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Mijn noodkreten

Het geluid van ruziënde stemmen en hysterisch gehuil dat uit de reeks ver-
trekken van Sandringham kwam waarin de prins en prinses van Wales hun 
intrek hadden genomen, was duidelijk te horen. Het was vlak na Kerstmis, 
maar tussen het koninklijk paar heerste een allesbehalve feestelijke stem-
ming.  Diana was drie maanden zwanger van prins William en voelde zich 
ellendig. Haar relatie met prins  Charles verslechterde snel. De prins scheen 
het verdriet in  Diana’s leven niet te kunnen of willen begrijpen. Ze leed ont-
zettend aan ochtendmisselijkheid, ze werd geobsedeerd door  Camilla Par-
ker-Bowles en ze probeerde zich wanhopig aan te passen aan haar nieuwe 
positie en nieuwe familie.

Zoals ze haar vriendinnen later vertelde: ‘Het ene moment was ik nie-
mand, het volgende moment was ik de prinses van Wales, moeder, media-
speeltje, lid van de koninklijke familie en dat was allemaal gewoon te veel 
voor een persoon om te bevatten.’ Ze had de prins met smeken en ruzie 
geprobeerd over te halen haar te helpen. Het was tevergeefs. Op die dag in 
januari 1982, haar eerste nieuwjaar met de koninklijke familie, dreigde ze 
zich van het leven te beroven. Hij vond dat zij zich aanstelde en bereidde 
zich voor om te gaan paardrijden op het landgoed van Sandringham. Het 
was haar menens. Ze stond boven aan de houten trap, wierp zichzelf naar 
beneden en kwam als een zielig hoopje op de grond terecht.

De koningin-moeder was als een van de eersten ter plaatse. Ze was met 
afschuw vervuld en beefde van angst door wat ze had gezien. Er werd een 
plaatselijke dokter gebeld terwijl George Pinker,  Diana’s gynaecoloog, uit 
Londen kwam om zijn koninklijke patiënte te bezoeken. Haar echtgenoot 
trok zich weinig van haar situatie aan en bleef bij zijn voornemen om te 
gaan paardrijden. Gelukkig was  Diana niet ernstig gewond door de val, 
maar zij had wel een aantal blauwe plekken rondom haar buik. Nadat ze 
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helemaal gecontroleerd was bleek dat de foetus niet onder de val geleden 
had.

Het voorval was een van de vele huiselijke crises die het koninklijk paar 
deze roerige beginperiode zou moeten doorstaan. Op ieder keerpunt werd 
de afstand tussen hen groter. Zoals James Gilbey over haar zelfmoordpogin-
gen opmerkte: ‘Dat waren uitingen van totale wanhoop. Help alsjeblieft.’ De 
eerste jaren van hun huwelijk deed  Diana meerdere zelfmoordpogingen en 
dreigde ze daar verschillende keren mee. Hierbij moet benadrukt worden 
dat dit geen serieuze pogingen waren om zich van het leven te beroven, 
maar noodkreten.

Een keer gooide ze zichzelf tegen een glazen pronkkast in Kensington 
Palace en sneed ze in haar polsen met een scheermes. Een andere keer sneed 
ze zichzelf met het kartelmes van een citroensnijder; en tijdens een hoog-
oplopende ruzie met prins  Charles griste ze zijn zakmes van zijn dressoir 
om zich vervolgens in de borst en dijen te snijden. Alhoewel ze bloedde 
beschimpte hij haar minachtend. Zoals altijd vond hij dat zij zich haar pro-
blemen inbeeldde. Later zag haar zuster Jane, die haar kort daarna zag, dat 
ze snijwonden op haar lichaam had. Jane schrok enorm toen ze hoorde wat 
er gebeurd was.

 Diana vertelde later aan vrienden: ‘Het waren wanhopige noodkreten. 
Ik had gewoon tijd nodig om mij aan mijn nieuwe positie aan te passen.’ 
Een vriend die hun relatie zienderogen zag verslechteren wees op prins 
 Charles’ desinteresse en totale gebrek aan respect voor haar op een moment 
dat  Diana hulp hard nodig had. ‘Zijn onverschilligheid dreef haar tot het 
uiterste, terwijl hij haar er met een beetje liefde weer bovenop had kunnen 
helpen. Ze hadden samen de hele wereld aangekund. Dat hij haar zelfhaat 
aanwakkerde, kwam niet door een persoonlijke fout van hem, maar door 
zijn onwetendheid, zijn opvoeding en door het feit dat hij nog nooit in zijn 
leven een volwaardige relatie met iemand had gehad.’

Dit is een partijdig oordeel. In het begin van hun huwelijk heeft prins 
 Charles gedurende enige tijd wel geprobeerd om zijn vrouw rustig te la-
ten wennen aan het koninklijke leven. Haar eerste grote test was een drie-
daags bezoek aan Wales in oktober 1981. De mensenmassa’s maakten pijn-
lijk duidelijk wie de nieuwe ster van de show was: de prinses van Wales. 
 Charles kon zich alleen nog verontschuldigen voor het feit dat hij niet ge-
noeg vrouwen had die een ronde door het publiek konden maken. Als hij 
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bij een rondwandeling de ene kant van de straat nam, begon het publiek 
massaal te grommen; men was voor zijn vrouw gekomen. ‘Het lijkt wel of ik 
tegenwoordig niets anders doe dan bloemen aannemen,’ zei hij. ‘Ik ken mijn 
plaats.’ Achter de glimlach gingen andere zorgen schuil. De eerste aanblik 
van de prinses op een regenachtige kade in Wales was een schok voor de 
mensen die de ontwikkelingen van de koninklijke familie volgden. Het was 
de eerste gelegenheid waarbij  Diana van dichtbij te zien was sinds de lange 
huwelijksreis en zij was een andere vrouw geworden. Ze was niet gewoon 
slank, maar pijnlijk mager. Het was te verwachten geweest dat ze voor het 
huwelijk af zou vallen, maar het meisje dat langs de mensenmenigte liep, 
handen schudde en bloemen aannam, was bijna doorzichtig.  Diana was 
twee maanden zwanger en voelde zich nog slechter dan zij eruitzag. Ze had 
de verkeerde kleding aangetrokken voor de stortbuien die losbarstten waar 
ze ook kwamen; ze voelde zich een wrak door de hevige ochtendmisselijk-
heid en was totaal overweldigd door de mensenmassa’s die uitliepen om 
haar te zien.

