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De Winshaws waren al twee keer eerder door een tragisch voorval getroffen,
maar nog nooit op zo’n geduchte schaal als nu.
Het eerste van deze ongelukken brengt ons terug naar de nacht van
30 november 1942, toen Godfrey Winshaw, die nog geen drieëndertig
jaar oud was, door Duits luchtafweergeschut werd neergehaald terwijl
hij met een supergeheime missie boven Berlijn vloog. Het nieuws, dat
voor dag en dauw aan Winshaw Towers werd doorgegeven, bracht zijn
oudere zus Tabitha volledig buiten zinnen; en daar is ze altijd gebleven.
De hevigheid van haar verwarring was zo groot, dat men vond dat
ze niet eens op de herdenkingsdienst kon komen die voor haar broer
gehouden werd.
De eigenaardige ironie wil dat deze zelfde Tabitha Winshaw, nu
éénentachtig jaar oud en niet beter hij haar verstand dan de afgelopen
vijfendertig jaar, opdrachtgever en financier is van het boek dat u, welwillende
lezers, nu in handen hebt. Het maakt de taak om met enige
objectiviteit over haar aandoening te schrijven wel wat problematisch.
Maar de feiten moeten vermeld worden en dit zijn de feiten: dat Tabitha
meteen toen ze van Godfreys tragisch verscheiden hoorde, in
de greep raakte van een belachelijke misvatting. Dat ze, kortom, nog
altijd gelooft (als je het zo noemen kunt) dat hij weliswaar door Duits
geschutsvuur werd neergehaald, maar dat zijn dood het werk was van
zijn eigen broer Lawrence.
Ik wil niet onnodig uitweiden over de akelige kwalen waarmee
het lot een arme zwakzinnige vrouw wenst te bezoeken, maar ik moet
deze kwestie toch tenminste uiteenzetten in zoverre ze van wezenlijk
belang is voor de hier volgende geschiedenis van de familie Winshaw;
en daartoe dient ze in een soort context te worden geplaatst. Maar
ik zal wel proberen om het kort te houden. De lezer moet weten dat
Tabitha op het moment dat Godfrey stierf zesendertig jaar was, dat
ze nog steeds het leven van een jongejuffrouw leidde en nooit de ge-
ringste voorkeur voor de huwelijkse staat had getoond. Het was al
verscheidene familieleden opgevallen dat haar houding tegenover het
mannelijke geslacht wat dit betreft op zijn best door onverschilligheid
en op zijn ergst door weerzin werd gekenmerkt: haar gebrek aan
belangstelling voor de avances van zo nu en dan een huwelijkskandidaat
werd slechts geëvenaard door haar hartstochtelijke genegenheid
en toewijding voor Godfrey- die, getuige de schaarse overleveringen en
resterende foto’s – verreweg de vrolijkste, knapste, energiekste en, over
het geheel genomen, ook de innemendste van de vijf broers en zussen
was. Toen Godfrey in de zomer van 1940 zijn verloving bekendmaakte,
was de familie, die de kracht van Tabitha’s gevoelens kende, ten prooi
aan bezorgdheid: maar in plaats van de heftige jaloezie, die sommigen
gevreesd hadden, ontstond tussen zus en toekomstige schoonzus een
warme, respectvolle vriendschap, en de bruiloft van Godfrey Winshaw
met Mildred, geboren Ashby, verliep in december van dat jaar zeer
geslaagd.
In plaats daarvan bleef Tabitha de scherpste stekels van haar vijandigheid
voor haar oudste broer Lawrence bewaren. De oorsprong van
de haatdragendheid tussen deze ongelukkige broer en zus is niet zo
eenvoudig na te gaan. Het zal wel iets met karakterverschillen te maken
hebben gehad. Lawrence was, net als zijn vader Matthew, een terughoudend
en soms ongeduldig man, die met een vastberaden doelgerichtheid
die door velen als meedogenloosheid werd vertaald, zijn



uitgebreide nationale en internationale zaken behartigde. De sfeer van
vrouwelijke zachtheid en fijngevoeligheid waarin Tabitha zich bewoog
was hem volslagen vreemd: hij vond haar wispelturig, overgevoelig,
neurotisch en – met een uitdrukking waarin je een trieste voorspelling
kunt zien – ‘een beetje geschift’. (Een mening, moet ik wel zeggen,
waarin hij niet helemaal alleen stond.) Kortom, ze deden hun best om
elkaar niet voor de voeten te lopen; en dat dit een verstandige tactiek
was zie je aan de afschuwelijke gebeurtenissen die op Godfreys dood
volgden.
