
ELIZABETH JANE HOWARD (1923-2014) is een van de grootste 
schrijvers van het naoorlogse Engeland, maar haar briljante ro-
mans werden vaak overschaduwd door haar turbulente privé-
leven. In 1950 debuteerde ze met The Beautiful Visit, dat prompt 
bekroond werd met de John Llewellyn Rhys Memorial Prize. In 
1965, na een paar mislukte huwelijken en een aantal succesvolle 
romans, werd ze de tweede vrouw van Kingsley Amis. Ze scheid-
de van Amis in 1983, maar bleef contact houden met diens zoon 
Martin. En het was op aanraden van Martin Amis dat Howard 
in 1982 begon aan de autobiografische romanreeks De Cazalets, 
waarvan Verwarring het derde deel uitmaakt.
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VOORWOORD

De volgende achtergrondinformatie is bedoeld voor de lezers 
die Lichte jaren en Aftellen, de eerste twee delen van deze kro-
niek, niet hebben gelezen.
 William en Kitty Cazalet, die door hun familie de generaal en 
de baronie worden genoemd, brengen de oorlog door in Home 
Place, hun landhuis in Sussex. De generaal is nu nagenoeg blind 
en gaat vrijwel nooit meer naar Londen om de scepter te zwaai-
en over de houthandel van de familie. Ze hebben drie zonen en 
een ongetrouwde dochter, Rachel.
 De oudste zoon, Hugh, is getrouwd met Sybil en heeft drie 
kinderen: Polly, Simon en William (Wills). Polly krijgt thuison-
derwijs, Simon zit op kostschool en Wills is vier. Sybil is al enige 
maanden erg ziek.
 Edward is getrouwd met Villy en heeft vier kinderen. Louise is 
aan het bezwijken voor de liefde – met Michael Hadleigh, een 
geslaagde portretschilder, ouder dan zij en nu bij de marine – in 
plaats van een carrière als actrice na te jagen. Teddy staat op het 
punt bij de raf te gaan. Lydia volgt thuisonderwijs en Roland 
(Roly) is een baby.
 Rupert, de derde zoon, is al sinds Duinkerken in 1940 vermist 
in Frankrijk. Hij was getrouwd met Isobel, met wie hij twee kin-
deren heeft gekregen, Clary, die met haar nichtje Polly thuis les 
krijgt (maar Polly en zij willen graag naar Londen om een vol-
wassen leven te gaan leiden), en Neville, die op een voorberei-
dende kostschool zit. Isobel is bij de geboorte van Neville overle-
den, en Rupert is vervolgens getrouwd met Zoë, die veel jonger 
is dan hij. Kort na zijn verdwijning heeft ze een dochter gekre-
gen, Juliet, die hij nooit heeft gezien.
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 Rachel leeft voor anderen, wat haar boezemvriendin Margot 
Sydney (Sid), een vioollerares uit Londen, vaak moeilijk vindt.
 Edwards vrouw Villy heeft een zuster, Jessica Castle, die is ge-
trouwd met Raymond. Ze hebben vier kinderen. Angela, de 
oudste, woont in Londen en heeft de neiging zich in ongelukkige 
liefdesaffaires te storten; Christopher heeft een zwakke ge-
zondheid en leidt nu met zijn hond een teruggetrokken bestaan 
in een woonwagen. Hij werkt op een boerderij. Nora is verpleeg-
ster en Judy zit op kostschool. De Castles hebben wat geld en 
een huis in Surrey geërfd.
 Juffrouw Milliment is de hoogbejaarde gouvernante van de fa-
milie: ze is begonnen met Villy en Jessica, en geeft nu les aan 
Clary, Polly en Lydia.
 Diana Mackintosh, een weduwe, is Edwards meest serieuze 
minnares. Ze verwacht een kind. Edward en Hugh hebben alle-
bei een huis in Londen, maar dat van Hugh in Ladbroke Grove is 
het enige huis dat op dit moment wordt bewoond.
 Aftellen eindigde met het nieuws dat Rupert nog leefde en met 
de Japanse aanval op Pearl Harbor. Verwarring begint in maart 
1942, kort nadat Sybil is overleden.
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POLLY

MAART 1942

De kamer was een week dicht geweest; de calicot zonwering 
voor het raam op het zuiden met uitzicht op de voortuin was 
neergetrokken; de koude muffe lucht werd overgoten door een 
perkamentkleurig licht. Ze ging naar het raam en trok aan het 
koord; het scherm schoot met een klap omhoog. De kamer licht-
te op tot een kille tint grijs – fletser dan de stormachtige wolken-
lucht. Ze bleef even bij het raam staan. Kluitjes narcissen ston-
den akelig fleurig onder de apenboom te wachten tot ze drijfnat 
en geknakt zouden worden door het maartse weer. Ze ging naar 
de deur en deed hem op slot. Elke onderbreking zou onverdraag-
lijk zijn. Ze zou in de kleedkamer een koffer pakken en vervol-
gens zou ze de hangkast en de laden uit de rozenhouten kast bij 
de kaptafel leeghalen. 
