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Hoofdstuk 1 

 

Op het moment dat Joachim de dode jongen ontdekte in het bos, drong meteen het besef tot hem door dat 

dit de beslissende gebeurtenis was die zijn verdere leven zou bepalen. Niet dat hij zich daar meteen volop 

van bewust was, want daarvoor waren zijn gedachten in de eerste momenten veel te veel beheerst door 

het registreren van de gruwel die hij voor zich zag. Het lijk van een jongen, gehuld in een bebloed en 

gescheurd hemd en met zijn broek afgestroopt tot onder zijn knieën. Hij lag op zijn rug op de bosgrond en 

zijn ogen waren geopend, alsof hij gefascineerd en bewegingloos de sterren bestudeerde, die door het 

bladerdak in deze heldere nacht goed zichtbaar waren. De gapende wond die was ontstaan nadat iemand 

zijn keel had doorgesneden, zo grondig dat het niet veel leek te schelen of zijn hoofd zou loskomen van 

zijn romp, liet echter weinig ruimte open voor twijfel: de jongen was dood. Zo dood als een pier. 

Joachim wist niet hoe lang hij ademloos bleef staren naar het lijk. Het was vooral de blik in de ogen van de 

jongen die hem tot in de lengte van jaren zou blijven achtervolgen. Er school een zekere verbijstering in, 

maar ook zo’n enorme angst, dat Joachim er onbewust van  huiverde. Het viel hem verder op dat de jongen 

nogal woest piekhaar had. Bijna alsof hij in dit bos iets was tegengekomen van een zo onmetelijk groot 

kwaad, dat zijn haren er recht van overeind waren gaan staan. Of was dat een absurde gedachte? 

Joachim schudde verward zijn hoofd en dwong zichzelf zijn blik van het lijk af te wenden. Hij merkte dat 

hij heviger hijgde dan zou moeten na zijn stevige wandeling vanuit het dorp en hij probeerde zijn adem 

weer onder controle te krijgen. Hij liet zijn blik over de omgeving dwalen. In het schaarse licht van de 

heldere nacht waren de contouren van de bomen duidelijk te onderscheiden. De bladeren van de bomen 

ruisten rustig in de bries, zoals altijd, alsof er niets gebeurd was. Bomen, wat waren ze eigenlijk meer dan 

immer zwijgende omstanders, die bewegingloos toekeken naar al wat er gebeurde in de wereld, hoe 

vreselijk ook? Het maakte Joachim misselijk en hij draaide zich om. Achter hem waren de lichtjes van het 

dorp duidelijk te zien. Kurstein, de Parel van oostelijk Sauerland; het motto dat hem onwillekeurig inviel, 

scheen hem opeens belachelijk toe. Nog niet zo lang geleden was hij blij geweest te kunnen ontsnappen 

aan de beklemming van dat stadje, maar nu wist hij dat hij er naar zou moeten terugkeren. Hij zou immers 

Hauptwachtmeister König op de hoogte moeten stellen van zijn gruwelijke vondst. 

Joachim draaide zijn hoofd weer om naar het lijk van de jongen. Nogmaals bestudeerde hij het gezicht en 
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hij moest constateren dat hij de jongen in ieder geval niet kende, ondanks het feit dat hij een leeftijdgenoot 

leek; hij was hoogstens één of twee jaar ouder. Kwam hij misschien uit een dorp uit de omgeving? Zijn blik 

gleed af naar het lichaam van de jongen en hij voelde zich ongemakkelijk toen hij naar het blote onderlijf 

van de jongen staarde. Zijn smalle nog onvolgroeide romp, de bleke ongerepte huid en het kleine piemeltje 

tussen zijn smalle benen. Hij had de aandrang om de beschamende naaktheid van de jongen te bedekken 

en er viel hem in dat hij zijn jasje over hem heen kon leggen. Toch hield iets hem tegen dit daadwerkelijk 

te doen. Want wat zou König zeggen? Dat hij niet had mogen aanrommelen met de plaats delict? Het zou 

hem waarschijnlijk een paar vinnige bestraffende tikken opleveren.  

