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Proloog
Een familiegeheim

Op vrijdag 16 augustus 2019 organiseerde Boris Johnson ter ere van de ne-
genenzeventigste verjaardag van zijn vader een diner op Chequers. Stanley 
Johnson was er natuurlijk trots op dat zijn zoon zijn familie op het offi  ciële 
buitenverblijf van de Engelse premier in Buckinghamshire kon ontvangen. 
Boris was bijna vier weken eerder door de leden van de regerende Conser-
vatieve Partij tot premier gekozen, waarmee de droom om leider van het 
land te worden, die hij al sinds zijn jeugd had, in vervulling ging. Terwijl 
het personeel het diner in de gelambriseerde, in jacobijnse stijl ingerichte 
eetzaal opdiende, konden de familiaire opgewektheid van Stanley en de 
jovialiteit van de nieuwe premier de tastbaar aanwezige spanning niet ver-
hullen. Precies op dit moment, waarop de beruchte Johnson-clan samen 
feest zou moeten vieren, was de familie uiteen aan het vallen.

Ruim een jaar eerder, toen Boris terugtrad als minister van Buitenland-
se Zaken, waren Boris en zijn vrouw Marina in twee verschillende auto’s 
vertrokken uit Carlton Gardens, de offi  ciële woning van de minister in 
St James. Ze hadden besloten om na een huwelijk van vijfentwintig jaar 
uit elkaar te gaan en sommigen verbaasden zich erover dat dat huwelijk 
nog zo lang had standgehouden. Marina had telkens nadat een aff aire van 
Boris aan het licht was gekomen geprobeerd om hun relatie te herstellen, 
maar dat was zinloos geworden door Boris’ meest recente buitenechtelijke 
relatie met Carrie Symonds, de dertigjarige communicatiedirecteur van 
de Conservatieve Partij. Lijmpogingen waren niet geloofwaardig meer na 
te veel leugens, bedrog, bekentenissen en verontschuldigingen. ‘Hij is een 
klootzak. Hij is extreem egoïstisch. Hij heeft de familie kapotgemaakt,’ 
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riep een lid van de familie Johnson uit. Die felle emoties werden niet be-
paald onder stoelen of banken gestoken tijdens Stanleys verjaardagsfeest.

De jongere zus en broer van Boris, Rachel en Jo (deze laatste zelf een 
parlementslid), waren allebei aanwezig met hun partners en kinderen. 
(Leo, het vierde kind, was op vakantie in Griekenland en was niet speci-
aal voor het feest teruggekomen.) Tot grote teleurstelling van Stanley had-
den de vier kinderen van Boris en Marina bedankt voor de uitnodiging. 
Ze waren er niet alleen kwaad over dat hun grootvader Carrie de hand 
had geschud tijdens een openbare bijeenkomst over het milieu, maar ze 
wilden ook geen contact meer met hun vader. Behalve die wrok waren er 
ook nog de spanningen tussen Stanleys oudere kinderen en zijn nieuwe ge-
zin. Het waren spanningen die al jarenlang ondergronds lagen te broeien, 
en die waren alleen maar gegroeid door de jongste capriolen van Boris. In 
de voorgaande maanden had Jenny, Stanleys tweede vrouw, Boris open-
lijk gehekeld en hem zelfs verboden om Nethercote, de boerderij van de 
familie Johnson op Exmoor, te bezoeken. Natuurlijk waren Boris’ broer 
en zus verbaasd dat Jenny, een intelligente vrouw, en Max, haar zoon, er-
mee ingestemd hadden om naar Chequers te komen. Stanley probeerde de 
problemen weg te wuiven. Jenny legde aan Stanleys oudste drie kinderen 
uit dat ze enkel aanwezig was omdat Stanley erop had gestaan dat ze naar 
zijn verjaardagsfeest kwam en dat ze daar onder druk mee had ingestemd.