 Ze pakte een koffer – de grootste die ze kon vinden – en legde 
hem op het bed. Er was haar gezegd dat ze nooit een koffer op 
een bed mocht leggen, maar dit bed was ontdaan van zijn bed-
dengoed en zag er onder zijn sprei zo vlak en verlaten uit dat het 
er niet toe leek te doen.
 Maar toen ze de hangkast opentrok en de lange rij opeenge-
pakte kleren zag, durfde ze ineens niets aan te raken – het was 
net alsof ze daardoor medeplichtig zou worden aan het onver-
biddelijke vertrek, de verdwijning in haar eentje, voorgoed en 
hoewel niemand dat wilde, van alweer een week geleden. Het 
hoorde allemaal bij haar onvermogen om dat voorgoed tot zich 
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te laten doordringen: je kon onmogelijk geloven dat iemand er 
niet meer was, het was het feit dat diegene nooit meer zou terug-
komen dat zo moeilijk was. De kleren zouden nooit meer wor-
den gedragen en nu hun voormalige eigenaar er niets meer aan 
had, konden ze slechts pijnlijk zijn voor anderen: of eigenlijk 
voor één ander. Ze deed dit voor haar vader, zodat hij, wanneer 
hij terugkwam van zijn reis met oom Edward, niet aan haar zou 
worden herinnerd door onbeduidende, hopeloze bezittingen. 
Ze trok er in het wilde weg enkele hangertjes uit: ze werd over-
weldigd door vleugjes sandelhout – samen met de flauwe geur 
die ze associeerde met haar moeders haar. Daar was de jurk in 
groen, zwart en wit die haar moeder had gedragen toen ze twee 
zomers geleden met haar naar Londen was gegaan, de beigegrij-
ze mantel en rok van tweed die haar altijd te groot of te klein 
hadden geleken, de stokoude groene zijden japon die ze vroeger 
had gedragen wanneer ze een avond alleen was met pap, het jas-
je van velours fleuré met knopen van marcasiet dat ze haar con-
certjasje had genoemd, de olijfgroene linnen jurk die ze had ge-
dragen toen ze Wills verwachtte – lieve help, die moest vijf jaar 
oud zijn. Ze had kennelijk alles bewaard: kleren die haar niet 
meer pasten, avondjurken die niet meer waren gedragen sinds 
de oorlog was uitgebroken, een winterjas met een kraag van eek-
hoornbont die ze nog nóóit had gezien… Ze haalde alles eruit en 
legde het op het bed. Helemaal achteraan hing een versleten 
groene zijden kimono die een jurk van goudlamé omhulde, een 
van paps nuttelozere kerstcadeaus van heel lang geleden, herin-
nerde ze zich vaag, die die ene avond opgelaten was gedragen en 
daarna nooit meer. Er zaten geen echt mooie kleren bij, dacht ze 
treurig: de avondjurken waren weggekwijnd doordat ze te lang 
waren blijven hangen zonder te zijn gedragen, de kleren voor 
overdag waren afgedragen tot ze dun waren of glommen of 
vormloos of iets anders waren wat ze niet hóórden te zijn. Het 
waren in feite allemaal kleren voor liefdadigheidsbazaars, wat 
volgens tante Rach het beste was wat ermee kon gebeuren, ‘hoe-
wel je alles moet houden wat je wilt, lieve Polly,’ had ze eraan 
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toegevoegd. Maar ze wilde niets hebben, en zelfs als ze dat wel 
had gewild, had ze, wat het ook geweest was, nooit kunnen dra-
gen vanwege pap.