Joachim schrok op toen hij iets hoorde, alsof er een tak afknapte. Schichtig keek hij om zich heen, maar het 

bos was even verlaten als voorheen. Er bekroop hem opeens een angstwekkende gedachte: wat als de 

moordenaar nog in de buurt was? Wat als die zich nu langzaam, verscholen door het struikgewas, naderbij 

bewoog, wachtend op het moment om opnieuw toe te slaan? Joachims blik schoot heen en weer, speurend 

naar iets verdachts tussen de bomen en struiken. De gedachte om zich meteen om te draaien en zo hard 

mogelijk terug te rennen naar het dorp wist hij ternauwernood te bedwingen. Hij keek weer naar het lijk. 

Het bloed dat was vrijgekomen uit de gapende halswond van de jongen was al lang geleden gestopt met 

stromen en was zelfs  opgedroogd tot een plak die zo donkerrood was, dat Joachim zich nauwelijks kon 

voorstellen dat het toch echt bloed moest zijn. Bovendien ving zijn neus in de lichte bries soms een 

onmiskenbaar weeïg en onrustbarend smerig luchtje op. Een geur die hem deed denken aan die keren dat 

zijn vader thuis een haas of fazant had geslacht in de bijkeuken. En hij wist dat die geur maar van een ding 

afkomstig kon zijn… het was de geur van ontbinding. Nee, de tekenen waren duidelijk: de jongen moet 

hier al geruime tijd liggen, misschien al wel enkele dagen. Wie hem ook had vermoord; die persoon was al 

sinds lange tijd verdwenen. Joachim besefte dat hij echt totaal alleen was in het bos en niets te duchten 

had. Hij ademde langzaam uit en hij voelde de spanning uit zijn lijf wegtrekken.  

Zijn bleek gleed weg naar de andere zijde van het bos, van het stadje af. Daar ergens achter woonde hij en 

hij wenste opeens dat hij gewoon thuis was; in de warme woonkamer. Dat zijn moeder zijn hoofd in haar 

armen pakte en een kus op zijn kruin plantte, terwijl hij in één van zijn geliefde boeken las, op zijn 

favoriete plek in de hoek van de kamer, niet ver van de kachel.  

Hij wenste dat hij deze ene keer voor de verandering wèl geluisterd had naar haar dringende verzoek om 

’s avonds laat niet door het bos terug te lopen naar huis, maar gewoon via de weg. Want dan zou hij het lijk 

van deze jongen hier nooit hebben aangetroffen.  

Maar dat was allemaal niet meer terug te draaien en nu opeens kwam de herinnering terug aan het 

onrustbarende besef dat hem al meteen had gestoken toen hij voor het eerst het lijk had zien liggen in het 

schaarse licht van de nacht: dat er iets vreselijks gebeurd was dat hem niet alleen altijd bij zou blijven, 

maar hem ook zou bepalen, definiëren. Hier, nog steeds roerloos staand in het bos, kon Joachim nog steeds 

niet begrijpen wat dat precies betekende, maar later, veel later, zou hij terugdenken aan dit moment en 

zich er over verbazen hoe accuraat zijn voorgevoel toen al was. 

Joachim kreunde onwillekeurig en keek weer in de richting van zijn huis. De gedachte bekroop hem dat hij 

daar nog steeds gewoon naar toe kon gaan. Gewoon alles voor zichzelf ontkennen; alsof hij helemaal niets 

raars in de bossen had aangetroffen. Zijn moeder zou hem verfoeien dat hij weer zo laat thuis was, maar 

hem uiteindelijk opgelucht een kus op de wang drukken. Hij zou zich wassen en uitkleden en in zijn bed 
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nog enkele momenten kunnen lezen in zijn boek. ‘Schateiland’ van Robert Louis Stevenson, was het boek 

dat hij nu las en hoe vaak had hij zichzelf niet voorgesteld dat hij zelf Jim Hawkins was, varend naar het 

einde van de wereld om die ene fabelachtige schat te vinden. Hij zou lezen totdat zijn ogen dichtvielen en 

de slaap vat op hem zou krijgen. En ten slotte zou hij de volgende ochtend wakker worden van het heldere 

licht dat tussen de gordijnen door priemde en dan zou alles wat de vorige avond was gebeurd een nare 

droom lijken. Alsof het nooit gebeurd was… 

 