 Diana geeft toe dat ze tijdens die vuurdoop niet gemakkelijk in de om-
gang was. Ze huilde vaak als ze naar de verschillende bijeenkomsten reisden 
en zei tegen haar echtgenoot dat ze het publiek gewoon niet onder ogen kon 
komen. Ze had de energie of de innerlijke kracht niet om het vooruitzicht 
dat ze zo veel mensen tegemoet moest treden, aan te kunnen. Er waren mo-
menten, veel momenten, waarop ze terugverlangde naar haar veilige vrijge-
zellenappartement met haar vrolijke, ongecompliceerde vriendinnen.

Terwijl prins  Charles met zijn huilerige vrouw meeleefde, stond hij erop 
dat de koninklijke promotietoer door zou gaan. Hij was begrijpelij ker wijs 
bezorgd toen  Diana haar eerste voordracht, gedeeltelijk in het Welsh, moest 
houden in het stadhuis van Cardiff, toen haar het ereburgerschap van de 
stad werd uitgereikt. Terwijl  Diana die test ruimschoots doorstond, ontdek-
te ze een ander kenmerk van het koninklijke leven. Hoe goed ze het ook 
deed, hoe hard ze haar best ook deed, ze kreeg nooit een woord van waar-
dering van haar echtgenoot, de koninklijke familie of de mensen aan het 
hof. In haar kwetsbare, eenzame positie zou een klein applausje wonderen 
hebben verricht. ‘Ik weet nog dat ze zei dat ze zo verdomd haar best deed en 
dat ze alleen een schouderklopje nodig had,’ herinnerde een vriendin zich. 
‘Maar daar was geen sprake van.’ Iedere dag vocht ze tegen de misselijkheid 
om haar verplichtingen in het openbaar te kunnen voldoen. Ze had zo’n 
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 ziekelijke angst om haar echtgenoot en de Firma, de koninklijke familie, 
teleur te stellen, dat ze haar officiële taken uitvoerde terwijl ze zich hele-
maal niet goed voelde. Twee keer moest ze verplichtingen afzeggen, andere 
keren zag ze er bleek en ziekelijk uit, doordrongen van het feit dat ze haar 
echtgenoot niet hielp. Nadat haar zwangerschap op 5 november 1981 offici-
eel was aangekondigd, kon  Diana tenminste haar toestand in het openbaar 
bespreken. De vermoeide prinses zei: ‘Sommige dagen voel ik me vreselijk. 
Niemand heeft me verteld dat ik me zo zou gaan voelen.’ Ze onthulde dat ze 
dol was op sandwiches met bacon en tomaat en begon haar vriendin Sarah 
Ferguson te bellen, de dochter van  Charles’ polomanager majoor Ronald 
Ferguson. Deze onstuimige roodharige vrouw onderbrak regelmatig haar 
werk bij een Londense kunsthandelaar om naar Buckingham Palace te rij-
den om de koninklijke aanstaande moeder op te beuren. Privé ging het niet 
beter. Ze weigerde stijfkoppig om medicijnen in te nemen en gaf opnieuw 
als reden dat ze er niet verantwoordelijk voor wilde zijn wanneer de baby 
met een afwijking geboren zou worden. Tegelijkertijd kwam zij erachter dat 
zij door de rest van de koninklijke familie beschouwd werd als een ‘pro-
bleem’. Bij officiële diners op Sandringham of Windsor Castle was ze vaak 
genoodzaakt van tafel op te staan omdat ze over moest geven. In plaats van 
naar bed te gaan, wilde ze per se terugkomen omdat ze vond dat het haar 
taak was om haar verplichtingen na te komen.

Het dagelijkse leven was al moeilijk, maar de verplichtingen in het open-
baar waren een nachtmerrie. Het bezoek aan Wales was een overwinning 
geweest, maar  Diana was overweldigd door haar populariteit, de grote men-
senmenigtes en de opdringerigheid van de media. De trein had zich in be-
weging gezet en er was geen weg meer terug. De eerste paar maanden rilde 
ze bij het idee dat ze alleen op zou moeten treden bij een officiële aangele-
genheid. Voor zover dat mogelijk was zou ze meegaan met  Charles en stil en 
gedienstig, maar nog steeds doodsbang aan zijn zijde blijven. Toen ze haar 
eerste solo-optreden in het openbaar aannam, waarbij ze de kerstverlichting 
in werking zou stellen in Regent Street in het Londense West End, was ze 
verstijfd van de zenuwen. Tijdens de korte speech, die ze snel en monotoon 
opdreunde, was ze misselijk. Aan het einde van die gelegenheid was ze blij 
dat ze weer terug naar Buckingham Palace mocht.

Het werd er niet gemakkelijker op. Het meisje dat in toneelstukjes op 
school alleen mee wilde doen als ze niets hoefde te zeggen, stond nu  midden 
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op het toneel. Volgens haarzelf duurde het zes jaar voordat ze zich op haar 
gemak voelde in de hoofdrol die ze speelde. Gelukkig was de camera al 
verliefd geworden op de nieuwe koninklijke covergirl. Hoe zenuwachtig ze 
innerlijk ook geweest mocht zijn, haar warme lach en haar ongekunstelde 
houding waren een bron van vreugde voor de fotografen. Deze keer loog de 
camera wel: niet over de schoonheid die zij was geworden, maar door de 
kwetsbare persoonlijkheid te verbergen die achter haar aangeboren talent 
om te imponeren schuilging.

Dat ze ondanks de pijn nog kon lachen was volgens haarzelf te danken 
aan de eigenschappen die ze van haar moeder had geërfd. Als vrienden vroe-
gen hoe zij voor het publiek zo’n zonnig gezicht kon laten zien zei ze: ‘Ik heb 
datgene wat mijn moeder ook heeft. Hoe rot we ons ook voelen, we kunnen 
er verbazingwekkend gelukkig uitzien. Mijn moeder is daar een expert in en 
dat heb ik van haar overgenomen. Het hield het gevaar op afstand.’

Haar vermogen om voor het publiek zo’n lachende persoonlijkheid te 
zijn, vloeide ook voort uit de aard van Diana’s boulimia, waardoor ze haar 
lichaamsgewicht kon behouden. Tegelijkertijd kreeg  Diana door haar ge-
zonde levensstijl van regelmatig bewegen, weinig alcohol en vroeg naar bed 
de energie die zij nodig had om aan haar koninklijke verplichtingen te kun-
nen blijven voldoen.

