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Het was druilerig weer. Gwen en Mary waren vroeg, terwijl ik
nog in mijn ochtendjas stond te bedenken wat ik aan zou trekken.
Ze droegen beiden ongeveer dezelfde kleren; ze hadden er duide-
lijk moeite voor gedaan er casual maar toch netjes uit te zien, een-
voudig maar niet stemmig, zoals ik voor mezelf in gedachten had.
Mary had koffiebroodjes meegenomen, warm en plakkerig in een
papieren zak. Ik zette een grote pot koffie, waarna we aan de keu-
kentafel gingen zitten en de koekjes sopten. Ik moest denken aan
de tijd dat we nog studeerden en we precies zo hadden gezeten in
de keuken van het huis waar we in ons laatste jaar met z’n allen
hadden gewoond.

‘Ik ben blij dat jullie mee konden,’ zei ik. ‘Dat betekent veel
voor me.’

‘Wat had je dan gedacht?’ zei Mary fel. Haar gezicht was rood
van opwinding. ‘Dat we je in je eentje zouden laten gaan?’

Ik dacht even dat ik erom zou moeten huilen, maar ik deed het
niet, al had ik het gevoel dat het verdriet zich als een visgraat lang-
zaam uit mijn keel losmaakte. Ik vroeg Mary hoe het met haar
zoon tje was, en ze antwoordde op een ingehouden, om niet te zeg-
gen defensieve manier, helemaal in tegenstrijd met de vanzelf-
sprekendheid waarmee ze nog niet zo lang geleden had aangeno-
men dat ik natuurlijk belangstelling zou hebben voor elk boertje
en elke scheet die het kind produceerde. Ik was een grens gepas-
seerd en zat op een ander continent. Niemand kon een normaal
gesprek met me voeren, niemand wilde met me praten over alle
kleine zorgen en alledaagse angsten, zoals ze dat nog maar een

35



week geleden wel zouden hebben gedaan.
Ik ging naar boven, koos wat ik aan zou trekken – zwarte rok,

grijs gestreepte blouse, zwart wollen vest, platte schoenen, een
maillot met een patroontje – en bond mijn haar op. Ik was zo ze-
nuwachtig dat het me pas bij de derde poging lukte om mijn oor-
bellen in te doen; mijn handen trilden zo dat mijn lippenstift
uitschoot. Ik had het gevoel alsof ikzelf terecht moest staan. Wat
voor een echtgenote was u dan, dat uw man er met een ander van-
door ging? Wat was uw voor een dwaas, dat het niet eens in u op-
gekomen is?

Toen we aankwamen bij het gerechtsgebouw, een modern, laag
pand dat er eerder uitzag als een bejaardenhuis dan een recht-
bank, bleef ik een onwerkelijk gevoel houden. Eerst konden we
de ingang niet vinden en morrelden we tevergeefs aan glazen deu-
ren die niet in beweging te krijgen waren, totdat een politieagent
achter het glas ons in gebarentaal duidelijk maakte dat we een
eindje verderop moesten zijn, bij de volgende ingang, waarna we
een gang doorliepen en via klapdeuren in een zaaltje kwamen met
rijen stoelen en voorin een lange tafel. De airconditioning zoem-
de luid, en aan het plafond gloeiden tl-buizen. Ik had iets indruk-
wekkends verwacht, een zaal met een houten lambrisering en een
plechtige atmosfeer, niet zo’n neutraal, opgeruimd vertrek met
jaloezieën voor de ramen. Alleen het wapen met de leeuw en de
eenhoorn dat tussen twee ramen in hing, was een aanwijzing dat
we ons hier wel degelijk in een rechtszaal bevonden. Er waren al
een paar mensen aanwezig, onder wie enkele heren van middel-
bare leeftijd in pak met stropdas en met dossiers op hun schoot,
en twee politieagenten, die kaarsrecht op de tweede rij zaten.

Aan een van de zijkanten stond een tafel waaraan met plak-
band een vel gelinieerd papier was bevestigd met het opschrift
‘Pers’. Erachter zat een verveeld kijkende jongeman in een rod-
delblad te lezen.

Een grijze man in pak hield ons tegen. Hij had een snor en het
voorkomen van een sergeant. ‘Neem me niet kwalijk. Mag ik uw
namen, alstublieft?’

