de Doelenkazerne, diverse scholen (o.a. aan de 

Aalmarkt, Pieterskerkgracht, Oude Vest en Breestraat), een aantal dempingen (o.a. 

van de Middelste-, Uiterste- en Volmolengracht) en de bouw en verbouw van  

bruggen (o.a. de Spanjaards-, Karnemelks- en Bostelbrug). 

 Daarnaast ontwerpt hij een jaagweg naar de Haar-

lemmermeer en is hij verantwoordelijk voor de stads-

verlichting. Van der Paauw speelt ook een prominente 

rol bij de oprichting van de gemeentelijke gasfabriek in 

1848, waarvan hij de eerste directeur wordt. Hij is 

verbitterd dat hij later wordt afgezet als directeur. Deze 

affaire heeft hem zwaar op de maag gelegen. 

 Van de hand van de stadsbouwmeester is ook een 

aantal belangrijke geschriften verschenen, op bouw-

kundig, historisch en genealogisch gebied. Hij schrijft 

uitgebreide overzichten: niet alleen over de waterhuis-

houding en de publieke werken van Leiden, maar ook 

over Leidens Ontzet en de Burcht en de burggraven. 

 Eind 1862 wordt zijn verzoek om eervol ontslag 

gehonoreerd. Ruim vijf jaar later komt hij te overlijden 

en wordt hij begraven op de begraafplaats Groene-

steeg, die hij zelf had ontworpen. 

 
Salomon van der Paauw 



Volledige versie 
 

Zijn jeugd en zijn opleiding 

Salomon van der Paauw wordt op 10 juni 1794 in Haarlem geboren als de op een na 

oudste in een gezin van acht kinderen. Zijn ouders zijn Gerrit van der Paauw (1765-

1828) en Anna Hillegonda Klaarhout (1769-1851). 

 Op 15-jarige leeftijd slaagt hij voor het examen meet- en landmeetkunde en wordt 

hij bij het Hof van Justitie in ‘s Gravenhage als landmeter beëdigd. Hij gaat als 

landmeter werken bij Waterstaat, eerst in Den Haag, later in Gouda. In 1813 neemt 

hij dienst in het eerste jagerscorps, een erelijfwacht van de nieuwe koning Willem I, 

dat in 1814 al wordt ontbonden. Zijn werk bij Waterstaat geeft hem op den duur 

weinig voldoening en hij gaat zich daarom in de avonduren bekwamen in de bouw-

kunde. In 1816 solliciteert hij als ‘jonkie’ in Leiden naar de functie van stadsarchitect. 

Met ‘eenparigheid van stemmen’ wordt hij op 17 augustus 1816 benoemd tot stads-

architect met een salaris van ƒ 1500,- per jaar.  

 

De waardering voor de stadsbouwmeester 

Van der Paauw krijgt drie opzieners, die hem assisteren met het toezicht op een 

juiste uitvoering van de diverse werkzaamheden. Later, in 1825, wordt Van der 

Paauw ook directeur der Brandblussching, een onbezoldigde, maar eervolle functie.  

 Van der Paauw geniet het volle vertrouwen van 

het stadsbestuur, in het bijzonder van de zes 

burgemeesters, die hij gedurende de 46 jaar als 

stadsarchitect meemaakt: Heldewier, De Mey van 

Streefkerk, Van Bommel, Du Rieu, graaf van 

Limburg Stirum en Tiboel Siegenbeek. Wel heeft de 

zeer zelfstandig opererende stadsarchitect regel-

matig conflicten met de Commissie van Fabricage, 

het college dat hem controleert. In 1824 loopt een 

conflict tussen Van de Paauw en de Commissie zo 

hoog op dat het College van B&W moet ingrijpen. 

Niet de stadsarchitect, maar de volledige Commissie 

wordt ontslagen! Ook in 1838, als de naam van Van 

der Paauw wordt genoemd als zijnde betrokken bij 

de malversaties van de gemeentesecretaris Pierre 

du Pui, wordt hij door zijn meerderen onvoorwaar-

delijk gesteund. Eén keer, bij het aanleggen van de 

 

 
De stadsbouwmeester (1865) 

stadsverlichting in 1848, heeft hij een conflict met het stadsbestuur. Uiteindelijk wordt 

hij 13 jaar later gerehabiliteerd.  

 Bij zijn aftreden, bijna 70 jaar oud en na 46 jaar als stadsarchitect, rooimeester en 

directeur van de brandweer, wordt hem op 31 december 1862 door de gemeente-

raad hulde gebracht “voor de buitengewone verdiensten, het groote plichtsbesef en 

de onkreukbare eerlijkheid van den stadsarchitect met dankzegging voor de 

langdurige diensten in deze drie verschillende betrekkingen aan de gemeente 



bewezen”. De Vereeniging ‘Bouwkunst en Vriendschap’ biedt hem als bewijs van 

waardering twee kristallen wijnkaraffen aan, smaakvol met zilver versierd. 

