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Will voelde hoe de hand van Sophie over de zijne schoof. Haar ogen 
waren gericht op haar schoot toen hij dacht een snik te horen. 
‘Ik geloof dat ik nu beter snap waarom je zoveel drinkt,’ zei ze zacht. 
Nadat ze de woorden had uitgesproken keek ze met een betraand 
gezicht naar Will, die naast haar aan tafel zat. 
‘Ik heb er geen spijt van, maar ik krijg die vieze vent maar niet uit mijn 
gedachten.’ 
Ze pakte het glas whisky dat ze voor Will had ingeschonken en dronk 
het in één teug leeg. Haar gezicht liep rood aan, nadat ze het brandende 
goedje had doorgeslikt. Met de rug van haar hand wreef ze over haar 
lippen, waarna ze demonstratief haar glas op tafel zette. 
‘Doe er nog maar één,’ zei ze met een knipoog, net op het moment dat 
de telefoon rinkelde. 
Met een norse blik nam Will de hoorn van de haak, waarna hij 
minutenlang aandachtig luisterde.
‘Begrepen, Heil Hitler,’ was het enige dat hij zei. 
Met een nieuwsgierige blik keken de tafelgenoten hem aan toen hij weer 
plaats nam achter zijn leeggedronken glas whisky. 
‘Waar ging dat over?’ 
‘We moeten morgenochtend naar Buchenwald.’ 
‘Buchenwald?’ mompelde Jake met hese stem. 
‘Waarom?’ 
‘Het bevel ligt morgen op mijn bureau.’ 
Het kamp had de slechte reputatie van corruptie en extreme wreedheden, 
die zelfs bij gematigde SS’ers weerstand leek op te roepen. De voormalige 
kampcommandant, Karl-Otto Koch, was zelfs zo corrupt, dat hij door 
Himmler uit zijn functie was ontheven, hetgeen in het roddelcircuit niet 
onopgemerkt was gebleven. De naam Buchenwald alleen al, deed Jake 
huiveren van ongemak. Hij vroeg zich af wat ze daar zouden aantreffen. 
Die gedachte bezorgde hem een onrustige nacht. 

Hoewel de dagen al merkbaar korter werden, doordat de zomer op 
zijn einde liep, beloofde het een warme dag te worden. Aan de lucht 
was geen wolk te zien toen ze, in de vroege ochtend, op weg gingen 
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richting Weimar. Conrad Rast, de vaste chauffeur van Will, bestuurde 
in zijn onopvallende stijl de wagen. Will en Jake zaten achterin, maar 
wisselden nauwelijks woorden met elkaar. De baksteen die Jake had 
gevoeld had ook de maag van Will niet onberoerd gelaten. Bij het 
passeren van Weimar keek Will opzij en zag dat bij Jake alle kleur uit 
zijn gezicht was verdwenen. Will vroeg zich bijna hardop af of hij er zelf 
ook zo beroerd uit zag. Uit zijn binnenzak haalde hij zijn metalen flesje 
met whisky tevoorschijn. Ondanks het vroege uur leek het hem geen 
slecht idee om even wat ontspanning binnen te krijgen. Bij het zien van 
het flesje trok Jake, die nauwelijks dronk, het resoluut uit zijn handen 
vandaan. Will lachte even bij het zien van het tafereel. Zoals Jake nooit 
iets had gezegd van zijn drinkgedrag, had Will hem nooit aangespoord 
om een borrel te nemen. Ze keken elkaar aan zonder dat woorden 
noodzakelijk waren. Will verbaasde zich over het feit dat de omgeving 
zo idyllisch op hem over kwam. Ze bevonden zich middenin het bos, 
wat een kalmerende werking op hem had. Hij vond het moeilijk voor 
te stellen dat juist hier een plek was, waar zoveel leed moest zijn. Bij het 
naderen van het kampterrein zagen ze een trein op het station staan. 
Even verderop liepen mensen met gebogen hoofd, in een lange rij, over 
de zogenaamde Carachoweg, richting de karakteristieke poort van het 
kamp, geflankeerd door diverse wachttorens. In de verte kon Will de 
klok zien, die bovenop het bruine houten gebouw was geplaatst. Aan 
weerskanten van de stoet stonden jonge mannen in uniformen naar 
hen te schreeuwen. Sommige van hen hadden een herdershond aan de 
riem, die ze dreigend in de houding lieten staan om ze bij het minste 
geringste op hen los te laten. Aan de achterkant van het station was het 
Güstloff fabrieksterrein goed zichtbaar. Bij het passeren van de stoet 
mensen werd er halt gehouden door een van de bewakers om de auto 
te kunnen laten passeren. De mannen in de rij hielden gehoorzaam stil 
bij het bevel. De meeste van hen stonden als lamgeslagen vee in de rij. 