Maar Joachim wist dat het wèl gebeurd was en hij wist ook dat hij niet anders kon dan het meteen te 

melden bij de politie. Ergens waren immers ook een vader en een moeder die misschien al dagen wachtten 

op de terugkeer van hun zoon en inmiddels radeloos van bezorgdheid moesten zijn. Joachim keek weer 

richting het stadje en merkte hoezeer het hem tegenstond terug te moeten gaan. Eerder die avond was hij 

naar een bijeenkomst geweest van de Hitlerjugend, de jeugdorganisatie waarvan hij nog maar enkele 

maanden lid was. Het was de derde keer dat hij erbij was en alles eraan was hem steeds meer gaan 

irriteren: het opgefokte militarisme, de strenge hiërarchie, de potsierlijke zogenaamde uniformen die ze 

moesten dragen. Sterker nog, bedacht hij zich opeens terwijl hij zichzelf bekeek, het uniform dat hij nog 

steeds aan had.  

Hij had vooral weinig zin om opnieuw Hauptwachtmeister König onder ogen te moeten komen, die ook 

nog eens de leider was van hun plaatselijke Hitlerjugendafdeling. Want König mocht hem niet, dat was wel 

duidelijk; alsof hij kon ruiken dat Joachim met tegenzin hun bijeenkomsten bijwoonde. Hij had het daarom 

al zo veel malen bij hem moeten ontgelden.  

“Als we daar niet de kleine Spengler hebben”, zei König dan, “Je kan wel zien dat je van huis uit weinig 

besef van hygiëne hebt meekregen. Moet je eens zien hoe je er weer bijloopt!” En vervolgens zou König 

weer een opmerking maken over wat modder op zijn laarzen of een paar draadjes die los hingen aan zijn 

uniform. Hij dwong Joachim dan omlaag te kijken naar die vermeende verschrikkelijke omissies, die op 

hem overkwamen als nogal onbenullig, en dan zou König hem vervolgens onverwacht een tik tegen zijn 

kin geven. Ogenschijnlijk onschuldig, maar net vinnig genoeg om echt pijn te doen. En als dat gebeurde, 

dan zou Joachim beschaamd zijn hoofd heffen en met rode wangen ondergaan dat de leeftijdgenoten om 

hem heen hem smadelijk uitlachten. 

 

Maar Joachim wist dat het niet alleen door hem zelf kwam dat hij altijd het pispaaltje was bij de 

Hitlerjugend. Zijn vader, Philip Jung, was namelijk ook al weinig geliefd bij König. Naar verluidt was hij 

tijdens een partijbijeenkomst ruim een jaar geleden, waar König ook bij was, op de vuist gegaan met een 

vooraanstaand partijlid dat hem had uitgemaakt voor zigeuner. Dat was zo’n beetje het ergste wat je tegen 

iemand kon zeggen, had zijn vader later verteld, afgezien iemand voor jood uitmaken, natuurlijk. Het was 

zijn vader op een officiële berisping komen te staan en op een schorsing van twee jaar, waarin hij geen 

partijbijeenkomsten meer mocht bijwonen. 

Joachim begreep nog steeds niet goed waar die plotselinge woedeuitbarsting van zijn vader vandaan was 

gekomen. Hij werd al zo lang hij wist Spengler genoemd; een weinig flatteuze benaming die in deze streek 

vaker werd gebruikt voor een zigeuner. Voor zover hij wist was dat altijd vooral een beetje plagend 

bedoeld: zijn vader was natuurlijk niet echt een zigeuner, maar had gewoon de pech een ongewoon 
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donkere huid en ravenzwart haar te hebben. Het was niet meer dan lichte spot dus, ten minste, dat was 

het altijd geweest. Maar Joachim vermoedde dat dit alles door wat hij de laatste tijd hoorde over de 

‘rassenzuiverheid’ die de nationaalsocialistische partij propageerde, steeds meer op scherp was gezet. De 

nazi’s streefden immers de suprematie van het ‘meesterras’ na, waaraan alle andere volkeren 

ondergeschikt waren. En tot die ondergeschikte volken behoorden toch ook zeker ‘zwarten’ zoals de 

zigeuners. 