 Het Leidsch Dagblad schrijft bij zijn aftreden: ‘Heden houdt de heer Salomon van 

der Paauw op als gemeente-architect werkzaam te zijn. Ruim 46 jaren nam hij die 

betrekking met eerlijkheid, trouw en ijver waar en mogt hij alzoo billijk aanspraak 

maken op een eervol ontslag en erkenning van zijne veelvuldige diensten. Ieder die 

hem kent, weet dat hij een onvermoeid, uiterst werkzaam man was. Zoolang de 

Stedelijke Gasfabriek bestaat, zijn naam zal niet in vergetelheid geraken. Weinigen, 

die op zijn leeftijd rust nemen van hun arbeid, kunnen op zulk een werkzaam leven 

terugzien, al was het ook door veel leed en smart vergezeld’. 

 Het is dan ook zeer terecht dat op het voormalige terrein van de gasfabriek de 

Van der Paauwkade naar hem is vernoemd. 
 

 
 

Zijn laatste jaren 

Salomon van der Paauw kan ruim zes jaar van zijn rust genieten. Hij blijft wonen in 

zijn huis aan de Oude Vest. Zijn werkzame geest kent evenwel geen rust. Al zijn tijd 

besteedt hij aan zijn Geschiedenis van den Stad Leyden. Helaas kan hij dit werk niet 

afmaken, want hij sterft op 20 maart 1869. Hij heeft dan al vier delen af, in totaal 

1250 pagina’s.  

 Van der Paauw wordt begraven op de begraafplaats die hij zelf heeft ontworpen. 

Het graf, keldergraf 23, heeft hij aangekocht in 1829. Zijn vrouw, Wilhelmina van der 

Plaat, is hem al in 1847 ontvallen en ligt ook in graf 23. Van zijn zes kinderen is 

alleen de jongste zoon Marinus (1825-1886) in 1869 nog in leven. 
 

  
Overlijdensaktes Salomon van der Paauw (links) en Wilhelmina van der Plaat (rechts) 

 



 De plaatselijke pers en tal van 

ingezonden stukken wijden sympathieke 

woorden van eerbied en hulde aan de 

nagedachtenis van deze verdienstelijke 

man, waarbij zowel zijn verdiensten voor de 

gasfabriek als zijn veelzijdige kennis en 

ervaring worden geroemd. 

 Hij wordt geprezen als een “man van den 

solieden ouden stempel, die niet aanstonds 

met nieuwigheden was ingenomen, voor zij 

een deugdelijke proef hadden doorgestaan”. 

 Bij zijn teraardebestelling wordt door de 

wethouder H.P.C. Stoffels in treffende 

bewoordingen hulde gebracht aan de 

voormalige architect, die zijn hele leven de 

hem toevertrouwde stadsbelangen heeft 

behartigd. 

 
Graf 23 

 

Beknopt overzicht van zijn werken 

In 1816, direct na zijn aanstelling als stadsarchitect, wordt onder leiding van Van der 

Paauw een aantal sloopwerkzaamheden ter hand genomen. Het Grootte Bolwerk, 

thans het terrein van de Sterrewacht, wordt afgegraven om de Hortus uit te breiden. 

De begraafplaats op dit bolwerk wordt verplaatst naar het bolwerk bij de Maresingel, 

waar thans het Huigpark is. Een jaar later wordt de Lange Pelikaansbrug over het 

Galgewater, in het verlengde van de Weddesteeg, afgebroken. Tot 1983 heeft hier 

geen brug gelegen; toen werd op deze plek de huidige Rembrandtbrug gebouwd als 

replica van zijn voorganger.  

 In 1819 volgt de afbraak van de voormalige St. Jorisdoelen en herstelwerk-

zaamheden aan andere kazernegebouwen; een jaar later de afbraak van de voor-

malige Onze Lieve Vrouwekerk aan de Haarlemmerstraat. Alleen de kerktoren en 

wat muurresten blijven staan. Wat de sloopwerkzaamheden betreft, wordt on 1822 

de vestmuur bij de Rijnsburgerpoort afgebroken. 
 

 
Koornbeursbrug (1925) 

In 1823 wordt door Van der Paauw 

een nieuwe kazerne bij de Morsch-

poort gebouwd. Het jaar daarna, bij 

de 250-ste gedenkdag van Leidens 

ontzet, is de Spanjaardsbrug aan 

een grondige vernieuwing toe. In 

1825 bouwt de stadsarchitect de 

overdekking van de Koornbeurs-

brug. Deze brug is thans de oudste 

overdekte brug van Nederland. 