Een enkeling had de moed om een blik te werpen in de auto. In de stoet 
zag Will mannen met lege ogen en vieze bruine uniformen, waarvan 
sommige gescheurd waren. Deze mensen hadden zich neergelegd bij 
hun lot. Alle levenslust, hoop en zelfs angst was uit ze verdwenen. Een 
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van de bewakers wees met gestrekte arm naar een stel gebouwen aan 
de linkerkant van de weg. Will knikte naar de man, maar kon het niet 
opbrengen hem formeel te groeten. Hij porde Conrad in zijn schouder 
om hem voort te laten maken, waardoor hij zo snel mogelijk naar het 
hoofdgebouw van de kazerne manoeuvreerde. 
‘Zoek uit in welk gebouw het hoofd van de gevangenenadministratie 
zich bevindt,’ beval Will zijn chauffeur, die het bevel met een katachtige 
sprong achter het stuur vandaan gehoorzaamde. Will keek om zich heen 
om de omgeving in zich op te nemen. Er heerste een serene rust op deze 
plek. Bij een van de gebouwen stond een groepje soldaten met ontbloot 
bovenlijf met elkaar te praten. Er werd ontspannen gelachen, terwijl er 
diverse rookpluimpjes boven hun hoofden hingen. De tegenstelling met 
het lijden in de stoet had niet groter kunnen zijn, dacht Will bij zichzelf. 
‘Herr Kaiser bevindt zich aan de achterkant van die gebouwen daar.’ 
Conrad maakte aanstalten om weer achter het stuur te kruipen, maar 
Will slingerde de deur open. 
‘We gaan lopen, ik ben een beetje stijf van die lange rit.’ 
Met zijn hoofd wenkte hij Jake, die nog altijd met een bleek gezicht voor 
zich uit zat te staren. 
Bij het passeren van de behuizing van de bewakers hield Will even stil. 
‘Verman jezelf Jake, denk aan de training. Het is even klote, maar we 
slaan ons hier ook doorheen.’ 
Jake knikte met een ongemeende glimlach. Het viel hem zwaar, maar 
Will had gelijk. Tijdens de training hadden ze geleerd hoe ze zichzelf 
onder controle konden houden in moeilijke situaties. Tot nu toe hadden 
ze zich redelijk goed staande kunnen houden, maar deze realiteit kwam 
bij Jake hard binnen. Hij haalde enkele keren diep adem. 
‘Oke,’ zei hij tenslotte, ‘we gaan.’ 
Voor het gebouw stond het hoofd van de administratie, in de rang van 
Hauptscharführer, reeds te wachten. Herr Kaiser was een man met een 
opvallend sympathiek gezicht, die Will iets ouder schatte dan dat zij 
zelf waren. Met opgestoken hand kwam hij hen tegemoet, terwijl hij 
zijn grote witte tanden bloot lachte. 
‘Welkom heren, wat een onverwacht, maar desalniettemin aangenaam 
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bezoek.’ 
Achter het vriendelijke gezicht ging een gemeende vriendelijkheid 
schuil. 
‘U bent net op tijd voor de lunch, u zult wel honger hebben na zo’n lange 
rit.’ 
Will vond iedereen die niet bij elke scheet heil Hitler riep bij voorbaat al 
beter gezelschap dan degene die dit wel deden. 
‘Dank, Herr Kaiser,’ zei Will terwijl hij Jake en zichzelf voorstelde als 
Karl Heinz Weber en Jochen Martel.
Kaiser ging hen voor het gebouw in, waar de lokale Gestapo het kantoor 
had. Aan tafel waren in allerijl twee borden neergezet. Het rook er naar 
verse koffie en gebakken spek met ei.
‘Tast toe heren, het staat ervoor,’ toonde hij zich een goede gastheer. In 
zijn rechterhand tilde hij de kan verse koffie op en vulde de kopjes. 
Voor de vorm smeerde Jake een broodje met boter. 