Tijdens alle verschijningen in de media de voorgaande jaren leek het 
alsof Stanley en Boris een nauwe band hadden op grond van hun opval-
lende overeenkomsten in uiterlijk, gedrag en schertsende toon. Het was 
tijdens de campagne om het premierschap maar weinig mensen opgeval-
len wat een kille blik Boris zijn vader elke keer weer toewierp als hij langs 
Stanley liep, die steevast op de voorste rij stond. Boris’ eerste vrouw, Alle-
gra Mostyn-Owen, verklaarde deels hoe dubbel het was dat Stanley naar 
bevestiging door zijn zoon verlangde. Zij had ontdekt dat Boris zijn slecht-
ste gewoonten van zijn vader had geërfd. Maar zelfs Allegra was zich, na 
hun relatie van acht jaar, niet bewust van de echte reden van Boris’ diepe 
woede jegens Stanley. Alleen Charlotte Wahl, Boris’ moeder, die inmid-
dels zevenenzeventig was, kon de kille blik van haar zoon verklaren. Het 
had te maken met het grote familiegeheim.

Stanley was in 2017 een ster geworden nadat hij twintig dagen in de jun-
gle had doorgebracht voor de televisieserie I’m a Celebrity – Get Me Out of 
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Here!. Hij kon niet begrijpen hoe zijn zoon erin geslaagd was premier te 
worden. Eerder in 2019 had hij gezegd dat Boris, ondanks zijn meesterlijke 
inzicht in risico’s en macht dat hij door het lezen over Pericles had verkre-
gen, zelf niet ambitieus was en dat hij nooit risico’s nam. Toen Stanley tij-
dens het diner naar zijn zoon keek, die tegenover hem zat, ging hij ervan 
uit dat alles in het leven spontaan gebeurde, zonder veel planning voor-
af. Op grond van zijn egoïstische benadering van het leven bestonden bij 
Stanley veel misvattingen over de wereld, en zeker over wat zijn zoon van 
zijn vaders fouten had geleerd.

Zoals gewoonlijk wist Boris met zijn enthousiasme en grappen tijdens 
het diner op Chequers zijn eigen gevoelens te verbergen. Hij was feite-
lijk gesloten en wantrouwend, maar door net te doen alsof alles in orde 
was, wist hij te verhullen dat hij gauw gestrest was. Zijn vermogen om 
de verschillende delen van zijn leven van elkaar gescheiden te houden is 
van cruciaal belang gebleken voor zijn succes in het openbare leven. Er 
waren maar weinig buitenstaanders die zich konden voorstellen dat hij 
af en toe instortte als hij zich zorgen maakte. Hij kon in tegenstelling tot 
zijn tijdgenoten een extra tandje bijzetten doordat hij lak had aan alles. 
Door zijn nietsontziende ambities kon hij de natuurlijke gereserveerd-
heid van zijn concurrenten uitbuiten. Het verdriet over de afwezigheid 
van zijn kinderen voelde hij niet meer als hij een overwinning behaalde. 
‘Het draait allemaal om Boris,’ concludeerden veel van de mensen met 
wie hij samenwerkte vaak. Maar zelfs voor zijn familieleden onderstreepte 
dat feit enkel het mysterie. Zou er iemand zijn die de echte Boris kende, 
vroegen ze zich af. Ze waren het erover eens dat hij een einzelgänger was 
met weinig goede vrienden. Een van die weinige vrienden was Marina 
geweest, zijn anker en naaste adviseur, en de gedachten aan haar waren 
eigenlijk altijd op de achtergrond aanwezig, als een ongenode gast. ‘Ma-
rina’s magie’ had de familie jarenlang bijeengehouden, met name recen-
telijk tijdens familiefeestjes op Chevening, het offi  ciële buitenhuis van de 
minister van Buitenlandse Zaken. Door Boris’ ontrouw aan Marina was 
er een heel vijandige houding ten opzichte van hem ontstaan, en een diep 
meeleven met haar.

Marina gaf Stanley de schuld van het mislukken van haar huwelijk en 
ze weigerde elk contact met hem. Net als Allegra zei ze dat Boris’ over-
spel en zijn andere wangedrag een kopie waren van zijn vaders gewoonten. 
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Net zoals Stanley zijn eigen kinderen ongelukkig had gemaakt, zei Ma-
rina, maakte Boris nu haar vier kinderen ongelukkig. ‘Zo vader, zo zoon,’ 
weergalmde het als het ware door de eetzaal van Chequers.