Tegelijkertijd wist Joachim dat deze bijnaam, die onuitwisbaar aan zijn vader leek te kleven, hem altijd al 

had geërgerd. Dus waarom het nu juist op die avond tijdens een partijbijeenkomst was geweest, dat bij 

hem de stoppen waren doorgeslagen, dat was voor Joachim een raadsel. 

Sowieso was zijn vader al te vaak een mysterie voor hem, besefte Joachim niet voor de eerste keer. Zijn 

wrokkige, humeurige natuur had Joachim altijd heel sterk naar zijn moeder gedreven, waar hij een heel 

sterke band mee had. Zijn vader was voor hem altijd iemand gebleven waarvoor je op je hoede moest zijn 

en die je het liefst ontliep, zeker als hij in één van zijn gevreesde buien was. 

Joachim had ook nooit begrepen dat het uitgerekend zijn vader was geweest die hem had aangespoord bij 

de Hitlerjugend te gaan. Joachim had gedacht dat zijn vader na diens schorsing weinig meer op zou 

hebben met de nazipartij, maar het tegendeel was waar. Hij had er met een ongekende felheid op gestaan, 

dat Joachim zich, zo gauw hij veertien zou worden, zou aanmelden. Joachim had meteen aangegeven daar 

weinig trek in te hebben en hij was daarin gesteund door zijn moeder, die had verzucht: “Laat die jongen 

toch gewoon zijn eigen gang gaan”. Zijn vader was echter onvermurwbaar geweest. Voor zijn toekomst, 

had hij gezegd, was het ongelooflijk belangrijk dat hij zichzelf bewees als een fanatiek volgeling van de 

partij: “De nazi’s moet je te vriend houden, die vertegenwoordigen immers de toekomst!” En dat voor een 

man die zelf door de belangrijkste partijleden uit Kurstein nog steeds schamperend Spengler werd 

genoemd. Joachim kon er gewoon niet over uit… 

 

Joachims blik bleef op de lichtjes van Kurstein gericht. Hij zou moeten terugkeren naar het stadje, dat 

besluit had hij inmiddels wel genomen. Hij vroeg zich af waar hij naar toe zou moeten gaan om 

Hauptwachtmeister König te vinden. Zou hij nog steeds in het Raadhuis zijn, waar hij eerder die avond 

zelfs nog kort had gesproken tijdens die partijbijeenkomst? 

Joachim moest weer terugdenken aan de avond. Nadat ze met hun Hitlerjugendafdeling hadden geoefend 

om in keurige slagordes te marcheren en de Hitlergroet op de juiste manier te brengen - de gestrekte 

armen precies hoog genoeg geheven - waren ze door König gedirigeerd naar het Raadhuis, waar ze 

aanwezig mochten zijn bij een heuse partijbijeenkomst. 

Het was druk geweest in het Raadhuis en er gonsde een vreemdsoortige opwinding onder de aanwezigen. 

Samen met de ongeveer veertig andere jongens uit de Hitlerjugend waren ze geposteerd op een positie 

rechts op het verhoogde podium. Ze waren geïnstrueerd hun gezicht te allen tijde strak gericht te houden 

op het spreekgestoelte recht voor hen, maar Joachim merkte onder de jongens rondom hem dat niemand 

het kon laten een gefascineerde blik te werpen op de eregast die op de eerste rij in de zaal was gaan zitten.  

Daar zat namelijk Rudolph Hess, iemand uit de absolute top van de partij. Hauptwachtmeister König had 

eerder die avond bij de Hitlerjugend een gloedvol verhaal over hem gehouden, waarvan Joachim had 

onthouden dat Hess blijkbaar een van de vroegste volgers van de Führer was. Naar verluidt was hij de 16e 
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persoon die was toegetreden tot de NSDAP en op dit moment zelfs de op twee na machtigste man van 

Duitsland, op Adolf Hitler zelf en Hermann Göring na dan. König had iedereen voorgehouden dat het een 

enorme eer was dat deze man, in zijn functie als Stellvertreter des Führers, wat hij begreep zoiets moest 

zijn als plaatsvervanger van de leider, hun eenvoudige stadje met een bezoek kwam vereren. König had 

hun allemaal opgedragen om hun bewondering en devotie voor deze man ondubbelzinnig te laten blijken 

en dat ze zich allemaal op hun best moesten tonen. Hij had zijn opwinding en nervositeit op de jongens 

weten over te brengen, besefte Joachim, want nu ze hier zo zaten op het podium, goed zichtbaar voor de 

hele zaal, was de spanning onder hen duidelijk voelbaar. 

