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Toen mijn telefoon ging, wist ik dat er slecht nieuws was – zoals
 altijd. Als slecht nieuws je werk is, wacht je onbewust altijd op het
rinkelen van je telefoon.

En voor één keer rinkelde die voordat ik in bed lag. Deze keer geen
dromen die aan gruzelementen werden geslagen. Dat was een plus-
puntje. Ik keek hoe laat het was – tien over elf – voor ik opnam. ‘Ker-
rigan.’

‘Heb je het nieuws gezien?’ Het was Una Burt.
Ik knipperde met mijn ogen en hield het toestel wat verder van

mijn oor dan ik normaal doe. ‘Nee.’ Ik wierp een blik op de televisie,
die bedekt was met een laagje stof. Geen idee waar de afstandsbedie-
ning was. Ik had in geen weken gekeken. ‘Wat is er aan de hand?’

‘Brand in Maudling Estate.’
Ik had het gevoel dat ik met mijn kop tegen een muur op liep en

had even nodig voor ik reageerde. ‘Doden?’
‘Drie, tot nu toe. De bovenste twee verdiepingen van een van de

flats daar zijn in vlammen opgegaan. Totaal verdwenen. De etages er-
onder zijn er niet veel beter aan toe.’

‘Aangestoken?’
‘Mogelijk. Er hangt hier ergens een rechercheur rond die brand-

expert is. Die moet ons meer kunnen vertellen.’
Ik onderdrukte een zucht. Una Burt had de rang van hoofdin-

specteur, maar fungeerde nu als plaatsvervanger van mijn echte chef,
commissaris Charles Godley, die voor onbepaalde tijd met verlof
was. Dat betekende dus dat zij de leiding had. Als je kanttekeningen
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plaatste bij haar beleid, begaf je je op glad ijs. Daar was ik al eerder
achter gekomen. Maar desondanks vond ik het nodig om haar te vra-
gen waarom ze me zo laat belde, op mijn vrije dag. Heel voorzichtig.
‘Is er een bijzondere reden dat wij betrokken zijn bij dit onderzoek?’

‘Ja, natuurlijk. Anders zou ik je niet bellen.’
Beledigd dus. Fijn. ‘Sorry. Ik vraag het omdat wij niet het dichtst-

bijzijnde moordteam zijn.’ En omdat we al tot over onze oren in het
werk zitten en het niet aankunnen omdat jij geen ‘nee’ kunt zeggen.
Godleys team deed normaliter de gecompliceerdste en gevoeligste
zaken die de Met onderzocht. Sinds Una Burt aan het hoofd stond,
hadden we veel meer werk dan gewoonlijk op ons genomen en was
het grootste deel daarvan nogal doorsnee. Het leek wel of ze niet kon
weigeren als onze hulp werd gevraagd. Ze vond het heerlijk zich be-
langrijk te voelen, en wij verdronken intussen zowat in het werk.

‘Het zal waarschijnlijk geen rechttoe rechtaan onderzoek worden.
Een van de slachtoffers is een bekende persoon. En het is niet duide-
lijk hoe hij is omgekomen.’

‘Wie?’
Una’s stem klonk gedempt, alsof ze haar hand voor haar mond

hield zodat niemand om haar heen kon liplezen wat ze zei. ‘Geoff
Armstrong.’

‘De politicus?’ De uiterst rechtse, asielzoekers-hatende, anti-uitke-
ring politicus, om precies te zijn.

‘Precies.’
Wat betekende dat het onderzoek zowel gevoelig zou liggen als ge-

compliceerd zou zijn, concludeerde ik, en ik voelde een spoortje
 interesse in me opkomen. ‘Maar wat deed hij daar? Dat is nou niet
bepaald zijn natuurlijke habitat. Het heeft weinig zin om stemmen
proberen te winnen op een wooncomplex dat voornamelijk bestaat
uit sociale huurwoningen. Volgens mij wonen er maar weinig goed-
verdienende conservatieven in Maudling Estate. Daar durf ik mijn
kop onder te verwedden.’

‘Ja, dat is een van de vragen waarop we een antwoord moeten vin-
den – wat ook de reden is waarom ik wil dat je meteen hierheen
komt. Ik heb inspecteur Derwent al gebeld. Hij komt je zo ophalen.’