Tegelijkertijd dwong haar sterke plichtsbesef haar om de schone schijn 
op te houden ter wille van het publiek. Zoals ze zich later herinnerde: ‘Zij 
was in het openbaar heel anders dan privé. De mensen wilden dat er een 
sprookjesprinses zou komen die hen aan zou raken en alles in goud zou ver-
anderen. Ze zouden al hun zorgen vergeten. Ze realiseerden zich niet dat het 
individu zichzelf opofferde.’  Diana, een internationale mediaberoemdheid 
tegen wil en dank, moest het in de praktijk leren. Er kwam geen training, 
ondersteuning of advies vanuit het koninklijk paleis. Alles ging stapje voor 
stapje en op goed geluk.  Charles’ personeel was gewend van doen te hebben 
met een vrijgezel die vaste gewoonten had en een routineus bestaan leidde. 
Door het huwelijk veranderde dat allemaal. Tijdens de voorbereidingen van 
het huwelijk was er consternatie omdat prins  Charles niet in staat zou zijn 
om zijn aandeel in de kosten te voldoen. ‘Bedragen werden opgeteld op de 
achterkant van een envelop, het was een chaos,’ herinnerde een voormalig 
lid van zijn hofhouding zich. De stuwkracht die tot lang na het huwelijk 
aanwezig was, verbaasde iedereen. Ondanks het extra personeel dat was 
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aangesteld had  Diana veel van de bedankbrieven die gestuurd werden naar 
aanleiding van de 47.000 felicitatiebrieven en 10.000 geschenken die ze voor 
hun huwelijk hadden ontvangen, zelf geschreven.

Ze moest zichzelf regelmatig in de arm knijpen in deze absurde situatie. 
Het ene moment lag ze vloeren te dweilen om de kost te verdienen, het 
volgende moment ontving ze een paar koperen kandelaars van de koning 
en koningin van Zweden of voerde ze een gesprek met de president van het 
een of andere land. Gelukkig was zij door haar opvoeding sociaal vaardig 
genoeg om met deze situaties om te gaan. Dit was maar goed ook, want de 
federale structuur van de koninklijke familie hield in dat iedereen zich met 
zijn eigen gebied bezighield.

Behalve het aanvaarden van haar openbare rol, moest de jonge prinses 
twee huizen meubileren en stofferen. Prins  Charles bewonderde haar gevoel 
voor stijl en kleur en liet de zorg voor de inrichting aan haar over. Hiervoor 
had ze wel professionele hulp nodig. Ze nam het voorstel van haar moeder aan 
om Dudley Poplak te vragen, een bescheiden Zuid-Afrikaanse binnenhuisar-
chitect die haar eigen huizen ook had ingericht. Hij ging aan de slag met de 
appartementen nummer acht en negen in Kensington Palace en High grove.

Zijn belangrijkste taak was om op een smaakvolle manier zoveel moge-
lijk trouwcadeaus in hun nieuwe huizen onder te brengen. Een 18e-eeuwse 
reiscommode van de hertog en hertogin van Wellington, een paar Georgian 
stoelen van de inwoners van Bermuda en smeedijzeren hekjes van het nabij-
gelegen dorp Tetbury waren slechts een greep uit de overvloed aan geschen-
ken waarmee het koninklijk paar overladen was.

Gedurende een groot gedeelte van haar zwangerschap verbleef  Diana 
in Buckingham Palace terwijl schilders en timmerlieden met hun nieuwe 
huis in Londen bezig waren. Pas vijf weken voordat prins William geboren 
werd verhuisde het koninklijk paar naar Kensington Palace, waar ook prin-
ses Margaret woonde, de hertog en hertogin van Gloucester en hun naaste 
buren, de prins en de prinses Michael van Kent. Tegen die tijd was  Diana 
aan het einde van haar Latijn. Ze werd voortdurend in de gaten gehouden 
door fotografen en verslaggevers, terwijl in kranten iedere handeling van 
haar uitvoerig beschreven werd. Achter de rug van de prinses om had de 
koningin de krantenuitgevers van Fleet Street al naar Buckingham Palace 
geroepen, waar ze door haar perschef verzocht werden om  Diana wat rust 
en privacy te gunnen. Het verzoek werd genegeerd.
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Toen  Charles en  Diana in februari naar het eiland Windermere bij de 
Bahamas vlogen, werden zij gevolgd door vertegenwoordigers van twee 
sensatiekranten. De prinses, die toen vijf maanden zwanger was, werd ge-
fotografeerd terwijl ze in bikini door de branding liep. Zij en  Charles waren 
woedend toen de foto’s gepubliceerd werden, terwijl het paleis uiting gaf 
aan zijn woede door op te merken dat het een van de ‘zwartste dagen uit de 
Britse journalistiek’ was. De wittebroodsdagen tussen de pers, de prinses en 
het paleis waren voorgoed voorbij.

Deze dagelijkse obsessie van de media voor  Diana belastte haar toch al 
zo overbelaste geestelijke en lichamelijke reserves nog meer. De boulimia, 
de ochtendmisselijkheid, haar huwelijk dat op instorten stond en haar ja-
loezie ten opzichte van  Camilla zorgden er allemaal voor dat haar leven 
onverdraaglijk werd. De belangstelling voor de aanstaande geboorte was de 
druppel die de emmer deed overlopen. Ze besloot om de bevalling op te la-
ten wekken, alhoewel haar gynaecoloog George Pinker gezegd zou hebben: 
‘Een geboorte is een natuurlijk proces en moet dan ook als zodanig behan-
deld worden.’ Terwijl zij zich terdege bewust was van haar moeders trauma 
na de geboorte van haar broer John, voelde ze intuïtief aan dat het goed was 
voor de baby. ‘De tijd is rijp,’ zei ze tegen een vriendin voordat zij en prins 
 Charles op weg gingen naar de privévleugel Lindo van het St. Mary’s Hos-
pital in West-Londen.

Haar bevalling was, net als haar zwangerschap, lang en zwaar.  Diana was 
voortdurend misselijk en even overwogen Mr. Pinker en zijn collega’s om 
een keizersnede uit te voeren. Gedurende haar bevalling steeg  Diana’s tem-
peratuur dramatisch, wat opnieuw aanleiding gaf tot bezorgdheid over de 
gezondheid van de baby. Aan het einde was  Diana, die een ruggenprik had 
gekregen, in staat om op eigen kracht, zonder dat een verlostang of een ope-
ratie nodig was geweest, de baby ter wereld te brengen.

