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begonnen met een bescheiden vermogen, drie 
decennia later zo veel rijkdom en macht ver-
gaard had dat hij in de vroege 17de eeuw de koers 
van Amsterdam én van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden bepaalde.

Economisch wonder Reinier Pauw was een 
zoon van Adriaen Pauw, die in 1536 als 20-jarige 
vanuit Gouda naar Amsterdam was gekomen. 
‘Wie als ambitieuze jongeman in de wereld 
vooruit wilde, bleef niet in Gouda hangen,’ stelt 
Witteveen. Na zijn huwelijk met regentendoch-
ter Anna van Persijn van Bever waerde vestigde 
Pauw zich in de Warmoesstraat, destijds een 
van de deftigste straten van de stad.

Net als andere historici is Witteveen ervan on-
der de indruk dat de jonge republiek binnen één 
generatie tot wasdom wist te komen. Hij ziet de 
onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje en de 
opkomst van Amsterdam als handelsmetropool 
niet als twee losstaande verhalen. Daarvoor wa-
ren in de republiek handel en politiek op alle be-
stuurlijke niveaus te nauw met elkaar verweven, 
‘waarbij elke speler meerdere en soms strijdige 
rollen vertolkte’.

Adriaen Pauw sr legde de basis van het latere 
familiekapitaal met de import van graan uit de 
Baltische staten. De graanhandel was de aanja-
ger voor de economische opkomst van Amster-
dam als wereldhandelscentrum. Als die handel 
werd bedreigd, voer Amsterdam een eigen 
koers, schrijft Witteveen: “Zo bleef de stad tij-

dens de oorlogen tussen de Habsburgers en de 
Franse koningen tegen de wil van Brussel graan 
naar Frankrijk exporteren, terwijl zij zelf de kos-
ten droeg van de oorlogsschepen die haar vloot 
naar de Oostzee beschermden.”

Amsterdam bleef tot lang na de Beeldenstorm 
in 1566 een katholieke stad. Ze kreeg pas na de 
zogeheten alteratie van Amsterdam in 1578 een 
calvinistisch stadsbestuur. Witteveen veron-
derstelt dat Reiniers vader Adriaen ‘ongetwij-
feld’ al ruim voor zijn keuze voor een kant in de 
opstand hervormde sympathieën koesterde. 
Hard bewijs daarvoor ontbreekt, maar volgens 
de historicus speelde hij een opmerkelijke rol 
tijdens de Beeldenstorm, die in 1566 een spoor 
van vernielingen door katholieke kerken trok: 
als ‘volkstribuun’ wist deze Pauw erger te voor-
komen doordat hij ‘het vertrouwen genoot van 
protestanten en het gewone volk.’

Na de alteratie behoorde de familie Pauw tot 
de Amsterdamse elite. Adriaen Pauws zoon Rei-
nier maakt al snel carrière in de stadsregering. 
Hij was een van de zeven Amsterdamse kooplie-
den achter een handelsexpeditie naar de spece-
rijeneilanden in Oost-Indië. Hoewel deze eerste 
handelsexpeditie nog verlies leed, leverde de 
lading van de tweede expeditie een winst op van 
meer dan twee miljoen gulden. Het werd de ba-
sis voor de oprichting van de Verenigde Oost-In-
dische Compagnie (VOC) in 1602.

Ultieme bekroning
Mede door het succes van de VOC (zie kader) 
wist Reinier Pauw een machtspositie te verwer-
ven in Amsterdam en de republiek. In 1605 volg-
de de bekroning toen hij tot een van de vier bur-
gemeesters van de stad werd gekozen. 