‘Echt?’ Ik staarde voor me uit. ‘Dat hoeft helemaal niet. Ik kan
daar zelf wel komen.’
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‘Voor mijn part kom je op een vliegend tapijt hierheen,’ snauwde
Una Burt. ‘Als je maar opschiet.’

Ze verbrak de verbinding. Ik tuurde naar de telefoon in mijn
hand. Ik kon het proberen.

je hoeft me niet op te halen. ik zie je daar wel. Ik ver-
stuurde het bericht, legde mijn mobiel weg en stond op. Het toestel
begon meteen te trillen. ben er al. doe de deur open.

Fijn. Tegen beter weten in drukte ik op de knop om hem het ge-
bouw binnen te laten. Ik had zo’n dertig seconden voordat hij voor
de deur zou staan en ik keek snel om me heen om te besluiten waar ik
moest beginnen. Hopeloos: er was zoveel te doen en ik had er de tijd
niet voor. Ik liep naar de badkamer waar de spiegel mijn ergste ver-
moedens bevestigde. Ik wendde mijn blik snel af van mijn spiegel-
beeld en kneep wat tandpasta uit de tube. Als ik mijn tanden aan het
poetsen was, hoefde ik in ieder geval niet met hem te praten.

Helaas kon niets voorkomen dat hij tegen mij praatte.
Een roffel op de deur. Ik liep erheen en deed open, maar eerst

checkte ik door het spionnetje wie ervoor stond. Dat zijn de regels
waarnaar ik leef: nooit een deur opendoen zonder dat je weet wie er
aan de andere kant staat. Nooit ergens parkeren waar het donker en
verlaten is. Nooit in de auto stappen zonder de achterbank en de kof-
ferbak te controleren. Altijd checken wie er achter je loopt. Altijd
checken wie er achter je rijdt. Weet waar je heen moet, weet hoe je
daar komt. Laat nooit de teugels vieren. Vergeet nooit dat iemand je
in de gaten houdt.

Dat zijn de regels die me tot nu toe in leven hebben gehouden,
maar ze gaven me het gevoel dat ik elke dag een beetje doodging. Ik
kon mezelf niet toestaan ook maar een seconde te vergeten dat ik het
doelwit was van de obsessie van een ander. Een engerd die Chris
Swain heette, maakte al jarenlang jacht op me en hij zou niet opge-
ven totdat ik me overgaf.

En dat zou nooit, nooit gebeuren.
‘Wat is er met jou aan de hand?’ wilde Derwent weten, terwijl hij

het huis binnen banjerde met de fijnzinnigheid van een agent die
voor dag en dauw een inval doet. ‘Je ziet er niet uit.’

‘Pfft,’ zei ik. Ook goeienavond.
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Hij deed de deur dicht. We keken allebei naar de berg reclamefol-
ders op de vloer die zich daar had gevormd in de twee maanden dat
ik nu alleen woonde.

‘Mijn god, Kerr, af en toe kun je toch wel opruimen.’
‘Ik heb het druk,’ zei ik met een mond vol tandpasta. ‘Ik heb bete-

re dingen te doen.’
‘Zoals?’ Hij liep langs me heen de woonkamer in en floot zachtjes.

‘Nooit geweten dat Rob de nette was hier. Wat een varkensstal.’
Ik haalde de tandenborstel uit mijn mond. ‘Hou je kop.’
‘Dat heb ik niet verstaan.’
Ik trok mijn wenkbrauwen op en stak mijn middelvinger om-

hoog. Derwent grijnsde. Er was weinig wat hij leuker vond dan een
boze reactie van mij krijgen. Hij stond in het midden van de kamer
en keek aandachtig om zich heen. Hij zag veel meer dan ik wilde. De
vuilnisbak, overvol. Pannen die nooit werden aangeraakt in een keu-
rige rij. Kruimels op het aanrecht. Een hele stapel lege verpakkingen
van afhaalmaaltijden bij de gootsteen. Overal papieren. Mijn laptop,
open op de bank. De kamer schreeuwde harder dan ik ooit zou kun-
nen: het maakt me allemaal geen ene moer uit.

Zijn blik rustte weer op mij. ‘Leuke outfit.’
Ik keek omlaag en haalde mijn schouders op. Een legging en een

oud T-shirt van Rob. Het was geen haute couture, maar het waren
kleren – geen pyjama. Dat telde voor mij als een overwinning.

