Onvergetelijke personages,
een bijtend gevoel voor humor en
een ongeëvenaard schrijftalent:
dat is Rebecca West

R

ebecca West (1892) is geboren als Cicely
Isabel Fairfield. Haar vader Charles was
een journalist die nooit veel van zijn literaire vaardigheden maakte. Haar Schotse moeder
Isabel had het in zich concertpianist te worden,
maar streefde nooit een professionele carrière na.
Als achttienjarige publiceerde West haar eerste
artikel als gepassioneerde
suffragette in The Free
woman. Ze begon ook een
relatie met H.G. Wells.
Na deze eerste stappen
in de journalistiek, begon
West voor verscheidene
tijdschriften en kranten
te werken, zoals de New
York Herald Tribune, de
Times Literary Supple
ment en The New Yorker.
Daarnaast publiceerde
West zeven romans.

Excentriek, intellectueel maar zeer armlastig
‘Rebecca West was een van de grootsten van de Engelse
literatuur en zal daar a ltijd een plaats hebben. Niemand
heeft een schitterender proza gebruikt, of meer humor gehad,
of de complexiteit van de menselijke aard op een 
intelligentere manier waargenomen.’
–

The New Yorker

West stierf in 1983 op 90-jarige leeftijd en liet een
onuitwisbare erfenis achter als bekroond romanschrijver, essayist en recensent. Haar carrière bracht
haar lunches met Ford Madox Ford, feestjes met
F. Scott en Zelda Fitzgerald en een korte relatie met
Charlie Chaplin. Ze was een vriendin van V
 irginia
Woolf. De lijst met prijzen en onderscheidingen
die West ontving is lang,
de meest prestigieuze
is Dame of the British
Empire. Haar leven, vol
afwisseling, gedurfde
kritiek en experimentele
journalistiek, maakt haar
tot een van de meest
fascinerende en controversiële stemmen van de
twintigste eeuw.

‘Rijk, genereus en troostend.’
–

Observer

‘Aangrijpend en liefdevol.’
–

The New York Times
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‘Rebecca Wests pen was net zo helder als de mijne, maar wilder.’
–
George Bernard Shaw
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‘Drie delen van een familiesaga die een groot deel van de
twintigste eeuw b eslaan. Engeland, Schotland en Ierland,
twee b eroemde pianistenzussen en een vader op de vlucht.
Een van de beste schrijvers van de twintigste eeuw.’
–

alessandro baricco
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n het huis van de familie Aubrey hoor
je tijdens theetijd arpeggio’s op de piano en flarden geëngageerde discussies.
Dit excentrieke gezin woont in Londen, vlak
voor de Eerste Wereldoorlog. Vader Piers is
journalist, moeder Clare een voormalig concertpianiste, die haar carrière opzij heeft gezet om voor hun vier kinderen te zorgen: de
muzikale tweeling Mary en Rose, de talentloze Cordelia en de kleine Richard Quinn. En
dan is er nog de geliefde nicht Rosamund,
die onderdak vindt bij de Aubreys.
De spilzieke vader Piers dreigt zijn familie
voortdurend aan een financiële ondergang
te helpen, wat slechts ternauwernood kan
worden afgewend door moeder Clare.
Maar zijn nieuwe baan in de buitenwijk van
Londen belooft uitstel van de teloorgang. De
Aubreys hopen dat kunst hen zal redden van
een leven met armoede.
Tussen de muziek, politiek, vervulde en
gebroken dromen door, zoeken de drie
dochters in dit eerste deel van de Aubrey-
trilogie hun eigen stem in deze patriarchale
samenleving.
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oeder Clare heeft door een
slimmigheid wat geld verdiend en de familie Aubrey
leeft nu in meer welvaart. De kinderen zijn
opgegroeid tot tieners, en het nietsdoen
tijdens zomerdagen is nu louter een vage
herinnering. De tweeling zit op een muziek
academie in Londen en ontdekt een wereld
aan muziekleraren en concertzalen, maar
ervaart ook de onromantische hardheid
van het leven als professioneel pianist.
Hun oudere zus Cordelia heeft haar artistieke ambities opgegeven om te trouwen
en nicht Rosamund werkt als verpleegkundige. Maar als de Eerste Wereldoorlog
uitbreekt, zal het A
 ubrey-huishouden voor
altijd veranderen.

3

I

n de jaren na de Eerste Wereldoorlog reizen Mary en Rose, nu twee
beroemde pianisten, door Amerika.
Ze verblijven in de meest exclusieve hotels en worden als sterren ontvangen op
feesten, waar champagne rijkelijk vloeit en
de gasten charmant en bevoorrecht zijn.
Maar luxe en succes zijn niet alles, want
in deze wereld lijkt niemand echt liefde
voor muziek te hebben. De oorlog heeft
bij Mary en Rose sporen achtergelaten
en ze zijn niet in staat de kloof tussen heden en verleden te overbruggen. Als nicht
Rosamund een plotse keuze maakt, moeten ze heroverwegen wat familie en liefde
voor hen betekenen.