De blijdschap was grenzeloos. Op 21 juni 1982 om 21.03 uur had  Diana 
een zoon en troonopvolger op de wereld gezet, wat aanleiding was voor 
nationale vreugde. Toen de koningin de volgende dag haar kleinkind kwam 
opzoeken was haar commentaar typerend. Terwijl ze naar het kleine hoopje 
keek merkte ze droogjes op: ‘Goddank heeft hij niet de oren van zijn vader.’ 
De tweede in lijn voor opvolging van de troon stond officieel nog steeds 
bekend als ‘Baby Wales’ en het paar had een aantal dagen nodig om te be-
spreken welke naam ze zouden kiezen. Prins  Charles gaf aarzelend toe: ‘We 
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hebben een paar namen in gedachten. We zijn het er nog niet helemaal over 
eens, maar we zullen uiteindelijk wel een naam kiezen.’  Charles wilde zijn 
eerste zoon ‘Arthur’ noemen en zijn tweede zoon ‘Albert’, naar de wederhelft 
van koningin Victoria. De namen William en Harry werden door  Diana ge-
kozen, terwijl de namen waar haar echtgenoot de voorkeur aan gaf, gebruikt 
werden als tweede naam voor de kinderen.

Toen de tijd daarvoor was aangebroken was ze even standvastig over 
de opvoeding van de jongens. Prins  Charles vond dat ze eerst opgevoed 
moesten worden door Mabel Anderson, zijn eigen kinderjuffrouw, en dat er 
daarna een gouvernante aangesteld zou moeten worden om de jongens de 
eerste paar jaar in de beslotenheid van Kensington Palace les te geven. Op 
deze manier was prins  Charles zelf opgevoed en hij wilde dat de jongens zijn 
voorbeeld zouden volgen.  Diana stelde voor dat haar kinderen naar school 
zouden gaan met andere kinderen. Zij vond het van essentieel belang dat 
haar kinderen zouden opgroeien in de buitenwereld en niet verborgen zou-
den worden in de kunstmatige omgeving van een koninklijk paleis.

Binnen de grenzen van het koninklijke programma probeerde  Diana 
haar kinderen zo normaal mogelijk op te voeden. Haar eigen kindertijd 
had duidelijk aangetoond welke emotionele schade kon ontstaan wanneer 
een kind van de ene naar de andere ouder werd geschoven. Het stond voor 
haar vast dat haar kinderen nooit de knuffels en de zoenen zouden ont-
beren waar zij en haar broer  Charles zo naar gehunkerd hadden toen ze 
klein waren. Terwijl Barbara Barnes, de kinderjuffrouw van de kinderen van 
Lord en Lady Glenconner, werd aangesteld, werd afgesproken dat  Diana 
nauw betrokken zou zijn bij de opvoeding van haar kinderen. Eerst gaf ze 
de jongetjes borstvoeding, een onderwerp waar ze eindeloos over praatte 
met haar zuster Sarah. Eventjes overwon haar geluk van het moederschap 
haar eetstoornissen. Carolyn Bartholomew, die drie dagen nadat William 
geboren was Kensington Palace bezocht, herinnerde zich: ‘Ze was blij met 
zichzelf en de baby. Ze was een en al tevredenheid.’ De stemming was aan-
stekelijk.  Charles’ vrienden waren verbaasd over zijn enthousiasme voor de 
babyverzorging. ‘Ik was eigenlijk van plan om wat in de tuin te graven,’ zei 
hij op een vrijdagavond tegen Harold Haywood, secretaris van het prinse-
lijk Fonds. ‘Maar de grond is zo hard dat ik de spade er nauwelijks in kan 
krijgen. Ik denk dat ik daarom maar even een luiertje ga verschonen.’ Toen 
William groter werd, deden verhalen de ronde dat de prins met zijn zoontje 
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in bad ging, dat William zijn schoenen door de wc spoelde of dat  Charles 
afspraken kort hield om samen met zijn gezin te kunnen zijn.

Er waren ook minder goede berichten:  Diana zou aan anorexia lijden; 
prins  Charles zou zich zorgen maken over haar gezondheid; zij zou te veel 
invloed uitoefenen op zijn vrienden en hun personeel. In werkelijkheid 
leed de prinses zowel aan boulimia als aan een ernstig geval van postnatale 
depressie. De gebeurtenissen van het jaar daarvoor hadden haar geestelijk 
uitgeput, terwijl ze lichamelijk gebroken was door haar chronische ziekte.

De geboorte van William en de daaropvolgende psychologische reactie 
wakkerden de sombere gevoelens aan die ze koesterde ten opzichte van de 
relatie tussen haar echtgenoot en  Camilla Parker-Bowles. Er waren tranen 
en paniekerige telefoontjes als hij niet op tijd thuiskwam, slapeloze nachten 
als hij niet thuis was. Een vriend herinnerde zich nog goed dat de prinses 
hem in tranen opbelde.  Diana had haar echtgenoot toevallig horen praten 
toen hij in bad zat met zijn draagbare telefoon. Ze was helemaal overstuur 
geweest toen ze hem had horen zeggen: ‘Wat er ook gebeurt, ik zal altijd van 
je blijven houden.’

Ze was huilerig, zenuwachtig en bezorgd over haar baby: ‘Gaat het goed 
met hem, Barbara?’ vroeg ze haar nieuwe kindermeisje, terwijl ze zichzelf 
verwaarloosde. Het was een vreselijk eenzame tijd. Haar familie en vrien-
den bevonden zich nu op de achtergrond in haar nieuwe leven. Tegelijker-
tijd wist ze dat de koninklijke familie haar niet alleen als een probleem be-
schouwde, maar ook als een bedreiging. Ze maakten zich grote zorgen om 
prins  Charles’ besluit om het jagen op te geven en vegetariër te worden. 
Aangezien jagen, schieten en vissen een integraal deel vormden van het be-
heer van de grote landgoederen van de koninklijke familie, in Schotland en 
Norfolk, maakten zij zich grote zorgen over de toekomst.  Diana kreeg de 
schuld van de ommezwaai van haar echtgenoot. Het was een pijnlijk ver-
keerde inschatting van haar rol.