‘Ben je de flat überhaupt wel uit geweest vandaag?’
Ik knikte heftig. Even naar de winkel op de hoek telde als de flat

uit geweest zijn. Vijf minuten op zijn hoogst.
‘Heb je wat gegeten?’
Ik knikte nog een keer. Ik wist zeker dat ik iets had gegeten. Wat,

was me ontschoten.
‘In vredesnaam, Kerrigan, zo kan ik niet met je praten.’
Ik haalde mijn schouders nog een keer op. Dat was ook eigenlijk de

bedoeling.
Derwents gezicht betrok. ‘Oké. Dan doen we het zo: je hebt tien

minuten. Als je dan niet klaar bent, ga je sowieso mee. Dan mag je
aan Burt uitleggen waarom je onbehoorlijk gekleed op een plaats de-
lict komt.’
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Ik rolde met mijn ogen, maar liep meteen terug naar de badkamer.
‘En doe wat aan je haar,’ riep Derwent me na.

Precies negen minuten en negenenvijftig seconden later liep ik de
woonkamer weer in, in pak, met laarzen aan en met mijn haar ge-
temd in een knot. Derwent stond met zijn handen in zijn zakken te-
gen het aanrecht geleund. ‘Da’s beter.’

‘Goh, ik ben blij dat je dat vindt.’
‘Je moet alleen nog make-up opdoen.’
‘Je kunt niemand verplichten make-up op te doen,’ zei ik kattig.

‘En al helemaal niet op een plaats delict.’
‘Maar jou wel. Als je er tenminste menselijk uit wil zien.’
‘O, geweldig, bedankt.’
‘Halloween was vorige maand.’
‘Dat weet ik.’
‘Dus de zombielook is niet gepast.’
Ik deed mijn mond open om iets terug te zeggen, maar deed hem

ook weer dicht. Ik bleef bewegingloos staan. Niet overgeven. Niet
over geven.

‘Kerrigan.’
Ik negeerde hem en tuurde naar de vloer totdat de golf van misse-

lijkheid verdween.
‘Gaat het?’
‘Prima.’
‘Echt?’
‘Echt!’ en ik probeerde te klinken alsof ik het meende. Toen frons -

te ik mijn voorhoofd. Er was iets veranderd. ‘Heb je opgeruimd?’
‘Een beetje.’
‘Je hebt de vuilniszak vervangen…’ zei ik langzaam. ‘En de afwas

gedaan.’
‘En de reclamefolders uit de gang weggegooid. Plus het eten uit de

koelkast dat stond te rotten, en de stekker van je computer in het
stopcontact gedaan.’

Als iemand anders dan Derwent mijn kamer had opgeruimd, zou
ik dankbaar zijn geweest. Maar Derwent was de koning van de ver-
borgen motieven. ‘Mijn computer,’ zei ik. ‘Wat moest je met mijn
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computer? Waarom heb je die zelfs maar aangeraakt?’
‘Je had nog maar vijf procent batterij over.’ Derwent schudde zijn

hoofd. ‘Ik weet dat je van risico’s houdt, maar een lege batterij is ge-
woon dom.’

‘Je hebt in mijn computer gekeken,’ zei ik, mijn best doend om
kalm te blijven. ‘Waar was dat voor nodig?’

Hij stapte weg bij het aanrecht en ging recht tegenover me staan,
met zijn gezicht vlak voor het mijne. Dat had ik hem al honderden
keren zien doen: het was een van zijn favoriete verhoortechnieken.
Het was zelfs niet de eerste keer dat hij het bij míj deed. ‘Wat is daar
mis mee, Kerrigan? Heb je wat te verbergen?’

‘Helemaal niets. Maar ik heb recht op privacy, sir.’
Zijn ogen vernauwden zich een fractie, waaruit bleek dat hij dat

laatste woord en wat het impliceerde had gehoord. Je bent mijn chef.
Je bent in mijn huis. Je gedrag is, zoals gewoonlijk, ongepast en ik heb er
genoeg van. Met een stalen gezicht beantwoordde ik zijn blik.

‘Ik pas alleen een beetje op je.’ Zijn toon was zacht, wat niets bete-
kende, wist ik. Derwents opvliegendheid was legendarisch, hij kon
uitbarsten als een vulkaan, maar hij had zichzelf en zijn woede altijd
onder controle en schreeuwde alleen als hij dat nodig vond. En om-
dat we op een paar centimeter van elkaar af stonden, was schreeuwen
overdreven.