 Toen ze de kleren had ingepakt, besefte ze dat er op de boven-
ste plank van de kast nog hoeden lagen en dat er onder de kleren 
rekken met schoenen stonden. Ze zou nog een koffer moeten 
zoeken. Er was er nog maar een – en daarop stonden haar moe-
ders initialen, ‘s.v.c.’ ‘Sybil Veronica’ had de dominee gezegd op 
de begrafenis: wat merkwaardig om een naam te hebben die al-
leen werd gebruikt bij je doop en je begrafenis. Het vreselijke 
beeld van haar moeder die daar in haar kist lag en werd bedekt 
met aarde kwam weer boven, zoals de afgelopen week zo vaak 
was gebeurd; ze bleek niet in staat te zijn om niet aan een li-
chaam te denken als aan een persoon die licht en lucht nodig 
had. Ze had er stom en versteend bij gestaan tijdens de gebeden 
en toen er aarde op de kist was gestrooid en haar vader er een 
rode roos op had laten vallen, in de wetenschap dat als alles was 
gedaan wat maar moest gebeuren, ze haar daar zouden achterla-
ten: koud en voorgoed alleen. Maar ze had niets van dit alles te-
gen iemand kunnen zeggen: de familie had haar de hele tijd als 
een kind behandeld, was tot op het laatst opgewekte, opbeuren-
de leugens blijven vertellen die hadden gevarieerd van een mo-
gelijk herstel tot geen pijn en ten slotte – zonder zelfs maar de 
tegenstrijdigheid ervan in te zien – een genadige bevrijding 
(hoezo genadig als er geen pijn was geweest?). Ze was géén kind, 
ze was bijna zeventien. Zodoende was ze na deze laatste schok 
– want ze had de leugens natuurlijk wíllen geloven – nu verstijfd 
van wrok, van wóéde, omdat was gedacht dat ze de werkelijk-
heid niet aankon. De hele week was ze uit de armen van de ande-
ren geglipt, had ze kussen ontweken, elke vorm van toegeeflijk-
heid of tederheid genegeerd. Het was alleen een opluchting 
geweest dat oom Edward pap twee weken had meegenomen, 
waardoor ze de rest naar hartenlust had kunnen haten.
 Ze had meegedeeld dat ze haar moeders spullen wilde oprui-
men toen die kwestie ter sprake was gekomen, had stellig elke 
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hulp daarbij afgeslagen; ‘dát kan ik tenminste doen,’ had ze ge-
zegd, en tante Rach, die een tikkeltje beter begon te lijken dan de 
rest, had gezegd ja, natuurlijk.
 De kaptafel was bezaaid met haar moeders zilveren borstels, 
een kam van schildpad, een bakje van geslepen glas met haar 
haarspelden, die ze niet meer had gebruikt sinds haar haar was 
afgeknipt, en een standaardje met twee of drie ringen, onder an-
dere de ring die pap haar had gegeven toen ze waren verloofd: 
een cabochon geslepen smaragd, omringd door kleine diamant-
jes en gezet in platina. Ze keek naar haar eigen ring – ook een 
smaragd – die pap haar afgelopen herfst had gegeven. Hij houdt 
wel van me, dacht ze, hij beseft gewoon niet hoe oud ik ben. Hém 
wilde ze niet haten. Alle dingen op de kaptafel konden niet zo-
maar naar een bazaar gaan. Ze besloot alles in een doos te stop-
pen en nog een tijdje te bewaren. De paar potjes coldcream, poe-
der en droge rouge konden beter worden weggegooid. Die deed 
ze in de prullenbak.
 In de ladekast zat ondergoed; twee soorten nachthemden, din-
gen die pap haar had gegeven en die ze nooit droeg, en de dingen 
die ze zelf had gekocht en wel droeg. Die van pap waren van zui-
vere zijde en chiffon met kant en linten, twee groene en een don-
kere mokkakleurige van satijn. De nachthemden die ze zelf had 
gekocht waren van katoen of flanel met kleine bloemetjes – een 
soort Beatrix Potter-nachthemden. Ze ploeterde verder: beha’s, 
jarretelgordels, hemden, hemdbroeken, kunstzijden onderrok-
ken van interlock, allemaal in een soort vuile perzikkleur, zijden 
en wollen kousen, enkele blouses van viyella, tientallen zakdoe-
ken in een doos die Polly jaren geleden had gemaakt van Mar-
seillaans borduurwerk op een stuk shantoeng. Achter in de la 
met ondergoed lag een klein zakje, net een soort zakje voor je 
kam en borstel, met daarin een tube waarop Volparpasta stond 
en een klein doosje met een raar rond rubberen dingetje. Ze 
stopte alles weer in het zakje en gooide het in de prullenbak. In 
die la lag ook een heel platte, vierkanten kartonnen doos en 
daarin zat, verpakt in verkleurd vloeipapier, een halfronde krans 
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van zilveren blaadjes en wittige bloemen die verkruimelden toen 
ze werden aangeraakt. Op het deksel van de doos stond een da-
tum, geschreven in haar moeders handschrift: ‘12 mei 1920’. Het 
moest haar bruidskrans zijn, dacht ze, terwijl ze zich de grappi-
ge trouwfoto op haar oma’s kaptafel probeerde te herinneren, 
met haar moeder in een heel aparte kokerachtige japon zonder 
taille. Ze zette de doos apart, kon onmogelijk iets weggooien 
wat zo lang was gekoesterd.