‘Ik ben Eleanor Falkner, de vrouw van Greg Manning. En dit
zijn mijn vriendinnen.’
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Hij zei dat hij de bode was en wees ons zitplaatsen op de eerste
rij. Mary ging aan de ene kant zitten, Gwen aan de andere. Een
vrouw van middelbare leeftijd in een geelbruine lange broek en
een rode trui liep naar voren en begon aan een enorme, ouderwet-
se bandrecorder te prutsen. Ze plugde stekkertjes in en zette scha-
kelaars om. Toen keek ze de zaal in en glimlachte vaag naar ons.

‘Voor zonsondergang hebben we het allemaal voor elkaar,’ zei
ze, waarna ze het vertrek gehaast verliet, onderwijl vrolijk en
samenzweerderig om zich heen blikkend, alsof we met z’n allen
een goede grap meemaakten. Twee vrouwen met identieke, hel-
blonde, op helmen lijkende kapsels kwamen binnen en namen
vlak achter ons plaats; ze fluisterden tegen elkaar en lieten af en
toe een discreet gegrinnik horen. Het was net als trouwen voor de
burgerlijke stand, bedacht ik. Ik liet mijn handen over mijn rok
gaan en streek enkele denkbeeldige lokken achter mijn oren.

Even voor tien uur ging de deur weer open en kwam een groep-
je van drie mensen binnen, die door de bode eveneens naar de
voorste rij werden gedirigeerd, een paar plaatsen van ons af. Een
man van middelbare leeftijd met golvend grijs haar en een zijden
das, een slanke jonge vrouw met bleekblond haar tot op haar rug
en een trillende haviksneus, en een jongeman met onverzorgd
donker haar, losse schoenveters en een neuspiercing. Ik verstijfde
en omklemde Gwens arm.

‘Dat zijn ze,’ siste ik.
‘Wie?’
‘Haar familie.’
Ik staarde naar de man. Enkele seconden later draaide hij zich

naar mij en kruisten onze blikken elkaar. Weer had ik het gevoel
dat het een trouwerij leek. De families van bruid en bruidegom
treffen elkaar in hetzelfde vertrek en zijn nieuwsgierig en be-
zorgd. Hij keek de vrouw aan, die ik iets tegen hem had horen zeg-
gen, zijn naam blijkbaar – Hugo. Hugo Livingstone. De aanvang
van de zitting werd vertraagd omdat het de vrouw niet lukte haar
bandrecorder aan de gang te krijgen. Ze drukte op knoppen en
sloeg zelfs een keer met de vlakke hand op het apparaat, maar
niets hielp. Een paar mannen die achter mij zaten stonden op en
liepen naar haar toe. Uiteindelijk staken ze de stekker gewoon in
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een ander stopcontact en begonnen de lichtjes te branden. De
vrouw zette een koptelefoon op en ging achter het apparaat zitten,
dat haar praktisch geheel aan het zicht onttrok. De bode vroeg ons
allen op te staan. Ik had een rechter in toga verwacht, maar de
rechter-commissaris, mr. Gerald Sams, was gewoon in pak en had
een stapel dossiers bij zich. Hij nam achter de tafel vooraan in de
zaal plaats en sprak ons op kalme, bedachtzame toon toe. Hij con-
doleerde mij en de man en twee kinderen van Milena Livingstone.
‘Stíéfkinderen,’ mompelde een van hen hardop.

Hij vertelde kort iets over het verloop van de zitting. Hij zei dat
er bijzonderheden ter sprake konden komen die voor de familie
mogelijk emotioneel belastend zouden zijn, maar dat de officiële
behandeling ter zitting de nabestaanden vaak tot steun was, om-
dat er duidelijk verslag werd gedaan van wat er was gebeurd, zodat
men de kwestie wellicht toch makkelijker een plekje kon geven.
Dat hij getuigen zou oproepen, maar dat dit geen rechtszaak was.
Iedereen die er belang bij had kon vragen stellen, zelfs op ieder ge-
wenst moment. Hij zei ook dat hij de aanwezige stukken van te-
voren had doorgenomen, dat het hem een zaak leek waaraan geen
haken en ogen zaten en dat we dit snel zouden kunnen afhande-
len. Hij vroeg of iemand zich door een advocaat wilde laten ver-
tegenwoordigen. Niemand zei iets. Ik haalde een opschrijfboekje
en een pen uit mijn zak. Ik sloeg het boekje open en schreef boven
aan de eerste lege bladzijde het woord ‘Zitting’. Ik zette er een
streep onder en breidde de onderstreping uit tot een omlijning
van het woord. Van deze omlijning maakte ik vervolgens een
driedimensionale balk, waarvan ik de bovenkant arceerde. On -
der tussen was er een politieagent naar voren gekomen, die plaats -
nam op de stoel achter het bureautje dat er stond en met zijn hand
op een beduimeld exemplaar van het Nieuwe Testament zwoer de
waarheid te zullen spreken. De agent zag er onopvallend uit, had
enigszins rossig, donkerblond haar dat plat tegen zijn hoofd zat,
maar ik bekeek hem gefascineerd en met afgrijzen. Hij was dege-
ne die mijn man had gevonden.