‘Je hoeft niet op me te passen.’
‘Je hebt het nodig.’
‘Helemaal niet! Ik red me prima. Dus hou op met dat superieure

gedrag van je!’
Hij stond een moment roerloos. De uitdrukking op zijn gezicht

was niet te peilen, althans voor mij. Tot mijn enorme opluchting
draaide hij zich toen om. ‘Ik was van plan die vuilniszak voor je naar
beneden te dragen, maar als je vindt dat je het prima redt in je eentje,
dan doe je het zelf maar.’

Achter zijn rug sloeg ik mijn ogen ten hemel. ‘Tuurlijk.’
Hij hoorde de ironie in mijn stem wel, maar keek niet om. ‘Schiet

op dan. We gaan.’
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We waren in no time bij Maudling Estate. Dat had je als Derwent
reed. Het was niet de eerste keer dat we daar midden in de nacht wa-
ren. Ik kon een huivering bij de herinnering aan dat vorige bezoek,
een paar maanden eerder, niet onderdrukken.

‘Het is me allemaal iets te bekend hier,’ zei Derwent. Hij dacht
blijkbaar aan hetzelfde als ik. Hij probeerde een plek voor de auto te
vinden in een van de straten in de buurt. De parkeerplaats in het
midden van het complex was onbereikbaar, dat was duidelijk. De
blauwe zwaailichten van politieauto’s, ambulances en brandweer -
wagens gleden over de gevels van de flats en weerspiegelden in de ra-
men. Er liepen veel mensen op het terrein, schijnbaar doelloos. Het
waren uit de gebouwen geëvacueerde bewoners of sensatiebelust pu-
bliek. De media waren er natuurlijk ook: tv-verslaggevers met mi-
crofoons, badend in het witte licht van de camera’s.

Derwent zette de auto achter een rij busjes met satellietschotels op
het dak. ‘Alsof ze het recht hebben hier te zijn,’ gromde hij. ‘Ze den-
ken dat ze belangrijk zijn, maar ze staan alleen maar in de weg.’

‘Ze verslaan het nieuws.’
‘Ze hebben helemaal geen nieuws. Er is hun nog niets verteld.’
‘Ze moeten toch brengen wat er is gebeurd.’
‘Een verdomd hoog gebouw heeft vlam gevat en niemand weet

nog waarom. Wat een nieuws.’
‘En als ze horen dat Armstrong hier was?’
Derwent vertrok zijn gezicht in een grimas. ‘Dan hebben we geen

leven meer. Kom mee. Deze keer hoeven we tenminste niet naar een
busje vol dooie politieagenten.’
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‘Ja, dat is in elk geval iets.’ Ik stapte uit de auto en keek omhoog
naar de flats om te zien welke toren er in brand had gestaan. Dat was
niet moeilijk: rondom de ramen van de bovenste etages van een van
de flats was het beton zwart van roet en er kwamen nog steeds rook-
flarden naar buiten, die donker afstaken tegen de oranje lucht van de
nachtelijke hemel. De meeste ramen waren open of kapot – gaten in
het gebouw die me aan wonden deden denken. Wat er resteerde van
de gordijnen fladderde naar buiten en weer naar binnen in de bries
die sterker werd naarmate je hoger kwam. Het zag er onheilspellend
uit. Ik kon er niets aan doen, maar zag de stofflarden als mensen die
de aandacht probeerden te trekken, gebaarden met hun armen, om
hulp riepen, maar ik wist dat dat niet kon omdat de brandweer ieder-
een die daarboven was geweest allang gered moest hebben. Het be-
ton van de buitenkant van de torenflat was nat van het water, en het
gebouw leek gehuld in een angstaanjagende, grauwe gloed. Het was
een heel eind van de verbrande top van het gebouw naar de grond.
Niet het feit dat er drie mensen waren omgekomen was nieuws: het
feit dat het er máár drie waren. Dat was ongelofelijk.

Derwent zei iets. Ik schrok ervan, want ik had niet in de gaten ge-
had dat hij vlak naast me stond.

‘Alles oké, Kerrigan?’
‘Prima.’
‘Het is… Dit is nou niet direct jouw favoriete plek, hè? Na wat je

hier is overkomen.’
‘Daar had ik nog niet eens aan gedacht,’ loog ik. Het was hier in

Maudling Estate geweest dat ik tien minuten gevangen had gezeten
in het trappenhuis met vier puberjongens die me, op zijn zachtst ge-
zegd, kwaad wilden doen. Het waren maar tien minuten – maar die
hadden mijn leven drastisch veranderd. Dat was al een paar keer
door mijn hoofd geschoten.