Ook Joachim had zich trouwens een snelle blik op Hess veroorloofd en wat hem met name opviel, was de 

bozige frons in diens gezicht en zijn volle, bijna in elkaar overlopende, wenkbrauwen, die hem een 

uitgesproken buitenlands voorkomen gaven. Joachim had zich onwillekeurig afgevraagd of Hess, net als 

zijn vader, wel eens uit was gemaakt voor zigeuner of anders wellicht voor ‘Russki’. Het zou hem niets 

verbazen… 

De bijeenkomst was begonnen met een toespraak van de plaatselijke partijleider, een man met de naam 

Valcke. Hij vertelde eerst over de heldhaftige oorlog van 1914-1918; de oorlog waarin Duitsland haar 

overwicht had moeten doen gelden, maar helaas als gevolg van een verderfelijk complot van communisten 

en Joden het onderspit had gedolven. Hij had verteld over het Versailles Dictaat, waarin Duitsland volledig 

onterecht eenzijdig werd aanwezen als schuldige van de oorlog en was opgezadeld met de verplichting 

buitensporig hoge vergoedingen te betalen, die in de decennia erna de economie uitgehold hadden. Valcke 

vertelde over het zwakke leiderschap van Duitsland in die jaren en over de krachteloze Weimarregering, 

die Duitsland alleen maar dieper in de ellende had doen wegzakken. Hij wijdde uit over de talloze 

bedreigingen die zich steeds nadrukkelijker aan de Heimat hadden opgedrongen, waarbij de belangrijkste 

het communisme was; het verderfelijke gedachtengoed dat ook al voet aan de grond had gekregen in 

Rusland.  

En vervolgens ging Valcke vertellen hoe er in deze misère, in dit uur van hoge nood, een groot leider was 

opgestaan. Een man die had begrepen dat Duitsland snakte naar sterk leiderschap. Iemand die het volk 

kon verenigen in haar gezamenlijke doel om de vele vijanden die loerden aan de grenzen van de Duitse 

natie, voor eens en altijd te vermorzelen en de Duitsers te geven waar ze recht op hadden. 

Dit was de eerste keer geweest dat alle aanwezigen in de zaal voor het eerst enthousiast overeind waren 

gesprongen uit hun stoelen. “Heil Hitler’”, klonk het steeds krachtiger en ook Joachim had eraan 

meegedaan, samen met alle andere jongens van de Hitlerjugend. Joachim had gemerkt hoe hij werd 

meegesleept in de tomeloze, agressieve energie die bezit had genomen van de raadszaal. Het was 

enerverend en opwindend. De gedachte was hem ingevallen dat het niet zo vreemd was om meegesleept 

te worden door al het vertoon deze avond. De vinnige gebaren die Valcke maakte om zijn woorden kracht 

bij te zetten waren van een man die door een sterk innerlijk vuur werd gedreven.  De krachtige symboliek 

van het hakenkruis, dat was afgedrukt op de grote rood met zwarte banieren die waren opgehangen in de 

hele zaal en de strenge uniformen, droegen allemaal bij aan een vertoning met een ontegenzeggelijk 

sterke aantrekkingskracht. 

En de opwinding bleef. Want alles wat Valcke daarna had gezegd; over het Duitse volk dat was 

voorbestemd te heersen over alle andere volken, over de noodzaak om de Duitsers de broodnodige 
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levensruimte te geven, het werd allemaal met hetzelfde hysterische enthousiasme beantwoord. 