 Diana had het gevoel dat ze niet in de positie verkeerde om het gedrag 
van haar echtgenoot te veranderen. Verandering van zijn garderobe was één 
ding, radicale veranderingen in de traditionele gedragscode van het land-
leven was iets anders. In feite kon  Charles’ geruchtmakende bekering tot 
vegetarisme beter worden toegeschreven aan zijn voormalige lijfwacht Paul 
Officer, die tijdens lange autoritten regelmatig met hem van gedachten wis-
selde over de voordelen van een dieet zonder vlees.
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Zij begon ook de stand van zaken in te zien met betrekking tot haar 
schoonfamilie. Tijdens een oplaaiende ruzie met  Diana maakte  Charles de 
positie van de koninklijke familie duidelijk. Hij zei haar in niet mis te versta-
ne bewoordingen dat zijn vader, de hertog van Edinburgh, ermee ingestemd 
had dat wanneer zijn huwelijk na vijf jaar niet bleek te werken, hij het hu-
welijk mocht inruilen voor zijn vrijgezellenbestaan. Of deze uitspraken, die 
in het heetst van de strijd geuit werden, op waarheid berustten deed er niet 
toe. Het zorgde er wel voor dat  Diana altijd op haar hoede was als ze met 
haar schoonfamilie omging.

Op Balmoral werd haar stemming nog meer terneergeslagen. Het weer 
was ook niet echt opbeurend. Het regende voortdurend en toen de prinses 
gefotografeerd werd op het moment dat ze het kasteel uitkwam om naar 
Londen te gaan, maakte de media daaruit op dat ze genoeg had van het 
buitenverblijf van de koningin in de Schotse Hooglanden en wilde gaan 
winkelen. In werkelijkheid ging ze terug naar Kensington Palace voor een 
professionele behandeling tegen haar chronische depressie. Lange tijd be-
zocht ze een aantal psychotherapeuten en psychologen, die verschillende 
methodes aanwendden voor haar problemen. Sommigen stelden, net als 
toen zij zwanger was van William, medicijnen voor, terwijl anderen pro-
beerden haar psyche te doorgronden.

Een van de eersten die haar behandelden was de bekende psychothe-
rapeut wijlen dr. Alan McGlashan, aanhanger van de ideeën van Jung en 
vriend van Laurens van der Post, met een spreekkamer in de buurt van 
Kensington. Hij wilde haar dromen analyseren en spoorde haar aan deze 
op te schrijven voordat hij de betekenis die erachter schuilging met haar be-
sprak. Ze vertelde haar vrienden later dat ze niet overtuigd was van het nut 
van deze behandelingswijze. Als gevolg hiervan staakte hij zijn bezoeken. 
Zijn betrokkenheid bij de koninklijke familie werd echter niet beëindigd. 
Gedurende de daaropvolgende jaren besprak hij regelmatig meerdere ver-
trouwelijke zaken met prins  Charles, die vaak zijn praktijk in Sloane Street 
bezocht.

Een andere dokter,  David Mitchell, voelde er meer voor om de gesprek-
ken die  Diana met haar echtgenoot voerde te bespreken en te analyseren. 
Hij kwam haar iedere avond opzoeken en vroeg haar om de gebeurtenissen 
van die dag te vertellen. Ze gaf openlijk toe dat hun dialogen meer uit tranen 
bestonden dan uit woorden. Er waren nog andere professionele adviseurs 
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die de prinses bezochten. Hoewel zij hun eigen ideeën en theorieën hadden, 
had  Diana niet het gevoel dat iemand van hen ook maar enigszins begreep 
wat de aard was van de problemen die zij in haar hart en haar hoofd mee-
droeg.

Op 11 november liet  Diana’s dokter Michael Linnett aan haar voormalige 
pianolerares van West Heath, Lily Snipp, weten dat hij zich zorgen maakte 
over haar gezondheid. Snipp schreef in haar dagboek:  ‘Diana zag er heel 
mooi en heel mager uit. (Haar dokter wil dat zij aankomt, zij heeft geen 
eetlust.) Ik informeerde naar prins William: hij heeft de afgelopen nacht 
dertien uur geslapen! Ze zei dat zij en  Charles dolgelukkig waren met hun 
prachtige zoon.’

Ironisch genoeg keerde het tij van de publiciteit zich tegen Diana, toen 
zij op het dieptepunt van haar wanhoop was. ‘Ze was niet meer de sprook-
jesprinses, maar de prinses die verslaafd was aan winkelen en die een 
ver mogen uitgaf aan een eindeloze collectie nieuwe kleding. Diana werd 
ver ant woordelijk gesteld voor de gestage stroom koninklijk personeel die 
gedurende de achttien maanden daarvoor ontslagen was. De prinses werd 
ervan beschuldigd  Charles gedwongen te hebben zijn vrienden in de steek 
te laten en zijn eetgewoonten en zijn garderobe te veranderen. Zelfs de per-
schef van de koningin omschreef hun relatie als ‘luidruchtig’. In een perio-
de waarin sombere gedachten aan zelfmoord voortdurend door haar hoofd 
spookten, omschreef roddelrubriekschrijver Nigel Dempster haar als ‘een 
duivel en een monster’. Hoewel het een erg slechte parodie op de werkelijk-
heid was, trok  Diana zich de kritiek erg aan.

De indruk dat zij personeel aannam en ontsloeg werd later door haar 
broer ongewild versterkt toen hij zei: ‘Ze heeft op koele wijze het clubje 
parasieten om  Charles heen aardig uitgedund.’ Terwijl hij doelde op de krui-
perige vrienden van de prins, werd dit uitgelegd als een opmerking over het 
grote verloop van het personeel op Kensington Palace en High grove.

In werkelijkheid voerde  Diana een strijd om haar hoofd boven water te 
houden, in plaats van een radicaal herstructureringsprogramma voor het 
koninklijk bestuur uit te voeren. Toch kreeg zij de schuld van wat de me-
dia zo vrolijk aanduidden met het ‘Gekrijs in het paleis’, waarbij de prinses 
omschreven werd als ‘de brullende muis’. Op een wanhopig moment zei ze 
tegen James Whitaker: ‘Ik wil dat jij begrijpt dat ik voor geen enkel ont-
slag verantwoordelijk ben. Ik ontsla mensen niet zomaar.’ Zij was in woede 
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ontstoken naar aanleiding van het ontslag van Edward Adeane, de privé-
secretaris van de prins en een lid van de familie die de monarchie sinds de 
tijd van George V had gediend.