Derwent knikte. ‘Nou, ik heb er wel aan gedacht. En als je een van
die ettertjes van toen ziet, wil ik het horen.’

‘Ach, laat toch,’ zei ik luchtig. ‘Ik ben het al vergeten.’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Niet overtuigend.’
‘Dan zal ik beter mijn best moeten doen.’
‘Doe dat.’ Hij deed een stap naar achteren en liet mij voorgaan.

Na de brand:Jane Casey - def.  28-06-2016  12:55  Pagina 34



35

‘Geen zorgen, Kerr. Ik ben vlak achter je.’
Het was typisch Derwent om dat meer als een dreigement te laten

klinken dan als een geruststelling. Ik trok mijn schouders op tegen
het zeurende gevoel dat ik het liefst hard weg was gerend en beende
met grote stappen Maudling Estate binnen, in de hoop dat ik eruit-
zag alsof ik geen angst kende.

De eerste die ik zag was Una Burt, diep in gesprek met twee man-
nen. Een ervan droeg het zwart-gele uniform van de Londense
brandweer. Hij had een gele helm in zijn hand en zijn haar zat tegen
zijn voorhoofd geplakt van het zweet. Hij was van middelbare leef-
tijd, duidelijk een leidinggevende en net zo duidelijk klaar met Una
Burt. Ik kon me voorstellen dat hij belangrijker dingen te doen had
dan naar haar luisteren, bijvoorbeeld leiding geven aan de brand-
weerteams die de flat bevolkten. De andere man was gekleed in een
blauwe overall met op de rug brandrecherche en hield een witte
helm in zijn hand. Burt knikte terwijl hij sprak. Ze wierp een korte
blik over haar schouder en ontdekte ons. Om te zeggen dat ze blij was
ons te zien zou overdreven zijn, maar ze gebaarde dat we moesten ko-
men. De leidinggevende brandweerman maakte van de gelegenheid
gebruik om te verdwijnen.

‘Hier zijn eindelijk nog twee mensen van mijn team. Inspecteur
Josh Derwent, rechercheur Maeve Kerrigan, dit is Andrew Harper,
van de brandrecherche.’

Harper was lang, had een door het weer getaande huid en felblau-
we ogen. Hij knikte naar ons en richtte zich toen weer tot Una Burt.

‘Dus ik kan u nog niet meenemen naar de betreffende etages – het
is er nog te heet en bovendien is het niet zeker of de constructie er vei-
lig is. De brandweer houdt het gebouw nat voor het geval het vuur
weer oplaait. De reddingsoperatie is ook nog niet officieel beëindigd.
Het is een te groot risico om ongetrainde mensen daarboven te heb-
ben.’

‘Dat begrijp ik. Breng ons op de hoogte als we de plaats van het
 incident kunnen zien. Zodra dat mogelijk is, natuurlijk.’

‘Is het al bekend of de brand een ongeluk of opzet was?’ vroeg Der-
went.

‘Nog niet. Daarvoor moet ik de overlevenden spreken. Het kan
een ongeluk zijn geweest.’
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Omdat er lichte twijfel in zijn stem weerklonk vroeg Derwent
door. ‘Maar uw intuïtie zegt dat het opzet was.’

‘Ik ga niet af op intuïtie. Ik doe een diepgaand onderzoek en trek
dan mijn conclusies.’ Harper had een trage manier van praten, on-
verstoorbaar en afgemeten, als een luchtverkeersleider. Hij maakte
niet de indruk ooit zijn kalmte te verliezen, zelfs niet tegenover Der-
went. ‘Maar ik kan u dit vertellen: er zijn twee trappenhuizen in deze
torens, een aan de buitenkant van het gebouw, bijna helemaal inge-
sloten door beton, en een binnenin, in het midden van de toren,
naast de liftschachten. Het lijkt erop dat de brand op de tiende etage
is begonnen. De brand blokkeerde de toegang naar de buitentrap.
Allebei de liften waren defect. De bewoners hadden maar één uit-
weg: de interne trap die op dat moment meer als schoorsteen fun-
geerde. Het trappenhuis stond vol rook en het moet er bloedheet zijn
geweest. Iemand die vanaf de tiende of elfde etage aan de brand heeft
weten te ontkomen, heeft dus uitermate veel geluk gehad.’