 

De avond was daarna in een waas verlopen voor Joachim. Hauptwachtmeister König was naar voren 

gekomen om enkele woorden te spreken over de veelbelovende volgende generatie die al stond te 

trappelen om haar rol te spelen voor Duitsland, natuurlijk refererend aan zijn eigen afdeling van de 

Hitlerjugend. Joachim was net als alle jongens gezwollen van trots opgesprongen en had het applaus in 

ontvangst genomen. Hess had nog enkele woorden gesproken over zijn devotie aan de Führer, maar de 

zaal was toen al zo over de kook dat het Hess nauwelijks nog was gelukt een min of meer samenhangend 

betoog te houden. 

 

Zo was er langzaamaan een einde gekomen aan de avond. Joachim was er zo snel mogelijk tussen uit 

geknepen, zijn hoofd nog tollend van alles wat hij had meegemaakt. Hij had nog enige tijd samen 

opgelopen met zijn vriend Kurt Kehlmann en ze hadden alle indrukken die ze hadden opgedaan met 

elkaar besproken. Joachim was wel opgelucht geweest dat hij eindelijk afscheid kon nemen van Kurt, die 

in Kurstein zelf woonde, en de rust op te kunnen zoeken van het bos. Hij had zelfs besloten een klein 

stukje om te lopen, via de kreek en de oude molen, om van daaruit weer af te buigen naar huis. Tot hij, niet 

ver van de oude molen, dus zijn noodlottige ontdekking gedaan had… 

 

Joachim keek weer naar de dode jongen met zijn wijd opengesperde ogen. Hij bespeurde iets anders in die 

ogen dat hij nog niet eerder had opgemerkt. Iets beschuldigends. Alsof de jongen het de hele wereld in zijn 

algemeen verweet dat hij op zo’n gruwelijke wijze tot zijn einde was gekomen en misschien Joachim wel 

in het bijzonder. Joachim besefte meteen hoe belachelijk dat laatste was; hij kon hier toch zeker niets aan 

doen? Hij was slechts de ongelukkige die op zijn lijk was gestuit… Maar toch kostte het Joachim moeite de 

gedachte van zich af te zetten. Opnieuw nam een gevoel van afschuw bezit van hem en vervloekte hij het 

wrede lot dat uitgerekend hij deze nare ontdekking had moeten doen. Hij merkte dat hij voor de tweede 

keer de sterke behoefte had zich gewoon om te draaien en naar huis te rennen, dit alles gewoon 

ontkennend. Maar hij wist dat hij het niet kon. 

“Kom op, jochie, nu even sterk zijn!”, beet hij zichzelf toe en met die woorden draaide hij zich om. Hij keek 

nog een laatste keer rond, om zich de plaats waar hij zich bevond goed in te prenten. Een goede dertig 

meter van de oude molen en van daaruit een klein stukje omhoog via een smal paadje. De plek zou niet 

moeilijk terug te vinden zijn.  

Joachim zou eindelijk beginnen aan de tocht terug naar het stadje. 

 

Toen hij terugkwam in het dorpscentrum, was het Raadhuis inmiddels donker en helemaal verlaten. In het 

politiekantoor in het gebouw naast het Raadhuis brandde echter nog wel licht. Joachim had het laatste 

stuk gerend en hijgde nog zwaar na toen hij aanbelde bij de voordeur.  

Tijdens zijn terugtocht waren de beelden van die op brute wijze vermoorde jongen niet van zijn netvlies 

verdwenen. Met name die verbijsterde, beschuldigende blik in zijn ogen. Joachim realiseerde zich dat hij 

de enige was op deze wereld - naast de moordenaar natuurlijk - die wist van het gruwelijke lot dat de 

jongen had getroffen en hij voelde de last van die wetenschap steeds zwaarder op zich drukken. En 
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hiermee werd ook de wil in hem steeds sterker om zich zelf van deze last te ontdoen, namelijk door de 

politie de plek van de misdaad te wijzen en hen op te zadelen met dit afschuwelijke feit. En hij wenste 

vurig dat hij daarna eindelijk terug zou kunnen gaan naar huis en alles achter hem te kunnen laten. 