In werkelijkheid kon  Diana het goed vinden met Adeane, die haar had 
voorgesteld aan veel van de vrouwen die zij had aangenomen als hofdames, 
terwijl zij voor hem enthousiast als koppelaarster optrad om hem, als eeu-
wige vrijgezel, te koppelen aan een alleenstaande vrouw. Toen de toegewijde 
lakei van de prins, Stephen Barry, die later aan aids zou overlijden, ontslag 
nam, kreeg  Diana daar de schuld van. Zij had wel verwacht dat hij zou ver-
trekken, aangezien hij daar met haar tijdens de huwelijksreis over gesproken 
had terwijl zij de zon onder hadden zien gaan in de Middellandse Zee. Hij 
wist, net als de rechercheur van de prins, John MacLean, en verscheidene 
andere personeelsleden die de prins tijdens zijn vrijgezellenleven hadden 
gediend, dat het tijd zou worden om weg te gaan zodra hij veilig getrouwd 
was. En dat gebeurde.

Terwijl zij probeerde zich met de realiteit van haar huwelijk en haar ko-
ninklijke leven te verzoenen, waren er gedurende deze beginjaren momen-
ten dat  Diana het gevoel had dat zij zich er wel doorheen zou slaan en dat zij 
een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de koninklijke familie en het 
hele land. Zij kreeg voor het eerst weer hoop tijdens tragische omstandig-
heden. Toen prinses Gracia van Monaco in september 1982 bij een auto-on-
geluk om het leven kwam, was  Diana vastbesloten om haar begrafenis bij 
te wonen.  Diana had het gevoel dat zij deze vrouw, die zo vriendelijk tegen 
haar geweest was tijdens haar eerste rampzalige openbare optreden achttien 
maanden daarvoor, dank verschuldigd was en voelde zich bovendien ver-
bonden met haar omdat zij, net als  Diana, als buitenstaander in de konink-
lijke wereld terecht was gekomen. Eerst besprak ze haar wens om naar de 
begrafenis te gaan met haar echtgenoot. Hij had zijn twijfels en zei dat ze de 
privésecretaris van de koningin moest vragen om goedkeuring. Ze stuurde 
hem een memo – de gebruikelijke manier van communiceren binnen het 
koningshuis – maar hij antwoordde ontkennend en voerde aan dat het niet 
mogelijk was omdat zij nog maar korte tijd haar functie vervulde.  Diana 
was zo vastbesloten om te gaan, dat ze deze keer geen ontkennend antwoord 
wilde accepteren. Ze schreef daarom rechtstreeks naar de koningin, die er 
niets op tegen had dat ze zou gaan. Het was voor het eerst dat ze alleen een 
buitenlandse reis maakte als vertegenwoordigster van de koninklijke familie 
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en toen ze terugkwam werd ze door het publiek geprezen om haar waardige 
optreden op de zeer emotionele en soms sentimentele begrafenisdienst.

Er verschenen andere uitdagingen aan de horizon. Prins William bevond 
zich nog steeds in het kruipstadium toen zij door de Australische regering 
werden uitgenodigd een bezoek te brengen aan Australië. In de media was 
veel controverse over het feit dat  Diana prins William op haar eerste grote 
overzeese bezoek meenam, terwijl de koningin het daar helemaal niet mee 
eens was. In werkelijkheid had de Australische premier Malcolm Fraser een 
grote rol gespeeld bij deze beslissing. Hij schreef het koninklijk paar dat hij 
begrip had voor de moeilijkheden waarmee een jong gezin geconfronteerd 
wordt en stelde voor dat zij het prinsje ook mee zouden nemen. Tot dat 
moment hadden zij zich verzoend met het idee dat ze hem achter moesten 
laten voor de geplande vierweekse reis. Door Frasers zorgzame gebaar kon-
den zij de reis uitbreiden met een tweeweekse reis naar Nieuw-Zeeland. De 
koningin werd nooit om toestemming gevraagd.

Tijdens het bezoek verbleef William in Woomargama, een schapenfok-
kerij van 1600 hectare in New South Wales, met zijn kindermeisje Barbara 
Barnes en verschillende beveiligingsmensen. Hoewel zijn ouders hem al-
leen tijdens de zeldzame onderbrekingen van hun hectische programma 
konden zien, wist  Diana tenminste dat hij in de buurt was. Zijn aanwezig-
heid in het land vormde een handig gespreksonderwerp tijdens hun einde-
loze optredens in het openbaar en vooral  Diana genoot ervan om over zijn 
vorderingen te babbelen.

Dit bezoek was een uithoudingsproef voor  Diana. Sindsdien waren er 
weinig momenten waarop ze zo’n genadeloos enthousiasme meemaakte. 
Van de 17 miljoen inwoners van het land ondernam 1 miljoen een reis om 
hen te kunnen zien in een van de steden die op hun programma stonden. 
Soms was de verwelkoming op het waanzinnige af. In het centrum van Bris-
bane, waar 300.000 mensen op elkaar gepakt stonden, liep de hysterie net zo 
hoog op als de hitte die veertig graden bedroeg. Sommige situaties hadden 
op een ramp uit kunnen lopen als de mensen onverwachts waren gaan drin-
gen. Niemand van het koninklijke gevolg, ook de prins van Wales niet, had 
ooit een dergelijke adoratie meegemaakt.

De eerste paar dagen waren rampzalig. Zij had een jetlag, was gespannen 
en misselijk van de boulimia. Na haar eerste optreden op de Alice Springs 
School of the Air zochten zij en haar hofdame Anne Beckwith-Smith troost 
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bij elkaar. Achter gesloten deuren had  Diana vreselijke huilbuien als gevolg 
van de zenuwslopende spanning. Ze wilde bij William zijn, ze wilde naar 
huis, ze wilde overal zijn behalve in Alice Springs. Zelfs Anne, een volwas-
sen, praktisch ingestelde 29-jarige vrouw, was uitgeput. Die eerste week was 
een beproeving. Diana was in het diepe gegooid en het was een kwestie van 
zwemmen of verzuipen.  Diana’s uithoudingsvermogen werd zwaar op de 
proef gesteld, maar ze hield zich staande.

Terwijl  Diana bij haar echtgenoot leiding en steun zocht, dreef de manier 
waarop de pers en het publiek op het koninklijk paar reageerden eerder een 
wig tussen hen. Net zoals in Wales klaagden de mensen als prins  Charles tij-
dens een openbaar optreden naar de kant van de straat liep waar zij stonden. 
De aandacht van de pers was gericht op de prinses;  Charles speelde slechts 
een bijrol. Later dat jaar gebeurde hetzelfde toen zij een bezoek van drie 
weken aan Canada brachten. Zoals een voormalig lid van de hofhouding 
verklaarde: ‘Hij had zo’n reactie nooit verwacht. Hij was tenslotte de prins 
van Wales. Als hij uit de auto stapte begonnen de mensen te mopperen. Hij 
werd in zijn eer aangetast en het was onvermijdelijk dat hij jaloers werd. Op 
het laatst leek het wel of ik voor twee popsterren werkte. Het was allemaal 
heel triest en een van de redenen waarom zij nu alles gescheiden doen.’