Om de nieuwe premier goed te kunnen begrijpen, was een grondig on-
derzoek nodig van zijn relatie met zijn vader, als kind en nu als volwassen 
man. De breuk in hun onderlinge relatie werd natuurlijk verborgen ge-
houden voor het grotere publiek. Vader en kinderen Johnson hadden hun 
intelligentie, innemendheid en hun blonde haardos gemeen en ze werden 
door de media geprezen als een dynastie van succesvolle personen. Toch 
had Prue White in een profi elschets die ze twee jaar daarvoor in Th e Times 
had gepubliceerd, waarin ze zich op het succes van Stanley in de serie I’m a 
Celebrity richtte, geconcludeerd: ‘Al zijn gevatheid, innemendheid en zelf-
spot vormen een rookgordijn voor zijn narcistische, roofzuchtige ambitie.’ 1 
Stanley wekte de indruk dat de waarheid hem nooit raakte. Dat was een 
illusie. De consequente vriendelijke concurrentiestrijd die Stanley onder 
zijn oudste kinderen had gestimuleerd, en waarover de media eindeloos 
berichtten, was bijzonder maar ook heel schadelijk. De eerste haarscheur-
tjes in hun relaties waren vele jaren eerder aan het licht gekomen, maar de 
brexit was de publieke bliksemafl eider geworden voor hun ruzies.

Rachel was publiekelijk tegen Boris’ brexit-campagne geweest, en haar 
man had geen kans onbenut gelaten zijn afkeer van zijn zwager te uiten. 
Jo daarentegen, de rustigste en intelligentste van Stanleys zes kinderen 
en overtuigd eurofi el, bleef een loyaal parlementslid en minister in Boris’ 
nieuwe kabinet. Zijn vrouw, Amelia Gentleman, is verslaggeefster voor 
Th e Guardian en was ook tegen Boris, maar liet dat naar buiten toe niet 
blijken. En ook Leo was een eurofi el die er niet blij mee was dat Boris de 
brexit-campagne leidde, maar hij zweeg daar ook heel diplomatiek over. 
De grootste verrassing was de houding van Stanley. De pater familias van 
een voorheen verenigde familie had in tegenstelling tot zijn kinderen zijn 
levenslange passie voor een verenigd Europa losgelaten om samen met 
zijn zoon in de schijnwerpers te staan. Omdat hij dicht bij het vuur wilde 
blijven, was hij van een vurige Europeaan veranderd in een euroscepticus.

Vanwege de vele tegenstrijdige emoties, met name de mix van brexit en 
Marina, eindigde elke familiebijeenkomst van de Johnsons met een grote 
ruzie, en dat was die avond niet anders.

Toen Stanley aan het eind van de maaltijd over het schemerige land-
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schap uitkeek, was hij er natuurlijk trots op dat zijn oudste zoon premier 
was. Zijn eigen politieke ambities had hij grotendeels niet waar kunnen 
maken, maar hij genoot ervan om in de eer van zijn zoons overwinning 
te delen. Hij had meteen de kans aangegrepen om met zijn hele gezin op 
Chequers te overnachten. De campagnevoerder, avonturier en beroemd-
heid wilde zich de kans niet laten ontglippen om in het huis te slapen waar 
vroegere Britse leiders overnacht hadden. Ook wilde hij de bijzondere ver-
zameling schilderijen en voorwerpen bewonderen van het indrukwekken-
de huis, vooral die uit het Cromwell-tijdperk.

De volgende ochtend bij het ontbijt vertelde Boris dat er een specia-
le verjaardagslunch voor Stanley zou zijn en hij verwachtte dat iedereen 
daarvoor zou blijven. Maar Rachel en Jo hadden andere afspraken, die al 
lang daarvoor waren gemaakt en zij vertrokken met hun gezinnen. De-
genen die achterbleven vonden het niet netjes dat zij weggingen. Plotse-
ling was het erg stil in huis. Tijdens de lunch, op het zonverlichte gazon, 
was Boris zoals gebruikelijk opgewekt en hij was blij toen zijn personeel 
een verjaardagstaart kwam brengen. Na de gebruikelijke felicitaties blies 
Stanley de kaarsjes uit en genoten ze van de taart. Kort daarna vertrok 
Stanley zelf ook.