Joachim was ervan overtuigd dat Hauptwachtmeister König de deur zou openen en bereidde zich al voor 

om zijn beschimpingen te ondergaan. Hij was dan ook verbaasd dat het niet hij was die de deur open deed, 

maar een andere man. Hij staarde hem enige momenten aan, voor hij besefte dat het Kommissar 

Kehlmann was. Maar natuurlijk! De politiecommissaris van Kurstein en de directe baas van König. Hij had 

er helemaal niet over nagedacht dat hij ook hem had kunnen treffen, want hij kende hem eigenlijk alleen 

maar als de vader van zijn beste vriend Kurt. 

Kehlmann leek al even verbaasd te zijn, want hij bracht op hoge toon uit: “Maar Joachim, mijn beste 

jongen, wat doet jij op dit late uur nog hier?” 

Joachim hapte naar adem en wist even geen woord uit te brengen. 

“Je ziet helemaal bleek, jongen, alsof je geesten gezien hebt”, zei Kehlmann, nu met enige bezorgdheid in 

zijn stem. 

“Het bos”, bracht Joachim opeens ademloos uit, “bij de oude molen.” 

“Ja, wat is er bij de oude molen?”, vroeg Kehlmann op geduldige toon. 

“Een jongen… dood… vermoord”, zei Joachim. 

Kehlmann staarde Joachim aan en langzaam veranderde zijn gezichtsuitdrukking van verbaasd naar 

bezorgd, alsof er een sluier over zich gezicht werd getrokken. 

“Hoe vermoord?”, vroeg hij zacht maar dringend. 

“Z-zijn keel is doorgesneden… E-en zijn broek is omlaag getrokken.” 

Kehlmann keek Joachim strak aan, alsof hij hem peilde of hij wel de waarheid sprak en bewoog toen in een 

vermoeid gebaar zijn hand naar zijn ogen. Na enkele keren in zijn ogen gewreven te hebben, sloeg hij zijn 

blik weer op en zei beslist: “Je moet me er naar toe brengen, Joachim! Nu meteen!”  

 

Ze stonden met vijf man rondom het slachtoffer, bijna alsof ze een heidens ritueel aan het uitvoeren 

waren: Joachim, Kommissar Kehlmann, Hauptwachtmeister König en twee andere agenten die in allerijl 

opgetrommeld waren. In de haastige wandeling op weg naar de vindplaats had Joachim verwacht toch ten 

minste één misprijzende opmerking te horen van König, maar de man had zich, op een vreemde blik in 

zijn richting na, opvallend gedeisd gehouden. 

En nu stonden ze hier. Vier lantaarns zetten het slachtoffer in een spookachtig licht. Joachim vond de 

jongen er zo mogelijk nog miserabeler uitzien dan eerder en voelde een ontzettend medelijden met hem. 

In het licht vielen hem opeens striemen en kneuzingen op diens armen en benen op. De jongen moest zich 

hevig verzet hebben en de moordenaar moest flink geweld gebruikt hebben om hem in bedwang te 

krijgen.  

Joachim probeerde zich voor de geest halen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Wat had de jongen eigenlijk 

hier gedaan? Had hij misschien even verderop bij de kreek willen pootjebaden? De afgelopen dagen was 

het erg warm geweest, dus dat was niet zo ongeloofwaardig. Maar waarom was hij hier helemaal alleen 

geweest? En hoe was dit alles gebeurd? 

Joachim stelde zich voor dat de jongen had geknield bij de kreek en zijn polsen in het koude water 
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gestoken had om zichzelf te verkoelen. Hij had misschien plotseling een stem gehoord. De jongen had zich 

natuurlijk omgedraaid. Even verderop stond een man, half verscholen in de bosschage. “Pardon, 

jongeman”, had de man geroepen, “Zou je me hier even kunnen helpen?” 

De jongen had misschien zelfs geglimlacht, zich geen moment bewust van het dreigende gevaar. 

“Natuurlijk, meneer!”, had hij uitgeroepen en hij was hulpvaardig naar de man toe gelopen. Het was hem 

niet opgevallen dat de man nog enkele stappen terug deed onder de beschutting van de bomen en ook 

even een paar keer schielijk om zich heen keek.  

