Adriaan Pauwjaar 2020 Heemstede (e.o.)
In 2020 wordt in Heemstede het Adriaan Pauwjaar gevierd. Het is dan 400 jaar geleden dat Adriaan
Pauw in 1620 het Oude Slot en de “Ambachtsheerlijkheid Heemstede” kocht en zich daardoor Heer
van Heemstede mocht noemen.
Wie was Adriaan Pauw en wat heeft deze plaatsgenoot betekend voor Heemstede, de regio en heel
Nederland? En waarom is dat meer dan voldoende reden om er een feestelijk jaar van te maken?






Pauw zette zich in voor bestuur en rechtspraak in de regio en maakte Heemstede tot een
zelfstandige hervormde kerkelijke gemeente met het recht een eigen predikant aan te
stellen. Daarnaast bouwde hij de Oude kerk waar hij nog begraven ligt.
Adriaan Pauw gaf de opdracht om de Schouwbroekpolder te bedijken. Door zandafgravingen
wist hij cultuurgrond te winnen. Hij legde de Zandvaart en de Blekersvaart aan voor de
afvoer van zand en de toegang tot nieuwe blekerijen.
Adriaan Pauw zette zich in voor het onderwijs en stichtte de Voorwegschool, wat inmiddels
de oudste basisschool van Nederland is. Zijn “Bibliotheca Heemstediana” was met 16.000
boeken de grootste bibliotheek van Nederland.

Pauw heeft dus veel betekend voor Heemstede en de regio, wat daarna mede heeft geleid tot een
sterke groei van de welvaart. Het belang van Adriaan Pauw is echter veel breder. Zijn keuze voor
Heemstede werd voor een belangrijk deel ingegeven door de ligging tussen Amsterdam en Den Haag
en de goede verbinding tussen beide steden. Als hoogste ambtenaar (pensionaris) van Amsterdam
was dat een strategische keuze waardoor hij gemakkelijk invloed had in Den Haag. In 1631 werd hij
mede daardoor gekozen tot raadpensionaris van Holland, een van de 7 provinciën. In 1648 was hij
namens de Republiek het belangrijkste delegatielid bij de Vrede van Münster, waarmee een einde
kwam aan de Tachtigjarige Oorlog met Spanje.

Het is 400 jaar later: 2020
Het Adriaan Pauwjaar 2020 is het winnende idee van de prijsvraag ‘het beste idee van Heemstede’,
door de gemeente uitgeschreven. In november 2018 heeft een groep mensen uit allerlei clubs en
instellingen hierover gebrainstormd. Dat heeft geleid tot veel ideeën die de betekenis van Adriaan
Pauw in 2020 en daarna op de kaart zetten. Verschillende groepen zijn hiermee aan de slag gegaan
om het concreet te maken.
Inmiddels is de stichting Adriaan Pauw opgericht, als instrument om de activiteiten en evenementen
in 2020 financieel en organisatorisch te faciliteren. De stichting beheert ook de website
(www.2020adriaanpauw.nl) die als het centrale en dynamische informatiepunt van het Adriaan
Pauwjaar zal fungeren en is verantwoordelijk voor de verdere promotie.
Het belangrijkste zijn echter de mensen die het jaar onvergetelijk moeten maken: dat zijn de mensen
die de activiteiten en evenementen organiseren. Denk daarbij aan de winkeliers en de horeca en
natuurlijk ook het verenigingsleven, waaronder natuurlijk de sportverenigingen en de historische
vereniging. Daarnaast is ook voor de scholen een belangrijke rol weggelegd, zowel bij de activiteiten
(sporttoernooien) als ook in educatieve zin. En “last but not least” is er de kerngroep, voortgekomen
uit de genoemde brainstorm, die alle activiteiten en evenementen coördineert en van feestelijke en
muzikale omlijsting voorziet. Het doel is dat alle Heemstedenaren in 2020 plezier kunnen beleven
aan een of meerdere evenementen. Daarmee kan het Adriaan Pauwjaar een (samen)bindend
element zijn in de Heemsteedse samenleving.

Evenementen en Activiteiten
Door het jaar heen zullen allerlei evenementen en (alleenstaande) activiteiten in het teken van het
Adriaan Pauwjaar staan. Een viertal data/weekenden springt er uit:







De aftrap van het Adriaan Pauwjaar zal plaatsvinden op de Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
op 6 januari 2020
In het weekend van 15-17 mei vindt een aantal activiteiten plaats in de Oude Kerk en op het
Wilhelminaplein:
 Op vrijdag 15 mei (de datum van de vrede van Münster in 1648) zal een symposium
worden gehouden in de Oude Kerk, gevolgd door een concert door Ekaterina
Levental
 Op 16 mei vindt onthulling van de gerestaureerde grafkelder van Adriaan Pauw in de
opengestelde Oude Kerk plaats. ‘s Middags en ’s avonds is er een groot dorpsfeest op
het Wilhelminaplein met muziek en catering
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni zullen de winkels van Raadhuisstraat en Binnenweg in het
teken staan van Adriaan Pauw. De winkelstraat zal levendig zijn met veel muziek en de
winkeliers zullen verrassen met een originele prijsvraag
Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november (geboortedag van Pauw in 1585) zal er een
groots “slotfeest” worden georganiseerd in – natuurlijk – het Oude Slot

Daarnaast zullen scholen en sportverenigingen – vermoedelijk voor de zomer – veel toernooien en
speciale wedstrijden houden, waarbij we ze hebben verzocht om die aan Adriaan Pauw te relateren.
We stellen ons voor dat de Adriaan Pauw organisatie voor elk toernooi een “fair play cup”
beschikbaar stelt. De Heemstedeloop zal op 27 oktober langs een aantal met Pauw verbonden
plaatsen worden geleid. De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek zal regelmatig van zich –
en van Pauw – laten horen en speciale Pauw-wandelingen organiseren. De Open Monumentendag
op 12 september staat in 2020 Heemstede zeker in het teken van Adriaan Pauw. In de zomer
verwachten we een gezamenlijk boek over Pauw van Eric Coolen en Bianca van Loon te kunnen
presenteren. Er zullen speciale activiteiten voor ouderen worden georganiseerd in samenwerking
met zorginstellingen en WIJ-Ouderenwerk en WIJ-Sociaal Cultureel Werk. Een Heemsteeds Dictee
over Pauw is in de planning en ten slotte zullen we de banden met zustergemeente Bad Pyrmont
aanhalen. De opsomming is niet uitputtend; het bruist nog steeds van de ideeën.

Budget
Een schatting van de totale kosten valt op dit moment nog moeilijk te geven. Het is nog niet van alle
activiteiten bekend welke er doorgaan en hoe die precies vormgegeven gaan worden. In dit opzicht is
dit beleidsplan een ‘levend document’. In elk geval zal er budget vastgesteld moeten worden voor
promotie (plaatselijke pers en via sandwichborden) en onderhoud van de website. Daarnaast zullen
de weekenden in mei en oktober/november vermoedelijk een substantieel budget vergen. Datzelfde
geldt ook voor het uitgeven van het boek van Coolen en Van Loon.
Veel van de andere activiteiten zullen zichzelf grotendeels moeten bedruipen en kunnen dat
vermoedelijk ook. Een voorbeeld zijn de sporttoernooien, die veelal toch al worden georganiseerd.
Alleen het beschikbaar stellen van een fair play cup zal kosten met zich meebrengen.

Binnenkort zullen keuzes worden gemaakt m.b.t. aantal en vormgeving van de activiteiten en zullen
de budgettaire consequenties worden gepresenteerd.