 Van der Paauw krijgt in 1826 de verantwoordelijkheid voor de stadsverlichting. 

Voorheen was deze opgedragen aan een speciale commissie “welke zich schromelijk 

aan den sterken drank overgaf, zoodat de verligting dikwijls geheel in de war was”. In 

datzelfde jaar werd door hem het St. Catharinagasthuis verbouwd tot Stadsgehoor-

zaal.  

 In 1828 krijgt de stadsarchitect de opdracht om op het Nieuwe Bolwerk aan de 

Groenesteeg een begraafplaats in te richten, waarvoor de grafvelden, de paden, de 

beplanting en een woning moeten worden ontworpen. Van der Paauw baseert zich 

op de Engelse landschapsstijl. De inrichting is tot op heden in wezen niet veranderd.  
 

 
Begraafplaats Groenesteeg 

 

 Een jaar later wordt onder zijn leiding het Wees- en Oudeliedenhuis op de St. 

Jacobsgracht gerenoveerd. In 1832 richt Van der Paauw een aantal ziekenzalen in 

voor de choleralijders, o.a. in het Minnehuis aan de Kaarsenmakersstraat.  

 De aanleg van het Plantsoen in 1835 gebeurt eveneens volgens een door Van 

der Paauw opgesteld plan. In de dertiger en veertiger jaren wordt een aantal bruggen 

onder zijn verantwoordelijkheid  vernieuwd. In 1840 bouwt de stadsarchitect de 

Doelenkazerne voor 116 manschappen en een stal voor 60 paarden. 
 

  
Het Plantsoen Poort bij de Doelenkazerne 



De affaire van de gasfabriek 

Van der Paauw wordt ook betrokken bij de oprichting van de oudste Nederlandse 

gemeentelijke gasfabriek. Dit project loopt uit op een teleurstelling voor Van der 

Paauw. Hij bestudeert de fabricage van steenkoolgas, maakt reizen naar diverse 

buitenlandse gasfabrieken en komt in januari 1844 met een uitgebreid rapport, dat 

door een speciale Raadscommissie met ‘hulde aan de ijver van de stadsarchitect’ 

aan het stadsbestuur wordt aanbevolen.  

 De Raad besluit echter om 

- tegen de zin van Van der 

Paauw - de Engelse ingenieur 

Croll in te schakelen, die 

samen met de stadsarchitect 

dit project moet gaan leiden. 

Beide heren hebben echter 

een nogal verschillende visie, 

wat tot onenigheid leidt. In 

1848 is de oplevering van de 

gasfabriek en het daarbij be-

horende stelsel van gasleidin-

gen, en wordt Van der Paauw 

tot directeur benoemd.  

 
De Leidse gasfabriek bestaat vijftig jaar (1898) 

 Ook branden de straatlantaarns op gas ‘tot groote verrassing der burgerij’. Na een 

paar dagen hapert plotseling deze verlichting. Van der Paauw ontdekt dat een knecht 

van Croll de gashouder beschadigd heeft en weet de schade te herstellen, waarmee 

burgemeester Du Rieu hem gelukwenst. Croll rapporteert echter aan B&W dat in het 

werk van de stadsarchitect grote fouten zitten, waarna het college van B&W Van der 

Paauw schorst als directeur van de gasfabriek. 

 Het is duidelijk dat Van der Paauw zich zeer gegriefd voelt. Omstreeks 1853 stelt 

hij een Memorie samen, waarin de geschiedenis van de oprichting en de bouw van 

de gasfabriek uitvoerig wordt geschetst en hij op grond daarvan op eerherstel en 

materiële schadeloosstelling aandringt. De inmiddels nieuwe burgemeester graaf van 

Limburg Stirum ontraadt hem dit geschrift in te dienen en Van der Paauw volgt zijn 

advies op. 

 In 1961, kort voor zijn afscheid als stadarchitect dient hij alsnog een uitvoerig 

rapport in. B&W reageren naar de gemeenteraad met: “Zelden viel het ons moeilijker 

op deugdelijke en voor ons afdoende gronden tot een besluit te komen, wat U aan te 

raden bij de behandeling van het door den stadsarchitect ingediend request”. Na lang 

beraad wordt in de raadszitting van 22 mei 1862 tenslotte besloten dat aan de 

destijds uitgesproken schorsing niet meer kan worden getornd, maar dat Van der 

Paauw een vergoeding van ƒ 3.000,- zal worden gegeven “wegens bewezen buiten-

gewone diensten ter zake van de daarstelling der gasfabriek”. Van der Paauw 

beschouwt dit besluit als een openbaar eerherstel. 