Een jaar later, op de vooravond van Stanleys tachtigste verjaardag, had 
het onverwachte premierschap van Boris het land en de familie Johnson 
inmiddels zwaar op de proef gesteld. In 2020, toen de premier het land 
met veel moeite probeerde te redden van de coronapandemie en het fail-
lissement liepen de spanningen in de familie, die het jaar daarvoor op 
Chequers al onder de oppervlakte broeiden, uit op een onverzoenlijke fa-
milieruzie. Tijdens de buitengewoon chaotische weken in het voorjaar, 
toen Boris’ leven aan een zijden draadje hing nadat hij met corona besmet 
was en toen ook zijn zesde kind werd geboren, namen de spanningen niet 
af. De vier oudste kinderen van Stanley verbaasden zich inmiddels nog 
veel meer over hun vaders tweede huwelijk, net zoals ze allemaal vraagte-
kens plaatsten bij Boris’ relatie met zijn verloofde. Terwijl Boris worstelde 
om 67 miljoen Britten voor een ramp te behoeden, viel zijn eigen familie 
– die door velen nog steeds geprezen werd als een jaloersmakend voorbeeld 
van liefde, vreugde en eer – achter de schermen uiteen.

Tijdens die onthutsende zomermaanden, toen Groot-Brittannië wor-
stelde om weer naar het normale leven terug te keren, vroeg men zich 
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algemeen af of de onzichtbare ineenstorting van de Johnson-dynastie sym-
bolisch was voor Johnsons premierschap. Critici beschuldigden hem ervan 
dat hij de eerste waarschuwingstekens van de epidemie genegeerd had, dat 
hij niet goed leiding had gegeven aan de chaotische reactie van de rege-
ring, en tot slot, dat hij zelf de waarschuwingen in de wind had geslagen 
en het virus had opgelopen. Met diepliggende ogen werd hij na zijn ziekte 
geconfronteerd met beschuldigingen dat hij zijn energie én zijn gezag was 
kwijtgeraakt. Een aantal van de gedetailleerdere beschuldigingen bleken 
later ongegrond, maar de langdurige verwijten dat hij lui en chaotisch was 
en geen aandacht aan details schonk, bleven hem voortaan achtervolgen. 
Sommigen weten zijn zwalkend beleid en gebrek aan realiteitszin aan zijn 
echtscheiding van Marina, die ‘niet bang was om de harde waarheid te 
spreken’. In tegenstelling tot wat Stanley dacht, had Marina de dynastie 
bijeengehouden, en het lot van de premier werd bepaald door zijn loyali-
teit én zijn disloyaliteit aan zijn vrienden en familie.



eerste bedrijf

afkomst





17

1

De waarheid

Het ontstaan van de Johnson-dynastie leek wel een droom. Midden in 
het adembenemend mooie Oxford, het bastion van het Britse zelfvertrou-
wen, organiseerden de studenten van All Souls College in de zomer van 
1962 een feestelijk diner. Tot de gasten behoorden onder anderen Charlot-
te Fawcett, een bachelorstudente die Engels studeerde aan Lady Margaret 
Hall. Naast haar zat Stanley Johnson, bijna twee jaar ouder en student En-
gels aan Exeter College. Stanley was een innemende jongeman met gevoel 
voor humor en Charlotte was meteen onder de indruk van hem. Stanley 
dacht niet dat het toevallig was dat Sir James Fawcett, de penningmeester 
van de universiteit en een bijzonder goede internationale jurist, hem naast 
zijn dochter had geplaatst. Stanley was binnen de universiteit erg geliefd en 
hij had dat jaar ook de Newdigate Prize voor poëzie gewonnen, een prijs 
die hij bijna zestig jaar later nog steeds met trots noemt. Die prijs bleek 
een zegen voor Stanley, want die opende niet alleen deuren voor hem na 
zijn loopbaan aan Oxford, maar zorgde er ook voor dat hij een bijzondere 
vrouw leerde kennen.

Charlotte, een van de vijf kinderen van James Fawcett, volgde haar op-
leiding aan Mayfi eld en vervolgens Westminster Tutors nadat ze een ge-
lukkige, sociale jeugd had gehad in een groot huis in St John’s Wood, een 
welvarende wijk in het noordwesten van Londen. Haar ouders waren po-
litiek actieve liberalen die zich volledig inzetten voor de mensenrechten, 
vrouwenrechten en de strijd tegen racisme. Beatrice Lowe, haar moeder, 
was de joodse dochter van twee vermaarde wetenschappers. Charlotte leid-
de een fi nancieel en emotioneel beschermd leven en was verliefd geweest 
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op een andere student, een linkse voorzitter van de studentenvereniging, 
voordat ze Stanley ontmoette. Maar ze had al snel een relatie met haar 
nieuwe vriend.

