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[Verhalenwedstrijd Boekhandel Blokker Adriaan Pauw 2020-07 – derde prijs] 

Flip Hammann 

 

Münster, december 1971 

 

In december 1971 nodigde de familie Eberhart in Münster mijn ouders, mijn zus en mij uit 

voor een bezoek aan de kerstmarkt. Herr Eberhart en mijn vader hadden elkaar in de oorlog 

leren kennen, in Berlijn, waar mijn vader vanwege de Arbeitseinsatz te werk was gesteld. Dat 

had voor een band gezorgd. Zij correspondeerden af en toe. Mij interesseerde dit allemaal 

en ik hoopte van Herr Eberhart meer te horen over wat de mannen daar in 1945 hadden 

meegemaakt. Mijn vader vertelde alleen dat bij de bombardementen van de geallieerden de 

Tiergarten was geraakt en dat wilde dieren door de straten van de stad zwierven. Maar het 

liefst wilde ik de plek zien waar in 1648 de Vrede van Münster werd getekend en waar 

Adriaan Pauw voetstappen had gezet. Ik was tweedejaars student geschiedenis en wilde een 

scriptie schrijven over Pauw. En… de Duitse kennissen schenen een leuke dochter te hebben. 

  Frau Eberhart, een aantrekkelijke verschijning van een jaar of 45, blond haar, blauwe 

ogen, beschaafd veegje lipstick, eenvoudig, maar fraai afkledend zwart jurkje, zwarte 

laarsjes, ontving ons hartelijk in hun prachtige villa, een kwartiertje buiten het centrum van 

Münster. Er was koffie, taart en ongezoete room. Kort na onze aankomst arriveerde Herr 

Eberhart, een stevige man met kortgeknipt, rossig haar en een duistere blik, die 

vertegenwoordiger was bij de staalgigant Krupp. Dit was kennelijk een goed betaalde baan, 

want een droomkeuken als in deze villa had ik nog nooit gezien, eentje waarin je een kastje 

opentrok en dan schoof er een prullenmandje naar buiten, waarvan de klep vanzelf 

opensprong. Zo handig. Ondertussen was Frau Eberhart opnieuw koffie aan het zetten en nu 

zag ik pas waar ze dat deed: buiten, op een tweepits kampeerfornuisje. Met een vinger 

streek Herr Eberhart langs de bovenkanten van de keukenkastjes. ´Ulrike, wo ist  unsere 

Tochter?’ Later zou mijn moeder vertellen dat Frau Eberhart die middag haar hart bij haar 

had uitgestort. Haar man was een onmogelijke smetfobicus, zwaar getraumatiseerd door de 

oorlog, die, iedere keer als hij van een zakenreis terugkeerde, controleerde of in de keuken 

geen sporen van bakvet te vinden waren. Omwille van de lieve vrede bereidde ze de 

maaltijden in de tuin, onder het balkon. Ook in de winter. Maar waar was hun dochter? 

  Na verloop van een uurtje klonk het geluid van een brommer en gekners van grint. 

Dat moest Ulrike zijn. Langzaam ging de deur van de kamer open. In de deuropening 

verscheen een meisje van mijn leeftijd, ten minste 1.95 meter lang, knap gezicht met blauw 

ogen en blond, hoog opgestoken haar. Wat leken moeder en dochter op elkaar…Met een 

donkere, ietwat zwoele stem stelde zij zich voor: ‘Hallo, ich bin Ulrike’.  

  Zij was bereid mij achter op de brommer naar het centrum van Münster te brengen. 

De bagagedrager van haar Mobylette was van zodanig formaat dat ik haar stevig aan haar 

heupen moest vasthouden. Met tranen van de kou in haar ogen keek ze af en toe achterom. 

Grinniken, dat is het woord, dat deed ze. 