 

 



We vervolgen met de opsomming van de voornaamste werken van de stadsarchitect. 

 Van der Paauw bouwt tussen 1840 en 1862 diverse scholen, onder andere op de 

fundamenten van de Vrouwekerk, aan de Aalmarkt, de Pieterskerkgracht, de Oude 

Vest en de Breestraat.  
 

 
School Pieterskerkgracht 

 

 
Nosocomium Academium 

 In 1851 maakt de stads-

bouwmeester een ontwerp voor 

uitbreiding van het Nosocomium 

Academicum aan de Oude Vest, 

om daarin het stedelijk zieken-

huis onder te brengen. 

 Ook richt hij diverse tijdelijke 

verblijven in voor choleralijders: 

bij de Morspoortkazerne en het 

Caeciliagasthuis. Tevens wordt 

door hem een aantal bruggen 

hernieuwd: de Singel- en Rijn-

brug in 1854, de Alkemade- en 

de Spanjaardsbrug in 1855, 

Karnemelks- en Haven-brug in 

1856, en de Bostelbrug (1862). 

 

 

 



 
De Bostelbrug 

 

 Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aanleg van een rij- en jaagweg van het 

einde van de Zijldijk naar de drooggelegde Haarlemmermeer (1854). Onder zijn 

leiding worden in 1861 de Maredorpse Achtergracht (thans Van der Werfstraat) en de 

Volmolengracht gedempt. 

 

Beknopt overzicht van zijn geschriften 

Van der Paauw heeft allerlei geschriften het leven doen zien: bouwkundig, technisch, 

historisch en op het gebied van de genealogie. 

 In 1824, ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Leidens Ontzet, schrijft Van 

der Paauw Bijzonderheden betreffende het beleg en ontzet der stad Leyden in het 

jaar 1574. Dat was één jaar nadat de gemeenteraad van Leiden besloot om 3 

oktober niet meer op de dag zelf te vieren, maar op de zondag erna. Van der Paauw 

vreest dat de herinnering aan het ontzet van Leiden verloren zal gaan, wat hem doet 

besluiten dit geschrift op te stellen.  

 In 1827 voltooit de stadsarchitect een geschiedkundige studie over de waterver-

versching van Leiden. Dit verhaal beslaat een reeks van bijna 250 jaren. Het vorige 

verversingplan was van de hand van Jan van Hout (1591).   Van der Paauw stelt voor 

om een aantal grachten te dempen, o.a. de Middelste-, Uiterste- en Voldersgracht.  

 In 1837 is Van der Paauw betrokken bij de voorbereiding van de drooglegging 

van de Haarlemmermeer. Hierbij komt zijn bekwaamheid in de landmeetkunde goed 

van pas.  

 Een beschrijving van de stad Leyden in den tegenwoordigen tijd wordt door hem 

in 1845 voltooid. Dit werk bevat een volledige opsomming van alle straten, grachten, 

bruggen, hofjes, kerken enz.  



 In 1851 wordt door Van der Paauw een manuscript opgesteld: een verzameling 

van aanteekeningen betrekkelijk de publieke werken der Stad Leyden, uit de 

originele stukken opgemaakt en getrokken. Dit geschrift bevat een chronologisch 

overzicht van de voornaamste bouwkundige feiten, beginnend met de inwijding der 

St. Pieterskerk op 11 september 1121 en eindigend halverwege de negentiende 

eeuw. 
 

 
De Zijldijk (1924) 

 Van der Paauws voltooit in 

1854 een plan om aan het einde 

van de Zijldijk een rij- en jaag-weg 

aan te leggen naar de droog-

gemaakte Haarlemmermeerpolder. 

De kosten worden geraamd op 

ƒ 115.000,- 

 De stadsarchitect heeft zich 

ook verdiept in de burggraven van 

Leiden. In Genealogie van de 

burggraven van Leyden en hunnen 

wapens beschrijft Van der Paauw 

uitvoerig de geschiedenis van de 

Burcht en van de burg-grafelijke 

families.  

 Ook schrijft Van der Paauw het manuscript Familieregister van Pieter Adriaansz. 

Van der Werf, burgemeester der stad Leyden in 1574. Dit geschrift bevat 50 stam-

bomen van families verwant aan deze burgemeester, beginnend met zijn vader 

Adriaan Vermeer (pas in 1600 noemt Pieter zich Van der Werf, naar de werf achter 

zijn woonhuis aan de Marendorpse Achtergracht) en eindigend met een zekere Job 

Hugo de Wildt (1767-1807). 
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