‘Dus als het aangestoken is…’ zei ik, ‘was het de bedoeling dat er
doden zouden vallen.’

‘Als het aangestoken is, ja.’ Harper boog zijn hoofd naar achteren
en keek omhoog. ‘Ik ga daar kijken hoe het vordert. Hoe eerder ik
naar binnen kan en begin, hoe beter het is.’

‘Jullie gaan met mij mee,’ zei Una Burt tegen ons. ‘Eén positief
punt wat het onderzoek betreft is dat we al toegang hebben tot een
van de overledenen, omdat meneer Armstrong zo vriendelijk is ge-
weest buiten de torenflat aan zijn einde te komen.’

‘Hoe dan?’ vroeg ik en ik haastte me achter haar aan terwijl ze door
de menigte banjerde die zich achter het kordon om de torenflat heen
had verzameld.

‘Gevallen, gesprongen, geduwd. Vertel het maar.’ Ze dook onder
het politielint door en liep langs de zijkant van het gebouw, door een
hek, naar een terrein waar het vuilnis van de bewoners werd verza-
meld. Enorme rode en blauwe containers met wielen eronder ston-
den op een veldje waar de grond onheilspellend glad was. De helft
van de containers was zo vol, dat de klep ervan niet goed dichtging.
Het rook er sterk naar rottend eten en vieze luiers.

Verderop stond een bekende figuur op een trap. Hij nam uiterst
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zorgvuldig een foto van de bovenkant van een van de containers. Er
waren lampen opgezet die het tafereel verlichtten en er stonden een
paar personen om de fotograaf heen, niet herkenbaar omdat ze alle-
maal in witte pakken met capuchon waren gekleed. Kev Cox liet zijn
camera zakken en begon de ladder af te dalen, ondanks zijn gezette  fi-
guur met zekere tred.

‘Hoi Maeve.’ Hij zwaaide naar me. ‘Gezellige boel hier, hè?’
‘Als jij het zegt.’ Ik tuurde naar de gestalte die over de container lag

gedrapeerd, het lichaam verdraaid en gebroken door de val. De klep
van de vuilcontainer was versplinterd door de klap. De kleding van
de man was doordrenkt met bloed; zijn hoofd lag geknakt achter-
over, de achterkant ervan was opengespleten. De ogen waren vreemd
weggedraaid in hun kassen, en zijn neus en kaak stonden scheef. Het
was moeilijk voor te stellen hoe hij er levend had uitgezien. Dood
deed hij me denken aan iets wat uit een middeleeuws schilderij van
de hel was gestapt.

‘Is dat Armstrong?’ vroeg Derwent.
Een van de personen in witte pakken deed een stap naar voren en

duwde zijn capuchon naar achteren. Het bleek de patholoog te zijn:
dokter Early. Ze had eerder met Derwent te maken gehad en bena-
derde hem gepast behoedzaam. ‘We hebben nog geen formele iden-
tificatie. Om eerlijk te zijn is de schade dusdanig dat de identiteit op
het oog lastig met zekerheid is vast te stellen. We moeten de gebitsge-
gevens checken, of de vingerafdrukken als die in het bestand zitten.
En het moet vrij eenvoudig zijn om een dna-monster uit zijn wo-
ning te verkrijgen ter vergelijking, als extra controle.’

‘Maar waarom denkt u dan dat hij het is?’
Ze bloosde, maar liet zich niet van de wijs brengen. ‘Omdat er een

anonieme tip is binnengekomen dat hij in de flat was. Iemand heeft
het alarmnummer gebeld en hem specifiek genoemd. Hij was op de
tiende verdieping, zeiden ze, maar ze gaven geen nummer van een
appartement. De brandweerlieden konden hem niet vinden, totdat
een van hen uit het raam keek.’

Derwent wees op de trap. ‘Mag ik een kijkje nemen?’
‘Ga uw gang. Maar raak hem niet aan.’
Dat leverde de patholoog een boze blik op. Derwent beklom de
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trap zodat hij het lijk goed kon bekijken. Het lichaam was gekleed
in een grijze broek en een overhemd dat ooit wit was geweest. Aan
de rechtervoet zat een schoen, maar aan de linker zat alleen een ka-
potte sok. Er was iets schrikbarend pathetisch aan die ene witte voet
die uitstak over de rand van de vuilcontainer. Iets ongedistingeerds,
kwetsbaar. Derwent boog voorover en tuurde geconcentreerd naar
het slachtoffer.