Het bestuur van de stad Amsterdam was sinds 
de alteratie in handen van vijftien families, die 
lucratieve ambten verdeelden onder familiele-
den en loyale vrienden. Capabele en rijke immi-
granten uit de zuidelijke Nederlanden waren in 
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In de zomer van 1618 kreeg de ge-
zant van Venetië in Den Haag, 
Christofforo Suriano, bezoek van 
Adriaen Pauw. Deze Amsterdam-
se stadssecretaris was ziedend, 
omdat de Venetiaanse marine het 
koopvaardijschip van zijn vader, 
de Amsterdamse burgemeester 
Reinier Adriaensz. Pauw, had op-
gebracht. Namens zijn vader eiste 

hij vrijlating van de bemanning, teruggave van 
het schip inclusief lading én een forse schade-
vergoeding. Dat het schip, De Pauw, was opge-
bracht omdat het een Venetiaans handelsmo-
nopolie had geschonden, hinderde Adriaen 
niet.

Ondanks de ernst van de overtreding werd het 
beslag op De Pauw vrij snel opgeheven, werd de 
lading teruggegeven en werd de bemanning 
vrijgelaten. Vader Pauw hield vast aan de eis tot  
schadevergoeding en kreeg daarbij steun van 
prins Maurits, die voor Pauw een brief aan de 
doge van Venetië stuurde. 

Hoewel de Venetiaanse gezant de eis onzinnig 
vond, zeker gezien het onbeschofte gedrag van 
de Amsterdamse bemanning bij hun arrestatie, 
stelde hij het thuisfront toch voor een betaling 
te doen ‘teneinde deze heer tevreden te stellen, 
die met hevigheid aan zijn belang hangt en on-
gaarne het verlies voelt van zelfs een kleine 
geldsom.’

2100 dukaten
Het conflict werd uiteindelijk diplomatiek op-
gelost, met de verhuur van De Pauw aan de 
Venetiaanse Republiek voor 2100 dukaten en 
‘andere favorabile conditien’. Volgens histori-
cus Menno Witteveen illustreert het de onge-
kende macht van de Amsterdamse burgemees-
ter. In zijn boek Reinier Pauw en Amsterdam 
beschrijft hij hoe deze Amsterdamse koopman, 

De man die Van 
Oldenbarnevelt 

pootje haakte
de amsterdamse burgmeester reinier Pauw gaf de aanzet 
tot de val en onthoofding van raadspensionaris johan van 
Oldenbarnevelt. Historicus Menno Witteveen schreef een 

biografie van deze ‘golden boy’ en machtspoliticus en 
daarmee ook van amsterdam als handelsmetropool.

Biografie Een machtige burgemeester van een machtige stad

 → Portret van Reinier Adriaensz. 
Pauw van de hand van Jacob 
Houbraken. BEELD RIJKSSTUDIO.

Pauw was een heer, ‘die met 
hevigheid aan zijn belang hangt en 
ongaarne het verlies voelt van 
zelfs een kleine geldsom’

Machtspositie 
binnen de VOC
Het succes van de tweede 
Amsterdamse handelsexpeditie 
naar de specerijeneilanden in 
Oost-Indië kreeg al snel navolging 
in Zeeuwse en Hollandse steden. 
Gangbaar is het verhaal dat raads-
pensionaris Johan van Oldenbar-
nevelt in het landsbelang de 
steden in 1602 dwong tot samen-
werking in de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie (VOC). Volgens 
Menno Witteveen hebben de 
Amsterdamse kooplieden echter 
geen moment de regie over hun 
geld en handelsbelang uit handen 
gegeven. Ze behielden binnen de 
VOC een centrale machtspositie, 
terwijl de binnenlandse concur-
rentie werd geneutraliseerd.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden 
gemaakt in samenwerking met  
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).  
Coördinatie: Peter de Brock

Reinier Adriaensz.Pauw  was een van de zeven  
Amsterdamse kooplieden achter een handelsexpeditie

naar de specerijeneilanden in Oost-Indië

Zoekplaatje
Hoe goed kent u de stad?

A msterdam zit vol verbor
gen schatten. We rijden of 
lopen er dagelijks langs. 
Maar hoe goed  kennen  

we de stad? Vorige week stonden we 
voor de Nieuwebrugsteeg 13, waar de 
gevel steen ‘In de jonghe hoede 
 kramer’, in 1618 bij de bouw werd 
aangebracht door hoedenkoopman 
Jan Reinerts Coster. Winnaar van het 
jaarabonnement op Ons Amsterdam 
is Hans Janssen. 