 Ze zette mij rond twee uur af in het centrum. Het was er druk, tientallen 
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kerstkraampjes trokken een hoop publiek. Wij maakten een afspraak voor een biertje. Om 

vier uur zouden we elkaar terugzien. Het schitterende gotische stadhuis was geopend. Op 28 

oktober 1944 werd het bij een bombardement verwoest, ook de beroemde Friedessaal, 

waar in 1648 de Vrede werd getekend. Maar het volledige interieur van deze historische 

zaal, met de houten betimmering, kroonluchters en schilderijen was al aan het begin van de 

oorlog elders in veiligheid gebracht en kon zo gered worden. Men wist het gebouw en de 

zaal na de oorlog nauwkeurig te restaureren. 

 

 De Vrede van Münster was een verdrag dat op 15 mei 1648 werd gesloten tussen Spanje en 

de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarbij, na 80 jaar strijd, de Republiek als 

soevereine staat ontstond en waarmee de fundamenten werden gelegd voor het latere 

Nederland. Spaanse en Nederlandse gezanten bekrachtigden het verdrag met een eed. Met 

de overeenkomst kwam ook een einde aan de Dertigjarige Oorlog, een reeks van 

godsdiensttwisten die Duitsland hadden geteisterd. Ik voelde mij wonderlijk te moede toen 

ik mij realiseerde dat veel van de mensen die nu over de kerstmarkt dwaalden, verre 

voorouders moesten hebben die van de plechtige ondertekening getuige waren geweest. 

Dat gebeurde namelijk  ‘… onder grote belangstelling van het volk van Münster…’, zoals het 

in de geschiedenisboeken staat. 

  Een van de gezanten was Adriaan Pauw. Het leven van die man was ik al een tijdje 

aan het bestuderen. Hij had immers ooit de Heerlijkheid Heemstede gekocht, met een 

kasteeltje, niet ver bij ons vandaan. Dat liet hij in renaissancestijl verbouwen. Hij, de 

gevolmachtigde van de Staten Generaal, was in Münster een van de weinige niet-edelen 

onder de aanwezigen. De relatief saaie verschijning van Pauw, naar Hollands-calvinistische 

mode in het zwart gekleed, stak schril af tegen de andere Europese vertegenwoordigers, die 

zich presenteerden als pronkende pauwen en die de grootsheid en de macht van hun land 

wensten uit te stralen met kleurrijke kleding, schoenen en zelfs sieraden. De bescheiden 

verschijning en het optreden van Pauw contrasteerden dan ook met zijn naam: in niets leek 

hij op de vogel met zijn protserige staart. Een bijzondere man in een bijzondere tijd, zeker 

voor een geschiedenisstudent en ideaal voor een scriptie. Het meest intrigeerde mij zijn 

legendarische bibliotheek. 

  Ik stapte de Friedessaal binnen en meteen leek ik naar het jaar 1648 te glijden. Ik 

stond oog in oog met het portret van Pauw. Ik had het gevoel dat tientallen mensen zich om 

mij heen bevonden en mij naar voren duwden. Pauw knikte naar mij en gaf een knipoog… Hij 

hief zijn arm, in zijn hand een koker, bekleed met zwart fluweel. Daarin moest wel het 

Verdrag zitten… Ik wreef in mijn ogen en stond weer alleen. Ik realiseerde me dat in de tijd 

van Pauw het reizen naar een stad als Münster een hele onderneming was. Hij verbleef er 

dan ook twee jaar, van 1646 tot 1648. Zou hij ‘thuis’ gemist hebben, zijn verwanten en 

vrienden, zijn wapenverzameling, zijn kasteeltje en… zijn bibliotheek? Die telde maar liefst 

16.000 titels, voor die tijd een verbijsterende collectie, die zelfs een naam kreeg: Bibliotheca 

Heemstediana. Het was stellig de grootste bibliotheek van de Nederlanden en mogelijk zelfs 

van de Duitse landen. Toen Pauw in 1653 overleed hebben de erfgenamen de collectie 

willen verpatsen. Niets nieuws onder de zon… Dat lukte niet en uiteindelijk zijn de boeken 

geveild en de boekerij raakte verspreid over Europa. Tot in de Herzog Augustbibliothek in 

