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De Heerlijckheit Heemstede van Adriaan Pauw 

 

Het heeft lang geduurd voordat ik enig besef kreeg wie of wat Adriaan Pauw was, terwijl ik 

toch in mijn jeugd dagelijks met hem geconfronteerd werd. Maar ja, als Heemsteedse  

kleuter en lagere school leerling besef je natuurlijk niet direct de historische betekenis van 

Adriaan Pauw. Ik liep elke dag door de Adriaan Pauwlaan naar de Bos en Hoven school en ik 

woonde in de Pieter Aertszlaan. Ik wist heel goed dat je Pieter Aertsz met sz moest schrijven, 

maar wie de naamgevers waren van deze lanen, daar had ik geen flauw idee van. Voor zover 

ik mij kan herinneren werd het ook op school nooit aan ons uitgelegd wie Adriaan Pauw was 

en hoe belangrijk hij voor Heemstede was geweest, terwijl onze school toch aan de laan lag 

met zijn naam. 

En omdat de school het niet uitlegde, dacht ik in mijn onschuld altijd dat het te maken had 

met die andere beroemde Heemstedenaar van mijn jeugd, toneelspeler, filmacteur en 

hoorspel regisseur Wim Paauw. Hij regisseerde honderden hoorspelen voor de NCRV, 

speelde er zelf in en was een beroemdheid in de Nederlandse culturele wereld. Een hoorspel 

was in die tijd net zo populair als een populaire TV serie heden ten dage. Wim Paauw 

woonde in de César Francklaan en daar voetbalde ik op straat met mijn vriendje Paul en 

keken wij met bewonderende blikken naar de dochters van meneer en mevrouw Paauw. Dat 

meneer Wim Paauw geen nazaat was van Adriaan drong pas later tot mij door toen ik 

eindelijk zag dat de naam van Wim Paauw met twee A’s werd geschreven en die van Adriaan 

met slechts één. Misschien dat ik nu Jeroen Pauw maar eens moet vragen of hij soms een 

ver familielid van onze Adriaan is. 

Zonder het nog steeds te beseffen had ik in die tijd regelmatig met Adriaan Pauw te maken. 

Mijn vader was ouderling van de Hervormde Kerk in Heemstede waardoor ik geregeld in de 

Oude Kerk op het Wilhelmina Plein kwam, niet wetende dat die door Adriaan Pauw was 

gesticht, net als de Voorwegschool die ook al een rol speelde in mijn jonge leven. Die school 

was namelijk een geduchte tegenstander in het jaarlijkse schoolvoetbal toernooi. Hun team 

bestond voornamelijk uit spelers die lid waren bij R.C.H. en ons elftal bestond grotendeels 

uit leden van H.F.C., dus dat waren wedstrijden waar nog iets meer op het spel stond dan 

alleen de overwinning. 

In het laatste jaar van mijn lagere school periode mocht ik een keer als Zwarte Piet fungeren 

op de Voorwegschool en mij daarbij lekker uitleven. Als ik nu terugkijk naar dat optreden 

weet ik niet of ik dat anno 2020 ook gedaan zou hebben. Maar ja, ik moest toen een 

beslissing nemen met 0% kennis en 100% traditie, het was geen issue in die tijd, alles was 

nog overzichtelijk zoals Adriaan Pauw het gewild zou hebben in zijn Heerlijckheit. De 

blokkeerfriezen bestonden nog niet en de inwoners van Friesland hielden zich in die tijd 

alleen maar bezig met schaatsen, skûtsje zeilen, fierljeppen  en kievitseieren zoeken en dat 



er ooit een actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ zou worden opgericht was ondenkbaar. En dat 

anno 2020 racisme wereldwijd heftige demonstraties veroorzaakte, lag nog in de schoot van 

de geschiedenis verborgen. En of het standbeeld van Adriaan Pauw in de onlangs op gang 

gekomen beeldenstorm ongemoeid zal worden gelaten is nog maar de vraag, maar ik denk 

het wel. 

Vaak moest ik in mijn lagere school tijd boodschappen doen voor mijn moeder. Eerst het 

boodschappenboekje afgeven bij kruidenier Van Amerongen aan het begin van de 

Binnenweg. De boodschappen werden dan later op de dag thuis bezorgd door Puck de Vos, 

een bijzonder aardige man die stopperspil speelde in het eerste elftal van R.C.H. en mijn 

grote bewondering had. Vervolgens moest ik verse broodjes halen bij Bakkerij Franken op 

het hoekje er tegenover en door naar de Bleekersvaart, ook een project van Adriaan Pauw, 

om de was weg te brengen of op te halen bij wasserij Peeperkorn. Je moest goed opletten 

dat je bij de juiste wasserij naar binnen liep want er zaten er heel veel op de Bleekersvaart. 

De bleekveldjes waren al niet meer in gebruik, maar de wijk die er nu achter ligt was er ook 

nog niet. De Zandvaart, ook al aangelegd door Adriaan daar kwam ik ook, maar niet zo vaak, 

het lag een beetje buiten mijn route. 