Welke historische plek zoeken  
we deze week? Inzendingen voor 
maandag 12.00 uur naar: 
 zoekplaatje@parool.nl

uitgang geboekt. Ik denk dat dit Ver
drag van Amsterdam een bijdrage 

kan leveren tot verdere veranke
ring van de Europese een

wording.” 
Kok geeft wel toe dat er 
slechts kleine stapjes 
zijn gezet, ‘maar die 
zijn wel onomkeer
baar.’ Volgens Het Pa-
rool heerste er vooral 

een sfeer van opluchting 
dat de Amsterdamse top 

niet volledig is mislukt.

Amsterdammer 1997
Kok tevreden over Eurotop

Hoewel het resultaat van de 
Europese top in Amster
dam alom als mager 
wordt be

schouwd, is premier Wim 
Kok toch trots op het in 
zijn woonplaats bereik
te onderhandelingsak
koord. Dat beweert hij 
althans tijdens de af
sluitende persconfe
rentie in Carré op dins
dag avond 17 juni 1997. Na 
de twee dagen onderhande
len met zijn Europese collega’s 
in de Nederlandsche Bank op het 
Frederiksplein houdt de PvdAleider 
stug vol: “Er is op alle punten voor

 → PvdA’er Wim Kok, premier van 
1994 tot 2002. FOTO ANP

Het bestuur van het bierconcern 
heeft hiertoe besloten omdat in het 
verleden sommige bezoekers te 
breedsprakig werden en hun vragen 
minder zinnig naarmate er meer bier 
werd geconsumeerd, waardoor de 
vergaderingen nodeloos uitliepen. 
Na afloop van de vergadering spoe
den de aandeelhouders alsnog naar 
de tap om te proosten op de goed
gekeurde herkapitalisatieuitkering 
in aandelen, een geste van het bier
concern als compensatie voor hun 
verplichte afdracht aan de inkom
stenbelasting.

Vaer wel  1972
Geen pils voor aandeelhouders

Bierbrouwer Heineken heeft 
op maandag 19 juni 1972 
slecht nieuws voor de be
zoekers van de buitengewo

ne aandeelhoudersvergadering in de 
brouwerij op de Stadhouderskade. 

Niet dat de aandelen minder waard 
zijn geworden. Integendeel, zowel 
omzet als winst blijkt in de eerste 
helft van het dan lopende boekjaar 
fors te zijn toegenomen. Maar de aan
deelhouders moeten alle jubelverha
len aanhoren zonder hun traditione
le Heinekenpilsje, de tap blijft tijdens 
de vergadering gesloten. 

 → Heine ken
brouwerij op 
de Stad
houders kade.  
FOTO ANP
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 → Weergave  
van de 
Beelden
storm in 
1566 door 
Reinier 
Vinkeles uit 
1786. BEELD 
RIJKSSTUDIO 

deze baantjescarroussel vrijwel kansloos.
Menno Witteveen schetst in zijn biografie van 

Reinier Adriaensz. Pauw een genadeloos dub
belportret van zowel de machtspoliticus als van 
de stad Amsterdam tijdens de opstand tegen de 
Spaanse koning. Amsterdam was volgens de 
historicus ‘verslaafd aan oorlogswinst’ door de 
lucratieve handel met zowel de Spanjaarden als 
de opstandelingen. Zo wilde de stad niets weten 
van de door raadspensionaris Johan van Olden
barnevelt voorgestelde vredesonderhandelin

gen, omdat de de republiek de oorlog tegen de 
Spanjaarden niet langer zou kunnen bekosti
gen. Pauw verzette zich fel tegen de bewering 
dat de staatskas zo goed als leeg was; volgens 
hem was de raadspensionaris door de Spaanse 
koning omgekocht. Een vuige roddel, die voor 
Johan van Oldenbarnevelt de opmaat was voor 
zijn einde op het schavot.

Menno Witteveen: Reinier Pauw en Amsterdam. 
Boom, €24,99. 