Hij raadpleegde zijn opschrijfboekje, en met vreemde, mono-
tone stem, alsof hij een onvoorbereide en ongetalenteerde acteur
was, vertelde hij hakkelend hoe hij, nadat er een brandmelding
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was binnengekomen, naar Porton Way was gereden. Rechter-
commissaris Sams vroeg of hij Porton Way kon beschrijven. Hij
leek in verwarring.

‘Er valt eigenlijk niet veel over te zeggen,’ zei hij. ‘Vroeger wa-
ren daar fabrieken en loodsen, en nu is het er over het algemeen
nogal vervallen. Maar ze zijn begonnen de boel te saneren. Er ko-
men nieuwe huizen en kantoren.’

‘Is het daar ’s avonds om die tijd druk?’ vroeg de rechter-com-
missaris. ‘Veel woon-werkverkeer en zo?’

‘Nee,’ zei de agent. ‘Het is geen doorgaande weg. Overdag is er
wat bouwverkeer, maar om die tijd niet. Er rijden weleens jon-
gens rond in gestolen auto’s, maar deze keer hebben we verder
niemand gezien.’

‘Vertelt u ons eens wat u aantrof.’
‘Het vuur was al uit toen we er aankwamen, maar er was nog

wel rook. De auto was van het talud gegleden en over de kop ge-
slagen. Wij zijn naar beneden geklauterd en zagen algauw dat er
twee mensen in de auto zaten, duidelijk dood.’

‘Duidelijk?’
De agent trok een gezicht.
‘We zagen eerst niet eens dat het er twee waren.’
‘En wat hebt u gedaan?’
‘Mijn collega is de brandweer en de ambulance gaan bellen. Ik

ben om de auto heen gelopen om de boel te inspecteren. Maar ik
kon er niet echt dichtbij komen; hij was nog heet.’

Hij sprak erover alsof het om een uit de hand gelopen kamp-
vuurtje ging. Rechter-commissaris Sams maakte aantekeningen
op een blocnote. Toen hij daarmee klaar was, stak hij zijn balpen
in zijn mond en sabbelde er nadenkend aan.

‘Had u voor uzelf een indruk van wat er gebeurd was?’
‘Het was duidelijk,’ zei de agent. ‘De bestuurder is de macht

over het stuur verloren, de auto is van de weg geraakt en van het
talud gerold, tegen een betonnen rand gebotst en in brand gevlo-
gen.’

‘Nee,’ zei de rechter-commissaris. ‘Ik bedoelde meer hóé het
was gebeurd, hóé de auto onbestuurbaar was geworden.’

De agent dacht even na.
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‘Nou, dat is ook nogal duidelijk,’ zei hij. ‘Porton Way is een
rechte weg, maar op die plek is er een scherpe bocht naar rechts,
en de verlichting is daar niet al te best. Als de bestuurder niet goed
heeft opgelet – omdat hij bijvoorbeeld met zijn passagier zat te
praten of zo – kan het zijn dat hij de bocht niet heeft gezien en
rechtdoor is gereden, en dan heb je een groot probleem.’

‘En u denkt dat het zo gegaan is?’
‘We hebben ter plaatse een onderzoek ingesteld. Er waren geen

remsporen, dus het lijkt erop dat de auto in volle vaart van de weg
is geraakt.’

Rechter-commissaris Sams bromde wat, maakte nog enkele
notities en vroeg toen aan de agent of hij nog iets aan zijn verkla-
ring had toe te voegen. De politieman raadpleegde zijn notities.

