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De gouvernante

van Wendy Holden

The Crown gezien, De hofdame gelezen en wil je meer? Lees dan nu De gouvernante!

Sunday Times Bestsellerauteur Wendy Holden brengt de jeugdjaren van een van de meest

beroemde personen ter wereld, Koningin Elizabeth II, tot leven en toont de energieke, jonge

gouvernante die de drijvende kracht was achter het icoon dat Elizabeth geworden is.

 

In 1933 accepteert de dan 22-jarige Marion Crawford de baan van haar leven, als gouvernante

van de prinsesjes Elizabeth en Margaret Rose. De enige voorwaarde die ze aan hun ouders, de

Hertog en Hertogin van York stelde, was dat ze een dosis normaliteit hun bevoorrechte en

beschermde leven in mocht brengen.    
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In Buckingham Palace, Windsor Castle en Balmoral, gaat ze tegen fel tegen het protocol in en

neemt de meisjes mee de ondergrondse in, neemt ze mee uit zwemmen in openbare baden en

mee uit winkelen voor Kerst in Woolworth’s. Vanuit de coulissen van het Britse koningshuis is

Crawfie, zoals ze genoemd wordt, getuige van de grootste historische gebeurtenissen van de

twintigste eeuw. Het trauma van de troonsafstand van hun oom Edward, het begin van de

Tweede Wereldoorlog en de glorieuze kroning. Ze loodst de prinsessen door alles heen, met de

toewijding van een moeder.  Zoals tijdens de luchtaanvallen van de Duitsers op Windsor Castle,

als ze de meisjes meeneemt de kerkers in (niet ver van waar de Kroonjuwelen verborgen liggen

in een koekblik), en ze is erbij wanneer Elizabeth voor het eerst Philip ontmoet. Maar deze

waardige en belangrijke post als geliefde vertrouweling van het hof, komt tegen een hoge prijs.

Trouwen, kinderen, haar eigen mening, de Kroon komt voor alles.

In deze majestueuze roman over liefde, loyaliteit en opoffering, werpt Wendy Holden

schitterend licht op de jaren voor Elizabeth de troon besteeg.

Wendy Holden was journalist voor The Sunday Times en The Mail on Sunday voordat ze full-

time auteur werd. Ze heeft meerdere romans op haar naam staan, allemaal Top Tien bestsellers.

Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Derbyshire.

 ‘Een indringende, gefictionaliseerde verbeelding van een vrouw die later
verketterd zou worden door de geschiedenis, die helaas weerbarstiger blijkt
dan je zou wensen.’
— The Mail on Sunday

‘Ontroerend en meeslepend verhaal over liefde en loyaliteit.’  
— Daily Mail

‘Fascinerende roman die de lezer het verleden in trekt naar het Buckingham
Palace van 1933. Een majestueus verhaal over het ongelooflijke leven van
koningin Elizabeth II, vóór ze de troon besteeg.’ 
— Women’s World



‘Een ontroerende historische roman die vakkundig feit en fictie met elkaar
verweeft in een bijzonder verhaal over het leven achter de paleismuren. Fans
van de Britse royals zullen ervan smullen.’
— Booklist

‘Sprankelende roman die de wereld van de Windsors menselijk maakt, aan de
hand van de dood van twee koningen, de grote gevolgen van de troonsafstand
en de gevaren van de Tweede Wereldoorlog.’
— The Washington Post
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