In het openbaar aanvaardde  Charles de gewijzigde status quo beleefd, 
maar privé verweet hij het  Diana. Natuurlijk wees zij erop dat ze nooit om 
deze adoratie gevraagd had, maar eerder om het tegenovergestelde, en dat 
ze eigenlijk doodsbang was voor de aandacht van de media. Een vrouw die 
aan een aandoening leed die rechtstreeks verband hield met haar zelfbeeld, 
deed het inderdaad weinig goed wanneer ze haar lachende gezicht op de 
voorpagina zag van iedere krant en ieder tijdschrift.

Uiteindelijk betekende het succes van die slopende reis een keerpunt in 
haar koninklijke leven. Ze vertrok als een meisje, ze kwam terug als een 
vrouw. Het was niet te vergelijken met de gedaanteverwisseling die ze bin-
nen een paar jaar tijd zou ondergaan, maar het wees erop dat ze haar inner-
lijke kracht langzamerhand terugkreeg. Lange tijd had ze haar leven niet on-
der controle gehad en was ze niet in staat geweest om aan de eisen van haar 
nieuwe koninklijke rol te voldoen. Nu had ze een zelfverzekerdheid en een 
ervaring opgebouwd waarmee ze op het toneel kon verschijnen. Er waren 
nog steeds tranen en angsten, maar het ergste was voorbij. Ze begon langza-
merhand de draad van haar leven weer op te pakken. Een lange tijd was ze 
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niet in staat geweest om veel van haar vriendinnen te ontmoeten. Met het 
gevoel opgesloten te zijn in een gevangenis, wist ze dat ze het niet aankon 
om nieuws over haar voormalige vriendenkring aan te horen. In hun ogen 
waren hun gesprekken over hun vakanties, etentjes en nieuwe baantjes zo 
gewoontjes vergeleken met haar nieuwe status van internationale superster. 
Maar voor  Diana betekende dit gebabbel vrijheid, een vrijheid waar zij niet 
meer van kon profiteren.

Tegelijkertijd wilde  Diana niet dat haar vrienden haar in deze ellendige, 
ongelukkige toestand zouden zien. Ze was liever een gewond dier die zijn 
wonden likt in alle rust en afzondering. Na haar rondreizen door Australië 
en Canada voelde ze zich zelfverzekerd genoeg om haar vriendschappen 
weer aan te knopen en schreef ze een aantal brieven waarin ze vroeg hoe 
het met iedereen ging en waar iedereen mee bezig was. Een brief was voor 
Adam Russell met wie ze een afspraak maakte in een Italiaans restaurant in 
Pimlico.

De vrouw die hij zag verschilde nogal van de vrolijke, ondeugende meid 
die hij kende van de skipistes. Ze had zeker meer zelfvertrouwen, maar ach-
ter de grapjes ging een vreselijk eenzame en ongelukkige vrouw schuil. ‘Ze 
voelde de tralies van de kooi schuren. Op dat moment kon zij daar nog niet 
mee omgaan,’ herinnerde hij zich.

Zij kon zich geen grotere luxe in haar leven voorstellen dan voor de te-
levisie te zitten met een bord bonen op geroosterd brood. ‘Dat is voor mij 
het paradijs,’ vertelde ze hem. Het meest in het oog springende kenmerk van 
 Diana’s nieuwe leven was de aanwezigheid van haar lijfwacht van Scotland 
Yard, die aan een tafeltje in de buurt zat. Het duurde lang voordat ze die aan-
wezigheid aanvaard had; de aanwezigheid van een gewapende politieman 
deed haar voortdurend denken aan de gouden kooi waarin ze nu beland 
was. Ze miste vooral de kleine dingen zoals de heerlijke momenten voor 
zichzelf, waarop ze kon luisteren naar haar favoriete componisten op de au-
toradio, die op volle kracht aanstond. Nu moest ze altijd rekening houden 
met de wensen van anderen.

In de beginperiode ging ze wel eens een avondje in haar auto door Lon-
den ‘scheuren’, waarbij ze haar lijfwacht van Scotland Yard thuisliet. Een 
keer werd ze door de straten achtervolgd door een auto vol met opgewon-
den Arabieren. Later reed ze liever naar een van haar favoriete stranden 
aan de zuidkust, waar ze kon genieten van de wind door haar haren en de 
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zeewind in haar gezicht kon voelen. Ze vond het heerlijk om bij het water te 
zijn, of dat nu de rivier de Dee was of de zee. Dat waren de plekken waar ze 
graag nadacht en tot zichzelf kwam.

De aanwezigheid van de lijfwacht deed haar voortdurend denken aan de 
onzichtbare sluier die haar scheidde van haar familie en vrienden. Het was 
het besef dat ze nu een mogelijk doelwit was voor een anonieme terrorist of 
een onbekende gek. De bloederige poging op de Mall om prinses Anne te 
ontvoeren op slechts een steenworp afstand van Buckingham Palace en de 
succesvolle insluiping in de slaapkamer van de koningin door een werkloze 
arbeider, Michael Fagan, waren het bewijs van het constante gevaar waaraan 
de koninklijke familie blootstond. Het kenmerkte  Diana dat ze zo nuchter 
tegenover dit altijd aanwezige gevaar stond. Ze ging naar het hoofdkwartier 
van de Special Air Forces in Hereford waar ze ‘levensgevaarlijke’ rijlessen 
kreeg waarbij ze de basistechnieken leerde voor het omgaan met een moge-
lijke aanval van een terrorist of een poging tot ontvoering. Met lichtflitsen 
en rookbommen die naar haar auto werden gegooid door haar ‘vijanden’ 
werd de training zo realistisch mogelijk gemaakt. Een andere keer ging ze 
naar Lippits Hill in Loughton, Essex, waar officieren van de Metropolitan 
Police wapentraining kregen. Daar leerde ze hoe ze moest omgaan met een 
.38 kaliber Smith and Wesson-revolver en een Hechter en Koch-machi-
nepistool, die later standaard gebruikt werden door leden van het beveili-
gingsteam van het Koninklijk Huis.