‘De ambulance was na een paar minuten ter plaatse. De broe-
ders hebben de dood van de twee inzittenden geconstateerd, maar
dat wisten wij al.’

‘Waren er aanwijzingen dat er een ander voertuig betrokken is
geweest bij het ongeluk?’

‘Nee,’ zei de agent. ‘Als hij verongelukt was omdat hij had moe-
ten uitwijken voor een ander voertuig, zouden er toch bepaalde
remsporen te zien geweest moeten zijn.’

De rechter-commissaris keek ons op de voorste rij aan.
‘Geeft deze verklaring bij iemand nog aanleiding tot vragen?’
Er gonsden talloze vragen door mijn hoofd, maar ik had niet

het idee dat het zwarte opschrijfboekje van de politieagent daar
enig uitsluitsel over zou kunnen geven. De andere aanwezigen
zeiden evenmin iets.

‘Dank u, meneer Kinch,’ zei de rechter-commissaris. ‘Ik ver-
zoek u nog enkele minuten te blijven, voor het geval er nog ande-
re vragen mochten zijn.’

De politieman knikte en liep terug naar zijn plaats, enkele rijen
achter ons. Ik bedacht dat het waarschijnlijk een soort vrije och-
tend voor hem zou zijn – even niet naar het bureau, even geen
processen-verbaal uit te typen. De rechter-commissaris riep toen
dok ter Mackay naar voren. Een vrouw in een broekpak nam
plaats op de stoel. Ze leek een jaar of vijftig en had donker haar
met zo te zien een kleurspoeling. Ze legde niet de eed af met haar
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hand op de bijbel, maar las van een stukje papier een belofte voor.
Ik had daar in theorie geen enkel bezwaar tegen, maar de woor-
den klonken me hol en niet erg overtuigend in de oren. Ik had
 eigenlijk liever dat als je niet de waarheid zei, je door een bliksem-
straal van boven gedood werd, waarna je tot in alle eeuwigheid in
de hel voor je zonde moest boeten.

Rechter-commissaris Sams keek ons nog eens aan, met name
mij, de treurende weduwe, en hem, de treurende weduwnaar.

‘Dokter Mackay heeft de lijkschouwing verricht bij meneer
Manning en mevrouw Livingstone. Enkele bijzonderheden in
haar verklaring kunnen wellicht emotioneel belastend zijn. Som-
migen onder u zullen er dan ook misschien de voorkeur aan geven
de zitting te verlaten voor de duur van haar verklaring.’

Ik voelde dat een hand mijn arm omklemde. Ik keek niet op. Ik
had er geen behoefte aan iemand aan te kijken. Ik schudde alleen
mijn hoofd.

‘Uitstekend,’ zei de rechter-commissaris.‘Dokter Mackay, wilt
u ons in het kort verslag doen van uw bevindingen?’

Dokter Mackay legde een dossier op het bureautje voor zich
neer en sloeg het open. Ze bestudeerde de tekst gedurende enkele
ogenblikken en keek toen op.

‘Ondanks de toestand waarin de lichamen zich bevonden, heb
ik een volledige lijkschouwing kunnen uitvoeren. In het proces-
verbaal staat dat de twee inzittenden van de auto geen veiligheids-
gordels om hadden, en hun verwondingen zijn daarmee in over-
eenstemming. Ik bedoel dat hierdoor te verklaren is dat beide
personen tijdens het ongeluk naar voren zijn geworpen, waar door
zware verwondingen aan het hoofd zijn ontstaan. De doodsoor-
zaak was dan ook in beide gevallen samendrukking van de herse-
nen als gevolg van ernstige verwondingen aan de schedel.’

Terwijl rechter-commissaris Sams aantekeningen maakten
was het stil in de zaal.

‘Het vuur heeft daarbij dus geen rol gespeeld?’ vroeg hij.
Dokter Mackay keek om zich heen, en voor het eerst kruisten

onze blikken elkaar. Ik zag een uitdrukking van medeleven op
haar gezicht.