Stanley was heel bijzonder, dynamisch, intelligent en erg sociaal, en hij 
had een breed scala aan vrienden in Oxford. Hij had al veel over de wereld 
gereisd en maakte dermate veel indruk dat hij gerekruteerd werd voor mi6, 
de buitenlandse veiligheidsdienst. Hij was echter ook al snel tegen zijn in-
tellectuele grenzen aangelopen. Hoewel hij naar Oxford was gegaan om 
klassieke talen te studeren, stapte hij over naar Engels, een gemakkelijker 
studie. Dat wijze besluit leverde hem niet alleen de Newdigate Prize op, 
maar hij kreeg ook een beurs, de Harkness Fellowship, om een studiereis 
naar de Verenigde Staten te maken.

Charlotte was volkomen ondersteboven van Stanleys energie en stemde 
er in 1963 mee in om het laatste jaar van haar studie en haar eindexamen 
uit te stellen om een jaar met hem mee naar Amerika te gaan. Voor ze ver-
trokken trouwden ze voor de burgerlijke stand in Marylbone en met het 
kleine beetje geld dat ze hadden, brachten ze hun huwelijksreis door op 
de boerderij van een vriend. Een aantal jaren later besefte Charlotte dat 
ze samen geen liefdevolle, diepe vriendschap hadden, maar dat ze verliefd 
was geworden op een man die bewust niets serieus nam en die een intieme 
band bespottelijk vond. De intellectuele en emotionele waarden die zo be-
langrijk waren voor de familie Fawcett werden belachelijk gemaakt door 
haar nieuwe echtgenoot. In de drukke, chaotische verkeringstijd, waarin 
ze te koppig was om naar de waarschuwingen van haar familie te luisteren, 
had ze ook niet opgemerkt dat de bravoure en jovialiteit een rookgordijn 
vormden om de littekens van zijn eigen jeugd te verhullen.

Stanley was natuurlijk onder de indruk van zijn familiegeschiedenis. 
In de negentiende eeuw was zijn grootvader Ali Kemal in Anatolië, Tur-
kije, een beroemde tegenstander van het corrupte Ottomaanse Rijk ge-
weest. Na de ineenstorting van het rijk in 1918 werd Kemal aangesteld als 
de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Fel, maar wanhopig, voerde 
hij strijd tegen Kemal Atatürk, de vurige nationalist; hij wilde dat Turkije 
zich bij Groot-Brittannië aansloot, maar hij werd bruusk gedwongen om 
af te treden. In een koortsachtige sfeer keerde hij terug naar de journalis-
tiek en ging door met zijn werk als redacteur van een krant. Op die ma-
nier kon hij ook tegen Atatürk strijden, tot zijn vijanden hem in november 
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1922 ontvoerden en hij gelyncht werd door een menigte. Zijn lichaam werd 
aan een boom opgehangen.

Op dat moment woonde zijn dertienjarige zoon Osman Ali in Groot-
Brittannië. Ali Kemals eerste vrouw, die half Brits en half Zwitsers was, 
was voor haar eigen veiligheid naar Engeland gegaan en daar was ze in 
Bournemouth van haar zoon bevallen. Ze stierf kort na zijn geboorte en 
haar moeder, Margaret Brun (wier meisjesnaam Johnson was), adopteerde 
haar kleinzoon en gaf hem de nieuwe naam Wilfred ‘Johnny’ Johnson.

Na een verkorte opleiding werd Johnny boer in Canada, bezocht Zwit-
serland en trok naar Egypte om de leiding van een landgoed op zich te ne-
men. Toen hij in 1932 in een bar in Caïro was, zag hij hoe Irene Williams, 
een vijfentwintigjarige Frans-Engelse aan Oxford afgestudeerde vrouw, 
door een Britse militair lastiggevallen werd. Tot ieders verbazing sloeg 
Irene de militair neer. Toen hij op de grond lag, liep Johnny naar haar toe 
om haar te feliciteren en Irene, die meteen weg was van de nuchtere En-
gelsman, stelde zich voor als ‘Buster’.