Ook nu nog denk ik vaak aan Adriaan Pauw, bijvoorbeeld als ik op mijn dagelijkse fietstochtje 

langs de obelisk rij op de hoek van de Herenweg en de Manpadslaan. Een gedenkzuil die 

herinnert aan de slag bij het Manpad. Adriaan was in 1573, het jaar van de mini oorlog in 

Heemstede, nog niet geboren maar later als staatsman was hij wel zeer geïnteresseerd in de 

geschiedenis en hij verzamelde oorlogstuig o.a. van de slag bij het Manpad. Net zoals wij in 

mijn jeugd soms kogelhulzen vonden bij de bunkers in de Kennemer duinen en af en toe een 

niet ontplofte granaat. Adriaan had een unieke verzameling wapentuig en stelde die ten 

toon in het Oude Slot, zijn toenmalige woonhuis. Kanonnen, geweren, harnassen, vaandels 

en nog veel meer kon daar bekeken worden als herinnering aan o.a. de grootste militaire 

gebeurtenis in zijn Heerlijckheit, de slag bij het Manpad. 

Ik vroeg mij af wat Adriaan Pauw in deze Coronatijd gedaan zou hebben voor zijn 

Heerlijckheit. Ik denk dat hij een hospitaal zou hebben opgericht, aan de boorden van het 

Spaarne om de slachtoffers van de epidemie op te vangen en te genezen en hij zou zijn 

naamgenoot Pieter Pauw, bijzonder hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Leiden, 

gevraagd hebben om als zijn Ab Osterhaus op te treden in het Outbreak Management Team. 

Ook zou hij de familie Bicker in zijn team halen om naar de economische kant van de 

pandemie te kijken en plannen te maken voor de toekomst. De Bickers waren de 

belangrijkste zakenlieden uit die tijd met vooraanstaande posities bij West- en Oost Indische 

Compagnie. Adriaan zelf kon beschouwd worden als de Mark Rutte van die tijd. In zijn 

functie van raadspensionaris, was hij min of meer de belangrijkste politieke figuur van 

Holland. Bovendien had hij ervaring want in Brabant is tijdens zijn leven diverse malen de 

pest uitgebroken en stierven er ontelbare mensen aan de ziekte. Is het toeval dat anno 2020 

de Corona besmetting ook in Brabant begon? Er werden in die tijd eigenlijk dezelfde 

maatregelen genomen als nu. Pestlijders werden geïsoleerd, zoals nu op een I.C., en er was 

een contactverbod. Als je toch met een pestlijder in aanraking was gekomen moest, je 

duidelijk zichtbaar, een witte stok dragen zodat iedereen uit de buurt kon blijven. Dit was de 



‘App’ van die tijd, die nu bij ons in de maak is maar nog niet werkt. In China en Azië 

daarentegen is deze ‘app’ wel ingevoerd en wordt hij met succes gebruikt. 

Adriaan Pauw zou zeker het volk, via de dorpsomroeper, regelmatig op de hoogte houden 
van de recente ontwikkelingen, vergelijkbaar met de huidige persconferenties en hun op het 
hart drukken: “Houd vol, houd afstand en was je handen voor zover mogelijk en mijd grote 
groepen. Ga niet naar de markt”. 
De kroegen waren gesloten. Het ringsteken was voorlopig afgelast en ook het boogschieten 
werd stil gelegd. De streekgenoten die deze sporten beoefenden mochten wel oefenen, 
echter alleen onder strikte voorwaarden. Bij de wedstrijden werden toeschouwers voorlopig 
niet toegelaten. 
Adriaan Pauw zou zijn revolutionaire plannen die hij had voor het vervoer over water per 
boot voorlopig niet uit kunnen voeren. Er waren nu belangrijker zaken aan de orde, zoals 
bijvoorbeeld hoe de pandemie te overleven? Met zijn projectontwikkeling groep zag hij 
bijvoorbeeld wel mogelijkheden om een verbinding over water te maken tussen Heemstede 
en Leiden. Een soort Bleekersvaart- of Zandvaart project, alleen veel groter. Na zijn dood in 
1653 werd het project ‘Leidsevaart’ gerealiseerd en kwam ook de trekschuit in de mode. Er 
ontstond een nieuwe mogelijkheid om Leiden te bereiken en het kwam de Heemsteedse 
economie goed van pas. 
 
Het heeft even geduurd, maar ik besef tegenwoordig heel goed wat een belangrijke figuur 
Adriaan Pauw niet alleen voor de gemeente Heemstede, maar voor het hele land is geweest. 
Hij was zakenman, politicus, diplomaat, visionair en weldoener. Laten we hem eeuwig 
dankbaar zijn en net zo lang herdenken. Ook zullen wij aan hem terugdenken als we over de 
Heemsteedse dreven rijden en één van zijn projecten tegenkomen. Laten we hopen dat in 
de nabije toekomst er een nieuwe Adriaan Pauw opstaat en de hoofdpijn dossiers van de 
Heerlijckheit Heemstede(Vomar) en ook die van de provincie(Duinpolderweg) op een 
inventieve manier oplost. 
 
Ruud Onstein 
 
 