‘Dat was voor mij de vraag waar alles om draaide,’ zei ze. ‘Het
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zal duidelijk zijn dat er bij beide slachtoffers sprake was van
aanzienlijke beschadigingen van huid, onderhuids weefsel en
spierweefsel. Ik heb zowel bij meneer Manning als bij mevrouw
Living stone bloedmonsters afgenomen. Beide gaven negatieve
testresultaten voor koolmonoxide.’ Ze keek onze kant op. ‘Dat
wijst erop dat geen van beiden ten tijde van de brand nog heeft ge-
ademd. Ik heb ook de luchtwegen en longen bekeken en geen
sporen van as gevonden. Bovendien vertoonden de lichamen
ondanks de brandwonden geen sporen van vitale reacties. Als u
wilt, kan ik u de technische details geven, maar globaal gespro-
ken is het zo dat de brandwonden geen tekenen vertonen van ont-
steking, zoals men die zou verwachten als de persoon tijdens het
ontstaan ervan nog leefde.’ Ze keek me nog een keer aan. Onze
blikken kruisten elkaar. ‘Misschien is het een troost voor de nabe-
staanden om te weten dat de dood onmiddellijk moet zijn inge-
treden.’

Ik keek naar Hugo Livingstone. Hij zag er niet getroost uit.
Maar hij zag er ook niet uit alsof hij het zich erg aantrok. Hij zat
een beetje te fronsen, alsof hij in gedachten verzonken was.

De rechter-commissaris vroeg aan dokter Mackay of ze Gregs
alcoholpromillage had gemeten. Dat bevestigde ze, en ze zei dat
dit geen bijzonderheden had opgeleverd. Terwijl ze het zei, keek
ze mij weer aan, alsof ook dit voor mij goed nieuws betekende,
weer iets waar ik opgelucht over kon zijn. Ook nu vroeg de rech-
ter-commissaris of iemand nog vragen had voor dokter Mackay,
en ook nu viel er een enigszins bedrukte stilte.

Ik had eigenlijk niets te vragen, maar ik had wel veel te zeggen.
Ik wilde zeggen dat Greg altijd voorzichtig had gereden. En zelfs
stomdronken en in een geanimeerd gesprek gewikkeld zou hij een
bocht in de weg niet over het hoofd hebben gezien. Hij deed al-
tijd zijn gordel om, zelfs wanneer hij de auto drie meter wilde ver-
plaat sen. Dat had ik op de zitting naar voren kunnen brengen,
maar dan zou ik degene zijn geweest die vragen te beantwoorden
had. Wist ik bijvoorbeeld wel hoe hij zich zou hebben gedragen
bij die andere vrouw? Of was ik niet op de hoogte van die andere
relatie, dat andere leven? En zo niet, welke waarde moest er dan
gehecht worden aan datgene wat ik van hem wist? Ik zei niets.
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Rechter-commissaris Sams bedankte dokter Mackay, die te -
rug liep naar haar plaats. Hij zei dat hij verder geen getuigen op-
riep en vroeg of iemand nog een verklaring wilde afleggen of nog
vragen te stellen had. Ik keek in mijn opschrijfboekje. Zonder dat
ik me ervan bewust was had ik het woord ‘Zitting’ met sterretjes
omgeven. Daarna had ik om die sterretjes cirkeltjes getekend en
vervolgens om die cirkeltjes vierkantjes. Maar ik had geen een
aan tekening gemaakt. Ik had niets te vragen. En niets te zeggen.

‘Mooi,’ zei de rechter-commissaris. ‘Er bestaat kennelijk geen
twijfel over de identiteit van de slachtoffers en plaats en tijd van
hun overlijden. Wanneer niemand daar bezwaar tegen heeft, ga ik
nu over tot het uitspreken van mijn oordeel. En dat is dat Grego-
ry Wilson Manning en Milena Livingstone ten gevolge van een
noodlottig ongeval om het leven zijn gekomen. Hun overlijden
kan officieel worden aangegeven, en de lichamen worden vrijge-
geven voor de begrafenis. Schriftelijke bevestiging hiervan kunt u
over enkele dagen tegemoet zien. Ik dank u zeer.’

‘Wilt u allen gaan staan,’ zei de bode, en wij gingen allemaal
staan.

Ik verklaar u hierbij tot man en vrouw. U mag de bruid nu kus-
sen. Het kwam me allemaal zo bekend voor. Ik keek opzij naar
Gwen, die dapper naar me glimlachte. Ik had het idee dat we met
z’n allen ergens moesten gaan lunchen om het te vieren. We lie-
pen naar buiten en bleven op het trottoir in de zon staan.

‘Nou,’ zei Gwen. ‘In sommige opzichten viel het nog best
mee.’
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