‘Wat denk je?’ wilde Una Burt weten.
‘Kan hem zijn. Kan ook iemand anders zijn.’ Derwent ging weer

rechtop staan, zijn telefoon in de hand. ‘Geen portefeuille?’
‘Geen portefeuille,’ bevestigde de patholoog. ‘Geen id.Tweehon-

derd pond in briefjes van twintig in zijn achterzak.’
‘Als een beroving het motief was om hem te doden – als zijn porte-

feuille is gestolen en hij uit het gebouw is geduwd – zouden ze die
tweehonderd pond ook hebben gejat,’ merkte Derwent op terwijl hij
iets op zijn telefoon intikte.

‘Als ze wisten dat hij die in zijn achterzak had,’ bracht ik ertegen
in. ‘Ze kunnen ook hebben gedacht dat al zijn geld in zijn portefeuil-
le zat als ze die eerst hebben gevonden.’

‘Of zijn portefeuille kan ná zijn val gestolen zijn,’ zei Burt.
‘Maar waarom die tweehonderd pond dan niet?’
‘Het was… nogal een smerige boel.’ Dokter Early trok haar neus

op. ‘Ik geloof niet dat je zijn achterzak had willen doorzoeken. En
zelfs als je het geld had gevonden, had je het niet willen hebben. De
biljetten waren doorweekt.’

‘Waar ben je mee bezig?’ vroeg Una Burt aan Derwent, die nog
steeds bezig was met zijn telefoon.

Alsjeblieft, zeg niet dat je op Tinder aan het kijken bent, dacht
ik. Alsjeblieft. Voor mij en voor jezelf. Maak haar alsjeblieft niet
kwaad.

‘Ik zoek een foto van Armstrong.’ Derwent sprong omlaag en stak
zijn telefoon naar ons uit. ‘Hij ziet er op dit moment niet zo knap uit
als op deze foto, maar dat is hetzelfde horloge.’

Het was een zwaar gouden horloge, met een bruin leren bandje.
Het glas was gebroken door de val, maar het was duidelijk hetzelfde
als het horloge op de foto. Armstrong stond er grijnzend op, zijn ge-
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zicht glom van de flits van de camera. Hij zag er weldoorvoed en ver-
zorgd uit, onbewust van zijn lot.

‘Autosleutels? Mobiel?’ vroeg ik.
‘We hebben hier een bmw-sleutelhanger gevonden.’ Dokter Early

wees naar een merkteken op ongeveer een meter van de container.
‘Die kan uit zijn zak zijn gevallen terwijl hij viel.’

‘Ik heb hem door de kentekenregistratie gehaald,’ zei Una Burt.
‘Hij is de eigenaar van een bmw uit de 7-serie. Ik heb alle details al
rondgestuurd. Als die auto hier ergens in de buurt is geparkeerd,
wordt hij gevonden.’

Derwent fronste zijn voorhoofd. ‘U hebt de parkeerplaats ge-
checkt?’

‘Nee.’ Ze wachtte een tel zodat hij de verkeerde conclusie kon
trekken en glimlachte toen flauwtjes. ‘Ik heb iemand opdracht gege-
ven die te checken. Geen bmw uit de 7-serie. Geen enkele bmw.’

‘Dit is geen officieel bezoekje geweest,’ merkte ik op. ‘Hij probeer-
de onder de radar te blijven. Laten we aannemen dat hij niet bestolen
is. Laten we aannemen dat hij gesprongen is. Hij heeft zijn identi-
teitspapieren weggegooid als hij die bij zich droeg. En hij heeft zijn
mobieltje ergens gedumpt.’

‘Of het ligt, samen met zijn id, ergens boven in de flat,’ zei Der-
went.

‘Ik zal de brandweer instrueren uit te kijken naar zijn persoonlijke
spullen,’ zei Burt, alsof zij ook de leiding over hen had. ‘Zodra het
veilig is voor de technische recherche om er binnen te gaan, kunnen
wij ook een kijkje nemen. Voorlopig weten we niet eens in welk ap-
partement hij zich bevond voordat hij sprong. Daar wil ik graag ach-
ter zien te komen. Ik denk dat dat ons een stuk verder brengt.’

‘Daar weet ik wel wat trucjes voor,’ zei Kev Cox vriendelijk. ‘We
kunnen vanuit hier in omgekeerde richting zijn weg omlaag langs
het gebouw traceren.’