Johnny bleek geluk te hebben. Irenes vader was een investeerder van 
verzekeringsmaatschappij Lloyd’s, en had zijn rijkdom en status geërfd 
van zijn grootvader, Sir George Williams, een succesvolle zakenman die 
de ymca had opgericht. Haar moeder stamde af van baron de Pfeff el, 
een rijke familie uit de Elzas, die in een indrukwekkend huis in Versailles 
woonde. Irene, die omringd was door dienstmeisjes, kindermeisjes en een 
kennelijk onbegrensde rijkdom om een enthousiast sociaal leven vol mu-
ziek in stand te kunnen houden, ging in Oxford studeren aan Cheltenham 
Ladies’ College. Omdat haar vader niet zeker wist hoe haar toekomst eruit 
zou zien, en hij vreesde dat ze misschien relaties met ongeschikte mannen 
zou aanknopen, stuurde hij de amusante kunstliefhebster naar Caïro. Na 
drie jaar privéles in Caïro keerde ze in 1935 terug naar Engeland. Johnny 
volgde haar. Toen hij eenmaal een baan had bij een tussenhandelaar in 
timmerhout in de City (het fi nanciële hart van Londen), trouwden ze in 
1936.

Met het geld van Irenes familie had Johnny een geriefl ijk leven. Hij reis-
de dagelijks van Bromley naar Cannon Street en keerde na zijn werkdag 
maar al te graag van de smog in Londen weer terug naar zijn luxe leven 
met huispersoneel en naar zijn eerste twee kinderen. Kort na het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog meldde Johnny zich aan als vrijwilliger 
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om voor de RAF Coastal Command (de Britse kustwacht) te gaan vlie-
gen. Hij was er niet bij toen Stanley in 1940 geboren werd, tijdens de slag 
om Groot-Brittannië. Om aan de bombardementen op Londen te ont-
snappen, verhuisde Irene met haar drie kinderen eerst naar haar ouders in 
Cornwall en daarna naar Devon. Er kwam plotseling een eind aan haar 
idyllisch leventje toen de oorlog bijna afgelopen was. Irene stond op een 
heuvel om Johnny voorbij te zien vliegen, die ter begroeting iets met zijn 
vleugels kantelde. Opgetogen keek ze toe… tot ze het vliegtuig zag neer-
storten door motorpech. Johnny overleefde het ongeluk, maar hij was ver-
brand en voor altijd kreupel en nam in 1947 afscheid van de raf, waarna 
hij arm en werkloos was. Tot zijn grote geluk kon hij terugvallen op Ire-
nes liefde en toewijding, en op het geld van haar familie. Hij was ervan 
overtuigd dat hij maar het beste de stad achter zich kon laten en dat hij 
weer boer moest worden. Daarom kocht hij West Nethercote, een afgele-
gen schapenboerderij van ruim honderd hectare, in een diep, schaduwrijk 
dal vlak bij Winsford, op Exmoor, in de buurt van de rivier de Exe. Ze 
hadden daar geen betrouwbaar elektriciteitsnetwerk, noch goede sanitai-
re voorzieningen of voldoende verwarming. Het gezin breidde zich snel 
uit met vier kinderen en ze deelden hun vervallen, koude, stenen huis met 
koeien, schapen, kippen, honden, muizen en af en toe een paard. Busters 
liefde voor Johnny smoorde kennelijk alle spijt dat ze het geriefl ijke leven 
van haar jeugd achter zich had gelaten.

Het harde fysieke leven overheerste in Stanleys jeugd. Als hij vakantie 
had van zijn kostschool, hielp hij zijn vader dagelijks met de schapen, of hij 
hooide het land, plukte fruit en leerde in de heuvels overleven. Ze hadden 
geen wasmachine of koelkast. Pasgeboren lammetjes werden in de keuken 
bij het houtfornuis warm gehouden. De idyllische omgeving vormde een 
scherp contrast met de sfeer op Nethercote en het was geen gelukkig thuis 
voor de kinderen. Johnny had geen succes als boer, en hij was bovendien 
een stiekeme alcoholist die nooit boeken las en geen aandacht aan ziekten 
schonk. Stanley en de andere kinderen kregen regelmatig een pak slaag 
van de norse ellendeling. En Johnny sloeg Irene ook, waar de kinderen bij 
waren. Stanley vertelde Charlotte hoe kwaad hij was over zijn vaders ge-
drag, en vooral omdat hij Irene sloeg. Achteraf gezien hadden zijn ouders 
geen aandacht voor Stanleys gevoelens en hijzelf voelde weinig liefde voor 
zijn broers en zus. ‘Hij vond dat ze niet goed genoeg waren,’ merkte Allegra 