‘Wat verschaft mij dit genoegen?’ 
Will keek even op zijn horloge, dat half één wees. 
‘De trein die zojuist is gearriveerd,’ begon Will,’ vertrekt over een 
uur, met daarin zoveel mogelijk sterke gevangenen uit het kamp die 
technische kennis hebben. Timmermannen, metselaars, lassers, 
monteurs of vergelijkbare beroepsgroepen.’ 
De joviale blik van Kaiser was terstond verdwenen.
‘Maar..., maar, dat is onmogelijk,’ antwoordde hij oprecht 
verontwaardigd.
Will keek hem glimlachend aan. 
‘U zou toch niet willen dat ik Himmler moet informeren dat ik mijn 
bevel niet heb kunnen uitvoeren, omdat de lokale leiding het onmogelijk 
acht om een groepje techneuten bij elkaar te roepen in twee uur tijd?’ 
Kaiser schudde zijn hoofd. 
‘Wat zou hij tegen de Führer moeten zeggen, die dit bevel hoogst-
persoonlijk heeft gegeven?’
‘U heeft toch veel liever dat ik Himmler informeer dat het hier allemaal 
soepel verlopen is?’
Kaiser knikte nu ja. 
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‘Ik ben blij dat wij elkaar begrijpen, Kaiser,’ zei Will met een neer-
buigende ondertoon. 
De voorspelbaarheid van het plichtsbesef gaf Will altijd de troeven 
in handen om officieren in een hoek te kunnen zetten. Het was een 
stukje stille oorlogsvoering die Will nodig had om zijn frustraties 
te kanaliseren. Hij genoot ervan om die schoften op deze manier bij 
de strot te kunnen pakken. Het was weliswaar een zeer kleine, maar 
daardoor niet onbelangrijke pleister op de wond. 
‘Alleen is Kampcommandant Pister niet aanwezig vandaag, daar zal hij 
niet blij mee zijn.’ 
‘Kom kom, Herr Kaiser. Ook de commandant zal het ermee eens zijn 
dat een bevel van de Führer niet genegeerd mag worden, nietwaar?’ 
De verontwaardigde blik van Kaiser transformeerde plots in vast-
beradenheid. Hij sprong op van zijn stoel, vloog naar de telefoon waar 
hij bevel tot appèl blafte. Enkele seconden later klonk in de verte de 
sirene in het kamp. 
Opnieuw keek Will op zijn horloge. 
‘Ziet u wel, het gaat best snel.’ 
Kaiser schudde zijn hoofd. 
‘U begrijpt het niet. De meeste gevangenen werken nu in de steengroeve, 
zeker de sterke. De frisse gevangenen worden direct naar de steengroeve 
gestuurd om elk verzet dat ze nog voelen te breken. Door het zware 
werk nemen de krachten snel af, waardoor de motivatie om in opstand 
te komen snel wegzakt.’ 
‘Herr Kaiser, geen paniek. Natuurlijk begrijp ik dat en daar is uiteraard 
rekening mee gehouden. Over enkele dagen zal er nog een trein komen, 
die aanmerkelijk meer mensen zal mee gaan nemen. Voor nu is het 
belangrijk dat de mensen die we kunnen aanwijzen, ook aangewezen 
worden.’ 
Jake, die zich tijdens dit soort gesprekken afzijdig hield, zag de 
opluchting op het gezicht van Kaiser. Het was een spelletje dat Will 
tot in de puntjes beheerste. De enigen die de gevoelige kant van Will te 
zien kregen waren Jake en Sophie. Op dit soort momenten speelde Will 
zijn rol ijzersterk en uiterst geloofwaardig. Niemand twijfelde aan zijn 
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autoriteit, wat Jake een bijzonder veilig gevoel gaf. 
De wandeling naar de poort duurde maar enkele minuten. Het kamp 
was afgeschermd met prikkeldraad dat onder hoogspanning stond. 
Op de wachttorens stonden bewakers angstaanjagend te turen met de 
machinegeweren in de aanslag. Achter het hek liepen de gevangenen 
in blauwgrijs gestreepte overalls naar de binnenplaats toe. Sommigen 
van hen konden nauwelijks op eigen kracht rechtop staan. Ze werden 
ondersteund door medegevangenen die hen moed inpraatten. Bij 
de ingang van de poort zat het hek dicht. In het midden zag Jake de 
woorden ‘Jedem das Seine’ wat hem kippenvel op zijn rug gaf. 