‘Hoe?’ vroeg Burt.
‘Als je uit een gebouw valt, of zelfs als je springt, gebeurt dat nooit

in één strakke lijn.’ Kev knikte naar het lijk. ‘Hij ziet er zo gehavend
uit omdat hij op weg naar beneden de betonnen muur van de flat een
paar keer heeft geraakt. Als we de balkons en andere uitstekende de-
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len zorgvuldig bekijken, vinden we waarschijnlijk bloedsporen en
flarden huid of spierweefsel. Ik zal een aantal jongens regelen die
langs de zijkant van het gebouw abseilen om dat te onderzoeken, zo-
dat we kunnen bepalen waar zijn val of sprong is gestart.’

‘Leuk.’ Una Burts gezicht was bleek. Ik vocht tegen een volgende
aanval van misselijkheid en keek omhoog naar het gebouw, alsof ik
zocht naar een bloedspoor. De lucht was zwaar van de rook en hoe-
wel het een koude nacht was, werd de stank van het vuilnis me even te
veel. Ik deed een stap naar achteren de duisternis in, weg van de
groep mensen die om Armstrongs lijk heen stond. Ik stelde me hem
voor op het moment dat hij besloot wat hij mee zou nemen bij zijn
sprong. Wat doe je als je wilt verbergen waarom je daar was? Je gehei-
men wilt bewaren, zelfs na je dood?

Ik geloofde niet dat we zijn id en telefoon in een appartement
zouden vinden. Zo stom zou hij niet zijn.

Ik liep naar de andere kant van het veldje, weg van de torenflat, en
zorgde ervoor dat ik in een rechte lijn bleef met de container waarop
het lichaam was geland. Er groeide een armetierige heg op de grens
van het terrein van het wooncomplex en dat van de bedrijven er-
naast. Erachter stond een metalen hek met een puntige bovenkant.
Ik trok een paar blauwe handschoenen aan en haalde mijn zaklamp
tevoorschijn. Op mijn hurken schuifelde ik langs de afscheiding, op
zoek naar de reflectie van een stuk metaal of glas.

‘Wat doe je?’ hoorde ik Una Burt vlak achter me vragen.
‘Als hij is gesprongen heeft hij, denk ik, eerst zijn telefoon wegge-

gooid.’
‘Hoezo?’
‘Ik kan me niet voorstellen dat hij ergens naartoe gaat zonder zijn

telefoon, toch? Die had hij nodig om op de hoogte te blijven van wat
zich op Westminster afspeelde, vooral als hij hier niet hoorde te zijn.
Hij is hierheen gegaan met cash geld en zijn autosleutels op zak. Mis-
schien had hij een portefeuille bij zich, maar misschien ook niet. De
telefoon zou verraden hebben wie hij was.’

‘Die kan ook gestolen zijn.’
Aan de andere kant van het hek glom iets op in de lichtbundel van

mijn zaklamp. Het omhulsel van een iPhone. Ik zocht verder en ont-
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dekte het schermpje en allerlei elektronische onderdelen, allemaal
aan diggelen en op een behoorlijke afstand van elkaar.

‘Kev?’
Hij kwam op een drafje aanlopen.
‘Kun je iemand sturen om die telefoon en alles wat erbij hoort bij

elkaar te zoeken? Voor het geval hij van onze man is?’
‘Oké.’ Hij gaf met zijn knie een duwtje tegen mijn schouder.

‘Goed gedaan.’
‘Ik heb een uitstekende leermeester gehad.’ Ik ging rechtop staan.

‘Laat ze speciaal naar de simkaart uitkijken. Misschien heeft hij die
eruit gehaald en apart weggegooid, dan ligt hij waarschijnlijk niet bij
de rest.’

‘Als die er ligt, vinden we hem wel.’ Kev haastte zich terug naar het
lijk. Zijn pak ritselde.

‘Hij stond op het punt te springen. Op het punt dood te gaan,’ zei
Una Burt. ‘Want hij moet hebben beseft dat hij het niet zou overle-
ven. Denk je werkelijk dat hij zich druk maakte over iets geheimhou-
den?’

‘Ja. Hij maakte zich er zo druk over dat hij bereid was ervoor te
sterven.’

‘Dan kunnen we maar beter uitvinden wat dat was.’
Ik knikte. ‘Zo snel mogelijk.’
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