De jongen was dichterbij gekomen en had de man vragend aangekeken, misschien wel met een licht 

geamuseerde blik. “Ja, wat wilt u nu eigenlijk?”, had hij gevraagd. En toen had de blik van de man zich 

opeens verhard: “Dit!” En hij had de jongen stevig vastgegrepen en een hand op zijn mond gedrukt, “Geen 

woord”, had hij de jongen toegesist, “als je wilt dat ik je geen pijn doe!” Gek van angst had de jongen zich 

geprobeerd los te rukken, maar de man had hem bruut naar de grond geduwd. Het hemd van de jongen 

was hierbij gescheurd. Toen rukte de man aan de broek van de jongen en duwde die met kracht omlaag. 

“Nee”, had de jongen gegild toen de greep van zijn belager even verslapte. De man had hem hard in het 

gezicht geslagen en de jongen kreeg een bloedneus. Het bloed besmeurde meteen zijn hemd. De man 

drukte de jongen nu nog harder naar de bosgrond en draaide hem ruw op zijn buik. De man hijgde zwaar 

en toen… 

 

“Joachim!” 

Joachim schrok op uit zijn gedachten en zag dat Kommissar Kehlmann voor hem stond, “Joachim! Gaat het 

wel, jongen?” Zijn stem klonk bezorgd. 

Joachim knipperde met zijn ogen en probeerde de vreselijke beelden uit zijn hoofd te laten verdwijnen. Hij 

merkte tot zijn verbazing dat zijn wangen nat waren van de tranen. 

“J-ja, het gaat”, bracht hij moeizaam uit. 

Kehlmann legde een arm om zijn schouder en begeleidde hem met zachte hand weg van de plaats delict.  

“Je had dit ook nooit mogen zien”, zei Kommissar Kehlmann, met spijt in zijn stem. 

“Ik bedacht me opeens hoe dit gebeurd had kunnen zijn”, fluisterde Joachim, “hoe… hij is vermoord.” 

Kehlmann schudde droevig met zijn hoofd, “Je verbeelding is met je op de loop gegaan. Kom, ik laat je door 

één van mijn mensen meteen terugbrengen naar het politiekantoor. Jij moet hier geen moment langer 

meer zijn.”  

Kehlmann haalde zijn arm van Joachims schouder, liep achter hem langs terug naar zijn agenten en begon 

daar op fluisterende toon te overleggen. Joachim luisterde nauwelijks en hield zijn ogen gesloten, opeens 

voelend dat een enorme vermoeidheid vat op hem kreeg. Maar dit weerhield hem er niet van iets te op te 

vangen dat Hauptwachtmeister König tegen Kommissar Kehlmann opmerkte. 

“Hou toch je grote waffel”, hoorde hij Kehlmann meteen woedend sissen, “niet waar die jongen bij is!” 

Niet veel later liep één van de andere agenten op Joachim toe, een wat oudere agent met grijs krullend 

haar en een sympathiek gezicht. Hij ging voor hem staan, bukte zich enigszins zodat hun ogen op gelijke 

hoogte waren en zei toen op een vriendelijke toon: “Hallo, ik ben Schutzmann Leipnitz. Ik loop met je 

terug naar het dorp, als je het niet erg vindt. Op kantoor kunnen we thee voor je zetten en kun je even op 

adem komen. Dan kunnen we je ouders op de hoogte stellen waar je bent, want zij zullen inmiddels wel 
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bezorgd zijn, niet? En dan kun je rustig nog een keer precies vertellen over wat er allemaal gebeurd is 

vannacht. Is dat goed?” 

Joachim knikte. Leipnitz bromde tevreden en wees hem de weg, in een zwierig, grappig bedoeld gebaar 

alsof dit allemaal maar een toneelstuk was. Joachim begon te lopen zonder nog een keer zijn hoofd om te 

draaien. 

 

De weg terug naar het stadje liepen ze in stilte en Joachim was er dankbaar om dat Leipnitz bleef zwijgen. 

Want de gedachten bleven maar in zijn hoofd stormen om het laatste wat hij Hauptwachtmeister König 

had horen zeggen, vlak voor de reprimande van Kehlmann. Het was iets dat hem huiveringen bezorgde en 

zijn maag deed aanvoelen alsof er een ijsklomp in lag. De woorden van König bleven maar door zijn hoofd 

spoken: “Dit lijkt precies op de vorige keren, commissaris… Dit is al de derde!”  

 


