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De sierlijke bloemslinger'klok  aan de zuidelijke wand  achter de 
r e c e p t i e  s t o n d o p i n m i d d e l s  1 1 . 0 0 u u r . H e t 
voltallige kasteelgezelschap had stil en somber zitten wachten op dokter 
Henry en wat hij nu mee zou gaan delen.
Dokter Henry bleef als enige van het gezelschap staan, naast de 
lessenaar waar hij met zijn rechterhand steun zocht om het gene dat hij 
moest gaan zeggen hem kennelijk zwaar viel.  -'Geachte familie Wend 
en u allen als betrokkenen, ..Op mij rust de officiele doch droeve plicht u 
mede te delen dat Julius Wend in het achterliggende nachtelijk uur 
overleden is.  ..Mijn diagnose heeft aangetoond dat hij zittend in zijn 
feautuil een ..in zekere zin natuurlijke dood stierf, waarvoor ik u allen 
mijn oprechte deelneming betuig'.
Stilte viel er die  lang leek en onderbroken werd door Jonathan Wend: 
~'Dokter Henry,..wat bedoelt u met 'in zekere zin'..?
Dokter Henry overwoog eerst zijn woorden alvorens te spreken: -'Ik heb 
geconstateerd dat Julius Wend is overleden tengevolge van overmatig 
alcohol gebruik. Inspecteur mcCarthy kan bevestigen dat wij naast de 
stoel van wijlen heer Julius een geheel geledigde fles rum aantroffen. Ik 
had hem enkele jaren terug al gewaarschuwd dat hij geen alcohol meer 
moest gebruiken  in verband met zijn lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid. Ik heb toen ook de familie opgedragen er op toe te zien dat 
hij zich er aan hield'
Nu liet Beatrice zich geëmotioneerd horen; ~'Is dat een verwijt naar ons 
toe dokter Henry?..Hadden wij politieagent moeten spelen over de 
oudste van de familie die alles beter wist en ons belachelijk maakte?!
-'Ik verwijt niemand iets,..ik bedoel juist te zeggen dat iedereen, dus ook 
Julius, verantwoordelijk blijft voor zijn of haar levenswijze. Daarin heeft u 
volkomen gelijk juffrouw Beatrice. Ik zou er aan toe willen voegen; Het is 
niet te voorkomen wanneer iemand perse alcohol wil gebruiken tegen 
alle adviezen in. Julius moet zelf iemand opdracht hebben gegeven om 
het met regelmaat van buiten naar binnen te smokkelen en dat kan 
iedereen geweest zijn,..van iedereen intern tot de gewone 
boodschappen -jongens die hier aan de deur komen en per slot kon 
niemand hem  iets verbieden. Ik geef het woord aan inspecteur 
mcCarthy '



 
Dr Henry ging zitten en inspecteur mcCarthy trad naar voren.
-'Ladies and gentlemen,..ook ik betuig u namens de plaatselijke politie 
onze condoleances. ..Wat de nachtelijke schietpartij op de galerij betreft 
kunnen wij daar niet direct opheldering over geven. Mijn collega -
agent William Johnson en ik hebben geconcludeerd dat een kogel van 
het kal iber 'punt 45 ACP randvuur' ,een behoorl i jk zwaar 
handvuurwapen, is ingeslagen in de wand van de oostelijke 1ste galerij, 
welzeker  afgevuurd vanaf de westzijde -binnen.  Agent Johnson heeft 
inmiddels op alle verdiepingen de vertrekken en ook de zolder 
geinspecteerd zonder een aanknopingspunt te vinden. Er is geen direct 
aanwijsbaar motief dat dit iets met de dood van heer Julius te 
maken  zou hebben en kan een toevallige samenloop van 
omstandigheden zijn'.  
Nu was het kolonel Moore die een opmerking wenste te maken. 
~'Inspecteur, u noemt een mogelijke toevallige samenloop van 
omstandigheden ,..wat moeten wij daaronder verstaan?..
'nu gaan we het krijgen'..fluisterde Beatrice maar hoorbaar tussendoor.
Moore negeerde het en vervolgde; ..'Het is heel welmogelijk dat het 
pistoolschot uit de kamer van wijlen Julius Wend kwam'.
-'Wel,..het zou kunnen dat een nachtelijke inbreker ..of bezoeker bij heer 
Julius was en in zijn nachtelijke procedure verstoord werd door uw 
dochter juffrouw Carrie met de gevolgen van dien, maar ik benadruk dat 
het slechts een veronderstelling is. In ieder geval zal de komende 
etmalen intern wacht worden gelopen door politie -surveilanten tot er 
meer duidelijkheid is en het sein 'veilig' gegeven kan worden'.
'Veilig?!..reageerde Beatrice,..'Het wordt hier juist alleen maar 
onveiliger!'.
 