Godfrey had zich, voor hij op zijn noodlottige missie ging, een
paar dagen rust gegund in de kalmte van Winshaw Towers. Mildred
was natuurlijk hij hem: ze was toen al een paar maanden zwanger van
hun eerste en enige kind (een zoon, zoals later zou blijken), en het
vooruitzicht dat ze haar liefste familieleden zou zien, heeft er waar-
schijnlijk voor gezorgd dat Tabitha haar ruime villa met al zijn gemakken
verliet en voet over de drempel zette bij haar gehate broer. Hoewel
Matthew Winshaw en zijn vrouw nog leefden en in goede gezondheid
verkeerden, waren ze inmiddels in feite verbannen naar een reeks vertrekken
in een aparte vleugel en profileerde Lawrence zich als nieuwe
heer des huizes. Maar beweren dat zijn vrouw Beatrice en hij een goede
gastvrouw en gastheer waren, zou overdreven zijn. Lawrence werd
zoals altijd in beslag genomen door zakelijke besognes, waarvoor hij
in de beslotenheid van zijn werkkamer urenlang moest telefoneren en
één keer zelfs tot de volgende dag naar Londen ging (een reis waarop
hij zonder enige vorm van excuus of uitleg aan zijn gasten vertrok).
Beatrice hield intussen niet de schijn op dat ze de familie van haar
man welkom heette en liet hen, terwijl ze zich onder het voorwendsel
van niet aflatende migraine in haar slaapkamer terugtrok, het grootste
deel van elke dag alleen. Zo werden Godfrey, Mildred en Tabitha, wat
ze misschien wel graag wilden, aan hun lot overgelaten en brachten
in elkaars gezelschap een paar aangename dagen door met in het park
rondzwerven en zich vermaken in de enorme zit-, woon-, eet- en ontvangkamers
van Winshaw Towers.
Op de middag dat Godfrey voor het eerste deel van zijn missie
– waarvan zijn vrouw en zuster maar een flauw vermoeden hadden
– naar het vliegveld van Hucknall moest, had hij in de bruine studeerkamer
een lang privéonderhoud met Lawrence. We zullen de details
van dit gesprek nooit kennen. Na zijn vertrek waren beide vrouwen
er niet meer gerust op: Mildred met de verklaarbare bezorgdheid van
echtgenote en aanstaande moeder wier man om een gewichtige boodschap
met onzekere afloop is gestuurd; Tabitha met een heftiger, slecht
beheerste onrust, die zich uitte in erger wordende vijandelijkheden
tegenover Lawrence.
Hoe onredelijk ze hierin was, bleek uit een dwaas misverstand dat
nog maar een paar dagen daarvoor was ontstaan. Ze was ’s avonds laat
de werkkamer van haar broer komen binnenstormen en had hem bij
een van zijn zakengesprekken betrapt, waarna ze het vodje papier had
weggegraaid waarop hij – volgens haar lezing van de gebeurtenissen
– in code geheime telefonische instructies had opgeschreven. Ze beweerde
zelfs dat Lawrence er ‘schuldbewust’ uit had gezien toen ze hem
stoorde, en dat hij geprobeerd had haar het stukje papier met geweld
af te pakken. Maar ze had het papiertje met pathetische vasthoudendheid
vastgeklemd en daarna tussen haar eigen paperassen opgeborgen.
Toen ze Lawrence later zo bizar aanklaagde, dreigde ze het papiertje
als ‘bewijsstuk’ te produceren. Gelukkig had de voortreffelijke dokter
Quince, reeds decennia de vertrouwde huisarts van de Winshaws, zijn
diagnose toen al gesteld – een diagnose die zo geformuleerd was dat



elke uitspraak die Tabitha in het vervolg deed, met de grootste scepsis
zou worden aangehoord. De brave dokter lijkt trouwens door de
geschiedenis in zijn oordeel te worden bevestigd, want toen schrijver
dezes onlangs een paar kostbare bezittingen van Tabitha in handen
kreeg, zat daarbij ook het betwiste vodje papier. Het bleek, nu vergeeld
van ouderdom, een weinig opzienbarend en slordig geschreven verzoek
van Lawrence aan de butler om een lichte avondmaaltijd boven
naar zijn kamer te laten brengen.
Toen Godfrey weg was, ging Tabitha’s toestand nog verder achteruit
en op de avond dat hij zijn laatste missie vloog, vond er een eigenaardig
voorval plaats, zowel ernstiger als lachwekkender dan welke
voorafgaande gebeurtenis ook. Het kwam door alweer zo’n waanidee
van Tabitha, dat haar broer in zijn slaapkamer geheime besprekingen
met nazispionnen hield. Ze beweerde dat ze meer dan eens voor zijn
afgesloten slaapkamerdeur had gestaan en daar een zwak gemompel
van stemmen had opgevangen die in afgebeten, gebiedend Duits spraken.