‘Ieder het zijne,’ mompelde Jake. 
Op de binnenplaats werden verschillende blokken met gevangenen 
gevormd. Elke groep had een eigen gekleurd embleem op de overall 
genaaid gekregen, waarmee Joden, politieke gevangenen, homo-
seksuelen, verzetsleden of werkweigeraars onderscheiden konden 
worden. In een hoek van het plein stond een verlaten houten wagen 
met daarop een stapel naakte dode lichamen. Will voelde dat hij moest 
kokhalzen, maar wist zich in te houden. Vanuit zijn ooghoek zag hij 
hoe een man uit een van de blokken met opgeheven armen op hen af 
kwam rennen. 
‘Hé,’ riep hij uit. ‘Hier ben ik.’ 
Jake keek automatisch naar de man die hen op zo’n twintig meter 
naderde. Met zijn rechterhand plukte hij zijn pet van zijn hoofd en 
begon er al rennend mee te zwaaien. 
Een schok ging door het lijf van Jake bij het zien van de man die hij 
ergens van kende, maar niet direct thuis kon brengen. Jake groef in 
zijn geheugen om het gezicht te kunnen plaatsen. Nu hij op vijftien 
meter was genaderd schoot het hem te binnen. Een gevoel van paniek 
greep Jake bij de keel. Wanhopig keek hij even opzij naar Will die hem 
duidelijk ook herkende. 
Op tien meter van hen vandaan viel de man ineens neer. Het was 
net alsof hij eerder viel dan dat ze het geratel van het machinegeweer 
hoorden vanaf een van de torens. Voor hun ogen zagen ze hoe het 
lichaam van Ismaïl Koch werd doorzeefd met kogels, die dwars door 
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hem heen gingen. Net zo snel als dat het geratel was begonnen hield 
het ook weer op. Op een enkele kuch na was het angstvallig stil op de 
binnenplaats, waardoor de wind in de bomen spookachtig klonk. 
Will stapte op Ismaïl af, die op zijn buik lag en bukte bij zijn stervende 
lichaam. Met zijn rechterhand draaide hij zijn lichaam om, zodat hij 
hem kon aankijken. 
‘Ik... wilde... jullie... waarschuwen,’ gorgelde hij. Uit zijn mond stroomde 
een straal bloed langs zijn wang.
‘Wat doe jij hier? Hoe lang ben je hier al?’ fluisterde Will. 
Schichtig keek hij om zich heen, maar er was niemand die hen naderde. 
‘Maria. Niet... Bernd. Bang... dat... ik... ontdekt... zou... worden.’ 
Het lichaam van de neergeschoten man maakte ongecontroleerde 
bewegingen. 
Ismaïl blies zijn laatste adem uit met de naam van de vrouw die hem 
zolang onderdak had gegeven. Zijn ogen hadden een eindeloze blik en 
staarden in het luchtledige. Met zijn linkerhand sloot Will de ogen van 
de man die hij zo graag had willen redden. Hij vloekte even kort in 
zichzelf, maar sloot zich daarna af voor wat er was gebeurd. Er moesten 
mannen worden geselecteerd. Met een grimmige blik wendde hij zich 
tot Kaiser die nauwelijks onder de indruk leek te zijn. 
‘Gaat uw gang,’ riep Will nonchalant. 
Kaiser riep enkele bewakers bij zich om de gevangenen te selecteren. 
Binnen enkele seconden liepen ze ieder naar een blok toe waar ze de 
mensen met technische kennis vroegen zich kenbaar te maken. 
Weifelend zag Will enkele handen de lucht in gaan in de verschillende 
groepen. 
‘Waar gaan ze naartoe?’ vroeg Kaiser, die weer naast Will was komen 
staan. 
‘Kamp Mittelbau-Dora,’ antwoordde Will. 
‘Wat is dat?’ klonk het oprecht geïnteresseerd. 
‘Dat zullen we straks wel zien.’ Will liet in het midden dat de productie 
van de V1- en V2-raketten, vanuit Peenemünde, daar naartoe was 
verhuisd. 
‘We?’ vroeg Kaiser verbaasd. 
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Will knikte met een strak gezicht. 
‘Je denkt toch niet dat ik voor elk transport hier naartoe kom rijden? Jij 
komt zo met ons mee, het is vlakbij.’ 