Kolonel Moore stond nu rustig en beheerst op, keek de kring rond en 
voelde de scherpe blik op hem gericht van Carl Lawrence.
Moore vervolgde; ~'Alle hier geachte aanwezigen, ..Ik stel u voor ..Helen 
Wood ,niet zijnde een dochter van mij, maar mijn  particuliere 
secretaresse -gouvernante  van mijn buitenverblijf te Clarksville, 
Tennessee ,waar zij als zodanig voor de opvoeding en begeleiding zorgt 
van mijn twee jonge dochters Mary en Ray '.
 
Het gezelschap, behalve Lawrence, leek met stomheid geslagen en 
vestigde de blik op de jongedame die zich had uitgegeven als 'Carrie 
Moore'.



 
Inspecteur mcCarthy reageerde als eerste bekomen van de 
algehele  verbazing: -'Mogen wij wat meer uitleg?..als het kan van u 
beiden alstublieft ?!' ,verzocht hij uiterst rustig en correct.
~'We ervaren nu wat de consequenties zijn wanneer familiebanden 
verloren gaan door misplaatste   afgunst'..hervatte kolonel Moore zijn 
betoog, 'Men is niet eens meer van elkaars familie situaties en 
omstandigheden op de hoogte. Na de geboorte van mijn eerste dochter 
Mary werd nog een tweede geboren, Ray ..beide zijn nog minderjarig en 
konden onmogelijk, en ik wilde dat ook absoluut niet,..op de vijandige en 
nu zelfs levensgevaarlijk gebleken situatie hier afgestuurd worden. Mijn 
twee jonge dochters zijn schoolgaande tieners die ik niet in gevaar wil 
brengen en hier vandaan wil houden om hen zo nuttig mogelijk van hun 
jonge leven te laten genieten'.
-'Aha,..en toen heeft u uw gouvernante bereid gevonden zich als uw 
zogenaamde enige dochter 'Carrie' vooruit te laten sturen naar 
Wildesbrough Castle, om hier de gespannen situatie te 
verkennen'..voegde inspecteur mcCarthy er aanvullend aan toe, 'en dat 
ging natuurlijk van een leien dakje omdat zij al enkele jaren het contact 
per briefpost met 'oom Julius' onderhield die in de ban raakte van 
haar,..schets ik het zo goed kolonel?' ..
~'Als u het op die manier graag wilt horen,..mij goed! Als ik achteraf had 
geweten wat voor gevaar Helen tegemoet ging had ik haar absoluut niet 
laten gaan. Gelukkig is het goed afgelopen maar ik moet toegeven dat ik 
de situatie hier volkomen verkeerd heb ingeschat, gebaseerd op de 
betere jaren die ik hier in het verleden weldegelijk heb gekend'.
-'Miss Wood,..mag ik van u nog een korte bevestiging horen over deze 
gang van zaken?..verzocht mcCarthy dwingend.
~'..Kolonel Moore heeft alles juist verklaard en ik heb inderdaad onder 
een gefingeerde naam vrijwillig daaraan meegewerkt om de twee jonge 
dochters van de kolonel in bescherming te nemen, na wat mij meer en 
meer bekend werd van de omstandigheden hier'.
'Mij hield je niet voor de gek ..Helen Wood!' reageerde Beatrice 
ingehouden, 'Ik zei je toch in het begin al dat je niet op onze overleden 
Rosemary leek'.
'Miss Wood..' nam Jonathan nu het woord, 'U heeft waarschijnlijk met 
uw handelwijze wel voor een juridisch probleem gezorgd, namelijk 
zopas het ondertekenen van officiele familie -stukken onder een valse 
naam'.