Toen zelfs Mildred deze aantijging niet ernstig kon nemen, probeerde
Tabitha als laatste redmiddel een wanhopig bewijs te leveren.
Nadat ze eerder die middag de sleutel (de enige sleutel) van Lawrences
slaapkamer had gestolen, wachtte ze af tot hij naar haar overtuiging
in een van zijn duistere beraadslagingen zat, sloot de deur toen aan
de buitenkant af en rende, luidkeels schreeuwend dat ze haar broer
betrapt had bij het verraden van zijn land, naar beneden. De butler,
de dienstbodes, het keukenpersoneel, de chauffeur, de lijfknecht, de
laarzenpoetser en alle andere bedienden kwamen haar onmiddellijk te
hulp, op de voet gevolgd door Mildred en Beatrice; en dit hele gezelschap,
dat nu in de grote hal verzameld was, stond op het punt om
boven op onderzoek uit te gaan, toen Lawrence, keu in de hand, uit
de biljartkamer kwam, waar hij de uren na het avondeten een paar
eenzame rondjes snooker had gespeeld. Onnodig te zeggen dat zijn
slaapkamer leeg was; maar dit aanschouwelijke bewijs stelde Tabitha
niet tevreden – ze hield pas op met tegen haar broer te schreeuwen en
hem van allerhande bedrog en achterbaksheid te beschuldigen, toen
ze haar in de houdgreep namen en naar haar kamer in de westelijke
vleugel droegen, waar ze door de altijd vindingrijke juf Gannet een
kalmerend middel kreeg toegediend.
Deze stemming heerste dus in Winshaw Towers toen op die vreselijke
avond de dodelijke stilte van de nacht over het eerbiedwaardige
oude buitenverblijf viel; een stilte die om drie uur ’s morgens werd
verbroken door het gerinkel van de telefoon, gevolgd door het nieuws
van Godfreys afschuwelijk lot.
Er werden nooit lichamen uit het wrak geborgen; Godfrey en
zijn tweede piloot zouden nooit de eer van een christelijke begrafenis
krijgen. Maar twee weken later werd in de privékapel van de Winshaws
een bescheiden herdenkingsdienst gehouden. Zijn ouders zaten
de plechtigheid verstard en asgrauw uit. Zijn jongste broer Mortimer,
zijn zus Olivia en haar man Walter, ze waren allemaal naar Yorkshire
gereisd om hem de laatste eer te bewijzen: Tabitha was de enige die
ontbrak, want ze had zich toen ze het nieuws hoorde, in een aanval
van razernij gegooid. Onder de gewelddadigheidswerktuigen waarmee
ze Lawrence te lijf ging, waren kandelaars, golfparaplu’s, botermesjes,
veiligheidsscheermesjes, rijzwepen, een spons van plantenvezels, golfstokken
in de nummers vijf en negen, een Afrikaanse strijdhoorn van
groot archeologisch belang, een ondersteek en een bazooka. Dokter
Quince tekende meteen de volgende dag de formulieren die opdracht
gaven tot haar onmiddellijke opname in een nabijgelegen krankzinnigengesticht.
Ze zou de volgende negentien jaar geen stap buiten de muren van



deze inrichting zetten. Ze probeerde in die jaren bijna nooit om leden
van haar familie te spreken te krijgen en gaf zelden blijk van belangstelling
als ze op bezoek wilden komen. Haar geest (of de paar armzalige
snippers en flarden die daarvan over waren) bleef hardnekkig op
de omstandigheden rond haar broers dood geconcentreerd, en ze werd
een bezeten lezer van boeken, kranten en tijdschriften over de oorlogvoering
in 1940-45, de geschiedenis van de Royal Air Force en alles
wat maar in de verste verte met luchtvaart te maken had. (Zo staat
haar naam voor deze periode vermeld op de lijst van abonnementen
van tijdschriften als Professional Pilot, Flypast, Jane’s Military Review
en Cockpit Quarterly.) En daar is ze dus, in wijs beleid overgelaten aan
de zorg van gediplomeerd en toegewijd personeel, tot 16 september
1961 gebleven, toen ze op verzoek van haar broer Mortimer tijdelijk
ontslagen werd: een besluit dat, hoe barmhartig het ook genomen was,
al vlug als ongelukkig zou worden beschouwd.
Die avond bezocht de dood opnieuw Winshaw Towers.