Ze had zich verzoend met het idee van de eeuwige schaduw; ze ontdekte 
dat haar lijfwachten in plaats van een bedreiging, veel verstandiger klank-
borden waren dan veel van de mannen aan het hof die om haar heen flad-
derden. Politiemannen zoals sergeant Allan Peters en inspecteur Graham 
Smith werden vriendelijke vaderfiguren, die lastige situaties oplosten en 
opdringerige personen op hun plaats zetten met een grapje of een kordate 
opmerking. Zij riepen ook moedergevoelens in haar op. Ze wist wanneer ze 
jarig waren, stuurde hun vrouwen briefjes om zich te verontschuldigen wan-
neer ze haar moesten begeleiden op overzeese reizen en zorgde ervoor dat 
ze op tijd hun ‘natje en hun droogje’ kregen wanneer ze met hen Kensington 
Palace moest verlaten. Toen bij Graham Smith kanker geconstateerd werd, 
nodigde ze hem en zijn vrouw uit voor een vakantie op Necker in het Cari-
bisch gebied en een cruise op de Middellandse Zee, aan boord van het jacht 
van de Griekse tycoon John Latsis. Haar genegenheid voor deze populaire 
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politieman was zo groot dat ze, nadat hij hersteld was, een diner ter ere van 
hem organiseerde waar haar familie bij aanwezig was.

Als ze met vrienden ging dineren in San Lorenzo, haar favoriete restau-
rant, kwam haar toenmalige rechercheur inspecteur Ken Wharfe vaak aan 
het einde van de maaltijd aan haar tafel zitten om de gasten te vermaken 
met zijn grappen. Misschien koesterde ze haar meest dierbare herinnerin-
gen aan sergeant Barry Mannakee, die haar lijfwacht werd op een moment 
dat ze zich verloren en eenzaam voelde in de koninklijke wereld. Hij voelde 
haar verwarring aan en bood haar een schouder waar ze op kon steunen en 
soms op uithuilde in deze pijnlijke periode. De vriendschapsband die tussen 
hen ontstond ontging noch prins  Charles, noch de collega’s van Mannakee. 
Vlak voor het huwelijk van de hertog en hertogin van York in juli 1986 werd 
hij overgeplaatst, tot ontzetting van  Diana. Het voorjaar daarop verloor hij 
het leven bij een tragisch motorongeluk.

Gedurende een groot gedeelte van dit ongelukkige hoofdstuk van  Diana’s 
koninklijke leven had zij degenen die haar zo na stonden en haar zo lief 
waren niet ontmoet, hoewel prins  Charles zijn vroegere vrienden nog wel 
ontmoette, vooral de Parker-Bowles en de Palmer-Tomkinsons. De prins en 
de prinses woonden de housewarming bij van de Parker-Bowles, toen zij 
verhuisden van Bolehyde Manor naar Middlewick House, ongeveer acht-
tien kilometer van High grove, en  Charles zag  Camilla regelmatig wanneer 
hij op vossenjacht ging. Op Kensington Palace en High grove ontving het 
paar weinig gasten, zelfs zo weinig dat hun butler Allan Fisher zijn werk 
voor de prins en de prinses van Wales als ‘saai’ omschreef. Er viel niet veel 
te beleven: één diner per jaar voor de polovrienden van  Charles, één ‘boys 
only’ avond, en af en toe een lunch met vriendinnen als Catherine Soames, 
Lady Sarah Armstrong-Jones en de toenmalige Sarah Ferguson.

De reizen, de nieuwe huizen, de nieuwe baby en  Diana’s ziekten eisten 
een zware tol. In haar wanhoop vroeg zij Penny Thornton om raad, een 
astrologe die zij had leren kennen via Sarah Ferguson.  Diana bekende aan 
Penny dat ze de druk van haar positie niet langer aankon en dat ze uit het 
systeem wilde stappen. ‘Op een dag mag je eruit, maar je mag er niet uit als 
gescheiden vrouw,’ vertelde Penny haar en bevestigde het idee dat  Diana 
altijd al gehad had, namelijk dat ze nooit koningin zou worden.

In 1984 werd de stemming er niet beter op door het feit dat ze in verwach-
ting was van prins Harry. Opnieuw had ze veel last van  ochtendmisselijkheid, 
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hoewel het niet zo erg was als de eerste keer. Toen ze terugkwam van een 
solo- optreden in Noorwegen, was  Diana nog in de beginfase van haar zwan-
gerschap. Zij en de inmiddels overleden Victor Chapman, de voor malige 
assistent van de perschef van de koningin, maakten tijdens de vlucht naar 
huis om de beurt gebruik van het toilet. Zoals gebruikelijk had hij last van 
een kater, en zij van ochtendmisselijkheid. Gedurende die maanden dat ze 
in verwachting was voelde ze in haar hart dat haar echtgenoot weer contact 
had met  Camilla. De aanwijzingen waren haar niet ontgaan. Telefoontjes 
’s avonds laat, onverklaarde afwezigheid en andere kleinere, maar duidelijke 
veranderingen in zijn dagelijks leven. Ironisch genoeg was dit de gelukkigste 
periode binnen het huwelijk van  Charles en  Diana. De warme zomermaan-
den voor de geboorte van prins Harry vormden een periode van tevreden-
heid en wederzijdse toewijding. Maar er verschenen donkere wolken aan 
de horizon.  Diana wist dat  Charles hoopte dat hun tweede kind een meisje 
zou zijn. Op een echo had ze al gezien dat het een jongetje zou worden. Dit 
geheim hield ze voor zich totdat hij op zaterdag 15 september om 16.20 uur 
werd geboren in de Lindo-vleugel van St. Mary’s Hospital.  Charles’ reactie 
deed het laatste restje liefde dat  Diana nog voor hem gevoeld kan hebben 
verdwijnen. ‘Oh, het is een jongen,’ zei hij, ‘en hij heeft nog rood haar ook.’ 
[Wat veel voorkwam bij de  Spencers, maar ten onterechte ook leidde tot 
speculaties dat Harry de zoon zou zijn van Diana’s vriend, de roodharige le-
gerofficier James Hewitt.] Nadat hij zijn ongenoegen duidelijk had gemaakt 
met deze opmerking, vertrok hij naar Kensington Palace. De volgende dag 
speelde hij polo. Op dat moment, zoals  Diana haar vrienden vertelde ‘knap-
te er iets in haar.’ Het was een reactie die het begin betekende van het einde 
van hun huwelijk. 
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