Binnen enkele minuten waren alle gevangenen die zich kenbaar hadden 
gemaakt in een aparte groep gezet. Een van de bewakers kwam op 
Kaiser afgerend. 
‘Het zijn er 110.’ 
Will keek met een strenge blik op zijn horloge. 
‘Mijn complimenten, we hebben nog ruim een kwartier de tijd om in 
te stappen.’ 
Kaiser deed zijn best om zijn trotse glimlach in te houden. 
‘Open de poort, ze gaan direct naar de trein.’ 
De poort werd geopend, waarna de stoet, na enkele bevelen, in beweging 
kwam. De paar spullen die ze nog hadden moesten ze hier achterlaten. 
De overige gevangenen werden ontslagen van verdere verplichtingen 
en keerden terug naar waar ze vandaan kwamen. Jake wierp nog een 
laatste blik op Ismaïl, voordat hij op een kar met lijken werd gelegd 
door enkele medegevangenen. Opnieuw ging er een schok door hem 
heen. Als Ismaïl hier was, dan liepen zij zelf ook gevaar. Bernd en Maria 
zouden hen nu heel gemakkelijk kunnen verraden. Met bolle wangen 
liet hij de adem uit zijn mond ontsnappen. Hij had er achteraf veel spijt 
van gehad dat ze zichzelf zo bloot hadden gegeven. Sophie had hen de 
huid vol gescholden toen ze hoorde wat ze tegen Bernd hadden gezegd. 
Ze had gelijk gehad, maar er was niets meer aan te doen geweest. Sophie 
had voorgesteld Ismaïl ergens anders onder te laten brengen. Ze had er 
ook op aangedrongen het gezin van de familie Jager te laten verdwijnen, 
maar dat vond Will veel te ver gaan. 
‘Een Duitser die uit eigen beweging een Jood onderdak bood, stond 
aan de goede kant,’ had hij gezegd. Er was geen enkele aanleiding 
te veronderstellen dat het mis zou gaan. Jake was het met hem eens 
geweest, maar nu hij Ismaïl zo zag liggen wist hij dat het de verkeerde 
beslissing was geweest. Niet alleen moest Ismaïl die fout met zijn leven 
bekopen, ook liepen zij nu zelf groot gevaar. 
Vlak voordat ze bij de auto terug waren wendde Will zich tot Kaiser. 
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‘Ik wil de gegevens inzien van de gevangene die zojuist is neergeschoten.’ 
Het lukte Kaiser niet helemaal enige irritatie te verbergen. 
‘Dan moet ik terug om zijn nummer te achterhalen.’ 
‘Het nummer is 24952,’ antwoordde Will onbewogen. 
Kaiser knikte geïmponeerd, waarna hij in een draf het administratie-
kantoor naar binnen rende. Binnen vijf minuten kwam hij terug met 
een enkel blaadje dat hij aan Will overhandigde. 
Will nam het document in zich op. Ismaïl was vijf dagen eerder aan-
gekomen vanuit Berlijn. 
‘Waar kan ik telefoneren?’ 

De penetrante stank vanuit het cellenblok in het hoofdkantoor van 
de Gestapo in Berlijn kwam Will tegemoet bij het neergaan van de 
trappen. Jake volgde hem deze keer niet naar beneden. Hij was het 
niet eens geweest met de beslissing het gezin Jager vast te zetten. De 
arrestatie en dood van Ismaïl hoefde niet te betekenen dat de Jagers hen 
zouden verraden. Het feit dat Ismaïl al een week eerder was afgevoerd 
betekende dat ze ervoor hadden gekozen zich verder stil te houden. 
Will was er desondanks van overtuigd dat dit de enige juiste stap was. 
Door hen op te pakken op verdenking van hulp aan Joden, had hij hen 
direct monddood gemaakt. Alles wat ze nu zouden beweren zou aan 
dovemansoren zijn gericht. Günther Völler had hen direct na het bevel, 
hoogstpersoonlijk, opgepakt. Ook het bevel dat ze onder geen enkel 
beding mochten worden verhoord of op welke manier dan ook worden 
gekweld had hij uitgevoerd precies zoals Will had verwacht. Will zou 
hen zelf ondervragen. Het overlijden van Ismaïl had hem aangegrepen, 
net zoals dat bij Jake het geval was geweest. Nu was het de hoogste tijd 
om Bernd en Maria afzonderlijk van elkaar te verhoren. Hij had een 
appeltje te schillen met de mensen die het leven van Ismaïl hadden 
beëindigd. Voor het eerst sinds hij het uniform van Karl Heinz had 
aangetrokken voelde hij genoegdoening. Jake had de grimmige blik in 
zijn ogen gezien en had geprotesteerd. 