 In de onderste la zaten babyspullen. De doopjurk die Wills als 
laatste had gedragen – gemaakt door tante Villy van heel fijn wit 
batist dat was geborduurd met klavertjes – een ivoren bijtring, 
een stel piepkleine kanten mutsjes, een rammelaar van zilver en 
koraal die eruitzag alsof hij uit India afkomstig was, een aantal 
ongedragen zachtroze gebreide dingen, die vermoedelijk waren 
gemaakt voor de overleden baby, en een grote, heel dunne verge-
lende kasjmier sjaal. Ze wist niet wat ze ermee aan moest: ten 
slotte besloot ze deze spullen op te bergen tot ze zich ertoe zou 
kunnen brengen een van de tantes te vragen wat ze ermee moest 
doen.
 Weer een middag voorbij. Het zou al vlug theetijd zijn en daar-
na zou ze Wills overnemen, met hem spelen, hem in bad doen en 
naar bed brengen. Hij zal net als Neville worden, dacht ze – maar 
dan erger, want omdat hij vier was, zou hij zich haar nog heel 
lang herinneren en Neville had zijn moeder nooit gekend. Tot nu 
toe was het niet mogelijk geweest het aan Wills uit te leggen. Ui-
teraard was dat geprobeerd – had zíj dat geprobeerd. ‘Wegge-
gaan,’ herhaalde hij onverstoorbaar. ‘Dood in de lucht?’ opperde 
hij dan, maar hij bleef haar desondanks zoeken – onder banken 
en bedden, in kasten, en wanneer hij maar even kon ontsnappen 
ging hij op weg naar deze lege kamer. ‘Vliegtuig,’ had hij giste-
ren tegen haar gezegd na die opmerking over de lucht te hebben 
herhaald. Ellen had gezegd dat ze naar de hemel was gegaan, 
maar dat had hij verward met Hastings en hij wilde de bus gaan 
opwachten. Hij huilde niet om haar, maar hij was heel stil. Hij 
zat op de grond lusteloos te friemelen aan zijn autootjes, speelde 
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met zijn eten maar at het niet op en sloeg om zich heen als ie-
mand hem oppakte. Hij verdroeg haar, maar Ellen was de enige 
die hij blijkbaar wilde hebben. Uiteindelijk zal hij haar wel ver-
geten, dacht ze. Hij zal zich nauwelijks kunnen herinneren hoe 
ze eruitzag, zal weten dat hij zijn moeder heeft verloren, maar 
zal niet weten wie ze was. Dit leek op een totaal andere manier 
treurig en ze besloot er niet over na te denken. Vervolgens vroeg 
ze zich af of ergens niet over nadenken soms het op een na ergste 
was na ergens niet over praten, want ze wilde in geen geval zo 
worden als haar vreselijke familieleden, die, in haar ogen, hun 
uiterste best deden om verder te leven alsof er niets was gebeurd. 
Ze hadden er eerder niet over gepraat en deden dat nu evenmin; 
ze geloofden niet in God, voor zover Polly kon nagaan, aange-
zien niemand naar de kerk ging, maar ze waren allemaal – met 
uitzondering van Wills en Ellen, die was thuisgebleven om op 
hem te passen – naar de begrafenis gegaan, hadden in de kerk 
gebeden op staan zeggen en gezangen gezongen en waren ver-
volgens naar buiten gedromd, naar de plek waar het diepe gat 
was gegraven, en ze hadden toegekeken hoe twee zeer oude 
mannen de kist naar de bodem hadden laten zakken. ‘Ik ben de 
opstanding en het leven,’ zegt de Heer, ‘en wie in Mij gelooft zal 
niet sterven.’ Maar haar moeder had níét geloofd, en, voor zover 
Polly wist, geloofde de familie evenmin. Wat had het dan voor 
zin? Ze had over het graf heen naar Clary gekeken, die naar de 
grond had staan te staren, met de knokkels van een hand in haar 
mond geklemd. Clary kon er ook niet over praten, maar ze ge-
droeg zich in geen geval alsof er niets was gebeurd. Die afschu-
welijke laatste avond – nadat dokter Carr was gekomen en haar 
moeder een injectie had gegeven, en zij was opgehaald om naar 
haar toe te gaan (‘Ze is bewusteloos,’ was haar gezegd, ‘ze voelt 
nu niets meer,’ wat was meegedeeld alsof het een soort prestatie 
was), en ze had staan luisteren naar de oppervlakkige, roche-
lende ademhaling, had gewacht en gewacht tot haar moeders 
ogen zouden opengaan zodat er iets kon worden gezegd, of er in 
elk geval op een of andere manier stilzwijgend afscheid van el-
kaar kon worden genomen…
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