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Voor de liefhebbers van Oorlog en terpentijn 'Als je één boek over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog
leest, laat het dan dit zijn.' - The Times Londen. April 1919. De Grote Oorlog is ten einde. Daarvoor, toen de
wereld nog zo anders was, is Nadine Waveney in een uitspatting van verliefdheid met haar jeugdliefde Riley
Purefoy getrouwd. Maar Riley is gewond en verminkt teruggekeerd; een normaal leven lijkt onbegrijpelijk en
liefde onbevattelijk. Terwijl ze op huwelijksreis zijn in een Europa dat in as ligt, verlangen ze – ieder voor
zich en in stilte – naar een huwelijk vol liefde en passie in plaats van afhankelijkheid en medelijden. Peter
Locke, Rileys voormalige kolonel, is geestelijk getraumatiseerd teruggekeerd naar Locke Hill in Kent. Zijn
neurotische vrouw Julia probeert met hun pasgeboren zoon een enigszins normaal gezinsleven op gang te
brengen, maar dat wordt bemoeilijkt door Peters herinneringen aan de oorlog.
Toch ziet niet iedereen de toekomst somber in, Rose Locke – Peters nichtje en Rileys voormalige verpleegster
– beseft dat er voor haar als vrouw onafhankelijkheid in het verschiet ligt. Voor hen die gevochten hebben,
voor diegenen van wie de wonden geheeld zijn en voor de personen die achtergebleven zijn, is 1919 het jaar
waarin de realiteit onder ogen gezien moet worden, waarin men hoop na wil streven en een nieuw begin het
ultieme doel is. Op zoek naar een nieuw begin is een dappere en briljante ode aan een periode waarin de
oorlog diepe wonden heeft nagelaten, en het is even ontroerend als inspirerend. Lees ook: Mijn liefste van

Louisa Young dat 'herinneringen oproept aan McEwans Atonement' - aldus Publisher's Weekly