‘Je bent uit op wraak. Hoe boos je ook bent, deze gevoelens moet je er 
buiten laten.’ 
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Voor het eerst hadden ze een discussie die niet leidde tot overeen-
stemming of compromis. Jake was ervan overtuigd dat het vastzetten 
en verhoren van de Jagers voldoende impact op hen zou hebben. 
Niemand zou hen na de arrestatie nog geloven. Het zou overkomen als 
een wraakactie op de arrestatie als ze zich zouden melden, had Jake 
Will voorgehouden. 
Will was het wel met Jake eens dat ze nu onschadelijk zouden zijn, maar 
was niet van plan dezelfde fout nog een keer te maken. Daar kwam 
bij dat ze verantwoordelijk waren voor de dood van hun voormalige 
medestudent. Hij vond niet dat ze er zo gemakkelijk vanaf zouden 
mogen komen. Jake had zich neergelegd bij de beslissing, nadat Will 
hem had beloofd dat geen van allen iets zou overkomen. 
In de verhoorkamer zat Bernd met angstige ogen te kijken naar de deur 
die openzwaaide. Zijn kleding was vervuild, maar hij was ongedeerd. 
Hij was nauwelijks verrast toen Will de kamer binnen kwam lopen. Hij 
meed het oogcontact met Will toen hij voor hem kwam staan. 
Will stuurde de bewaker weg en sloot de deur achter hem. 
‘Weet je waarom je hier bent?‘ 
Bernd sloeg kort zijn ogen op, waardoor hij even oogcontact maakte. 
‘Ik denk het,’ antwoordde hij zacht. 
‘Hoe is het met Maria en Angelika? Zijn ze in orde?’ 
‘Die zijn ongedeerd.’ 
‘Waarom ben je hier, Bernd?’ 
‘Hij is gepakt, hè?’ 
‘Niet alleen dat Bernd, hij is dood. Neergeschoten, voor mijn ogen in 
een gevangenenkamp.’ 
‘O mijn God, wat vreselijk. Ik...’
De woorden van Bernd stokten op dat moment. Hij sloeg zijn geboeide 
handen voor zijn ogen terwijl hij in snikken uitbarstte. 
‘Is het niet een beetje laat voor krokodillentranen?’ 
‘Hij was al weg toen ik thuiskwam, ik heb uren naar hem gezocht.’ 
‘Wat is er precies gebeurd, Bernd?’ 
Met de rug van zijn handen veegde hij de tranen van zijn gezicht. 
‘Na die avond dat jullie bij ons waren geweest,’ begon hij tenslotte, ‘wilde 
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Maria hem meteen al uit huis hebben. Ze was bang dat het vroeg of laat 
uit zou komen en dat het ons leven zou kosten. We hadden er bijna elke 
dag wel ruzie over. Ruzies die Ismaïl natuurlijk ook kon horen. Ze liet 
ook geen moment onbenut om aan Ismaïl duidelijk te maken hoe ze 
erover dacht. Ik heb haar steeds gezegd dat het allemaal niet zo’n vaart 
zou lopen, maar ze was niet op andere gedachten te brengen. Ismaïl was 
een gevaar dat moest worden opgeruimd. Twee weken geleden is hij 
gewoon vertrokken, ineens was hij weg. Nadat Angelika belde ben ik 
naar huis gegaan om hem te zoeken. We hebben gezocht tot het donker 
was en de volgende dag ook.’ 
Opnieuw rolden de tranen over de wangen van de fabriekseigenaar. 
Na de uitleg van Bernd verliet Will de verhoorkamer op weg naar de 
andere kamer, waarin Maria was neergezet. Ze had een vijandige blik 
in haar ogen toen ze Will binnen zag komen. 
‘Jij smerige schoft, waar is mijn dochter?’ 
Will toverde een glimlach op zijn gezicht. 
‘Hallo Maria,’ begon Will kalm. 
‘Hoe heb je geslapen in ons comfortabele hotel?’
Will wachtte niet op het antwoord. 
‘Ik heb Ismaïl gesproken, Maria.’ 