Wolfenbütel heeft men exemplaren teruggevonden.  
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Om vier uur stond Ulrike mij op te wachten. Een paar biertjes en een heuse Bockwurst 

gingen er tijdens genoeglijk gekeuvel moeiteloos in. Van de Vrede van Muster had ze geen 

benul en van Adriaan Pauw had ze nog nooit gehoord. Ik concludeerde al snel dat zij school 

was gegaan in een niet van intellectualiteit overlopende, praktijkgerichte onderwijsinstelling. 

Schoonheidsspecialiste of zoiets. In de vooravond reden we naar haar ouderlijke woning 

terug. Frau Eberhart had zich voor het diner behoorlijk uitgesloofd: wild, aardappelpuree, 

preiselbeeren, boontjes, rode wijn. Ulrike haakte af na het diner. Ze moest nog naar een 

vriendin, maar vroeg mij niet mee. Mijn ouders trokken zich terug in een van de vijf 

logeerkamers in het souterrain en ook ik ging naar mijn kamer, lekker lezen, ik had de 

absurde verhalen van Franz Kafka meegenomen… 

  Tamelijk vroeg werden mijn oogleden zwaar. Dat had te maken met het donzen 

dekbed. Voor het eerst van mijn leven lag ik niet onder dekens, maar onder een wolk van 

veren, een zak van zwart satijn, die niets woog, maar wel voor een gedegen temperatuur 

zorgde, waarbij Koning Alcohol ook een handje hielp. 

  Ik werd wakker omdat ik getik op de plavuizen gangvloer hoorde. Mijn nachtlampje 

verspreidde schaars licht. Het waren voetstappen, maar  wat voor voetstappen? Hoge 

hakken? Er werd geklopt. ‘Jawohl’, mompelde ik. Daar, in het zwak verlichte vierkant van de 

deuropening stond ze, op duizelingwekkend hoge, zwarte naalden, zwarte netkousen die 

met nikkelen kettinkjes aan een gordeltje vastzaten, zwarte fantasiebeha, het blonde haar 

opgestoken. En een zweepje… ‘Hallo, ich bin Ulrike… fluisterde haar hese stem. Was ik voor 

de eerste keer in Duitsland om met deze Duitse voor het eerst de liefde te beleven? 

  Daags erna, zondag, serveerde Herr Eberhart een stevig ontbijt. Zijn vrouw en 

dochter moest hij helaas verontschuldigen. Mijn hoofd stond niet naar hen, want ik had 

beroerd geslapen onder die enorme verenbaal. Op de terugweg viel ik in slaap. Een gestalte 

doemde op, gehuld in een zwarte cape. Opnieuw getik, dit keer van een stok op de vloer. Hij 

wenkte mij met gebogen vinger. Beelden van de nachtelijke gebeurtenissen in de 

slaapkamer vermengden zich met plaatjes van reusachtige bibliotheken met kostbare, in leer 

gebonden boeken. Ik schrok wakker met verward gemoed. Mijn gevoelens probeerde ik op 

orde te krijgen door mij te concentreren op wat mij te doen stond. Het Oude Slot nu 

eindelijk eens van binnen bekijken, dat was wat mij voor ogen stond. Dat lukte echter niet, 

omdat er een bedrijf was gevestigd. Pas jaren later zag ik kans het kasteel te betreden. In de 

hal stond ik opnieuw tegenover een portret van Pauw, maar het portret tikte niet met de 

stok, noch wenkte het.  

  Kort hierna zou ik mijn grote liefde leren kennen. Een eerste wandeling maakten wij 

in de tuinen rond Het Oude Slot. Daar, op de monumentale Pons Pacis, de Vredesbrug, waar 

Pauw talloze keren overheen was gewandeld, wisselden wij onze eerste kus. 

 

Flip Hammann  

 