Nu weer was het kolonel Moore die het voor Helen Wood opnam; 
'Het zal geen probleem zijn voor notaris Morisson dat mijn secretaresse 
onder een pseudoniem de stukken heeft ondertekend voor mijn 
minderjarige dochters uit veiligheids overweging. Ik zal hem persoonlijk 
benaderen om een aanvullende vermelding daarover toe te voegen'.
~'Wat een circus'..liet Beatrice horen, 'waar praten we hier nog over'.
Dokter Henry stond nu weer op, met een gezichts uitdrukking die deed 
vermoeden dat de medicus het zat werd op de receptievloer.
~'Familie, Ladies en gentlemen ..Ik moet deze discussie uit eerbied voor 
de overleden Julius Wend onderbreken omdat een correcte afhandeling 
en uitvaart de prioriteit heeft. Het is nu vrijdag,..ik kan u voorstellen in 
samenspraak met de uitvaart -maatschappij de teraardestelling  op 
Wildesbrough Memorial Place voor maandag te plannen. ..Mag ik uw 
mening daarover horen alstublieft?..
Dokter Henry wachte een eerste reactie af, ..die kwam van  Jonathan 
Wend; ~'Ik denk dat ik hier namens de gehele kring wel mag uitspreken 
dat wij daar allen zeker prijs op stellen dr Henry'.
Kolonel Moore gaf aan dat hij een opmerking wilde maken.
-'gaat uw gang kolonel'.
~'Ik zou er aan toe willen voegen,..een spoedige afhandeling na dit 
weekend verdient zeker de aanbeveling in verband met de naderende 
zeer zware weersomstandigheden in Oktober, steeds 
nauwkeuriger voorspeld middels een statistisch gemiddelde door onze 
maritime meteorologische dienst,..De orkaan komt recht op de 
NewYorkse kust af en bereikt ons in de loop van maandag op dinsdag'.
-'We houden ieder jaar rekening met de terugkerende orkanen en is 
zeker een reden om de maandag te kiezen '..beaamde Jonathan, 'Het is 
voor ons allen een ongelukkige, onvoorziene samenloop van 
omstandigheden ,maar ik verzoek u toch met uw gouvernante te 
blijven tot alle formaliteiten zijn afgerond, temeer daar wij nog een 
andere invulling zullen moeten geven hoe om te gaan met de familie 
overeenkomst ten aanzien van uw twee dochters waarvoor u Helen 
Wood hebt laten tekenen'.
Beatrice stapte op; ~'Ik heb hier genoeg van! ..kom Rebecca'.
Beatrice verwijderde zich met haar interne hulp, stilzwijgend werden zij 
even nagestaard door het gezelschap maar kolonel Moore vervolgde de 
vermoeiende dialoog; ~'Ik had graag op tijd hier weggeweest met Helen, 
terug naar mijn dochters,..maar ook wij zullen de laatste eer bewijzen 
aan onze vriend Julius 'King',..voordat de orkaan hier losbarst'.



Het gezicht van Carl Lawrence vertrok even bij de laatste woorden van 
de kolonel.
 
De voorbodes van de naderende orkaan deden zich reeds in de 
atmosfeer horen, een waarschuwing dat men snel in het kasteel moest 
aanvangen de stalen buitenluiken voor de ramen te sluiten.
 
Einde van deel 8