‘Nou en?’ zei ze fel. 
‘Hij vertelde dat jij hem het huis hebt uitgezet.’ 
‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ 
De glimlach bleef onverminderd op het gezicht van Will staan terwijl 
hij over het tafeltje boog. 
‘Kijk eens goed om je heen, Maria. Ik kan je hier alles laten bekennen 
wat ik maar zou willen, maar dat doe ik niet. En weet je waarom? Jouw 
dochter zit hier namelijk niet ver vandaan. Je zou toch niet willen dat zij 
wordt onderworpen aan een verhoor? Je hebt vast al aan het geschreeuw 
gehoord dat onze verhoren niet bepaald prettig zijn.’ 
Will zag hoe haar onderlip begon te trillen, gevolgd door ophopend 
vocht in haar ogen. 
‘Dat dacht ik al,’ zei Will in alle vriendelijkheid. 
‘Vertel me nu maar wat er is gebeurd.’ 
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Ze vertelde het verhaal dat Bernd hem zojuist ook had verteld, maar 
toen ze bij de dag van zijn vertrek was aangekomen verraste ze Will. 
‘Die morgen was ik het zo zat, dat ik hem voor de keuze stelde. Hij kon in 
alle stilte vertrekken met wat geld en spullen of ik zou de politie bellen. 
Ik kon het niet meer aan, het leven in angst voor mijn dochter. Hij pakte 
zijn spullen bij elkaar en vertrok. Toen Angelika thuiskwam van school 
heeft ze direct Bernd gebeld om hem samen te kunnen zoeken. Weet je 
wat het ergste is? Hij was niet eens boos. De enige waar hij nog op kon 
rekenen draaide hem de rug toe, maar hij was niet eens boos.’ 
Will fronste zijn wenkbrauwen. Ergens kon hij zich de angst voor haar 
gezin wel voorstellen, maar dat nam niet weg dat de status quo tussen 
hen was verdwenen. 
‘Waar is hij nu?’ 
‘Zijn lichaam ligt nu te rotten tussen een berg lijken in een gevangenen-
kamp.’ 
Maria sloot haar ogen bij het horen van de woorden. 
‘Luister Maria, ik geloof best dat je het allemaal heel erg vindt. Het is 
alleen zo dat ik je niet meer kan vertrouwen. Er staat gewoon teveel op 
het spel om te negeren wat je weet over ons. Begrijp je dat?’ 
Ze knikte haast onzichtbaar. 
‘Nu kan ik twee dingen doen. Ik kan jullie allemaal naar een werkkamp 
sturen of ik breng Angelika onder op een plek waar ze veilig is, maar 
weg van jullie.’ 
‘Nee,’ schreeuwde Maria nu uit. ‘Dat kun je niet doen, alsjeblieft niet 
mijn dochter, heb medelijden.’ 
Will negeerde de smeekbede van de wanhopige moeder. 
‘Zeg het maar Maria, wat wordt het?’ 
‘Waarom doe je dit?’ 
‘Ik moet zeker weten dat jullie je koest houden. Als ze onder ons toezicht 
staat, weet ik zeker dat je niets zult doen om haar in gevaar te brengen.’ 
‘Waar gaat ze dan naartoe?’ 
‘Ik beloof je dat ze naar een plek gaat waar er goed voor haar wordt 
gezorgd en waar ze geen gevaar zal lopen.’ 
De ogen van Maria spuwden vuur, maar ze wisten allebei dat ze met 
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haar rug tegen de muur stond. 
Na een lange stilte knikte ze instemmend. 
‘Verstandige beslissing,’ wierp Will haar toe bij het verlaten van de 
verhoorkamer. 
‘Jullie worden binnen een uur vrijgelaten.’ 
Will liep naar zijn kantoor op zoek naar Günther Völler. 
‘Breng Angelika Jager onmiddellijk over naar het dichtstbijzijnde 
klooster. Laat haar weten dat als ze wegloopt, haar ouders onmiddellijk 
naar een werkkamp worden overgebracht en dat het bedrijf van haar 
vader dan eigendom wordt van de staat. Ze mag onder geen enkele 
voorwaarde contact hebben met de buitenwereld. Maak haar maar even 
goed bang, maar gebruik alleen woorden. Als ze in de wagen is gezet, 
laat je de Jagers vrij.’ 
‘Jawel commandant.’ 


