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VOORWOORD

De volgende achtergrondinformatie is bestemd voor lezers die 
niet bekend zijn met de Cazaletkronieken, een serie romans 
waarvan de eerste drie delen respectievelijk Lichte jaren, Aftellen 
en Verwarring heten.
 In de zomer van 1945 leiden William en Kitty Cazalet, die door 
hun familie de generaal en de baronie worden genoemd, een rus-
tig bestaan in het familiehuis, Home Place, in Sussex. De gene-
raal is inmiddels blind. Ze hebben een ongetrouwde dochter, 
Rachel, en drie zonen, die allemaal in de houthandel van de fa-
milie werken. Hugh is weduwnaar, Edward is getrouwd maar is 
verwikkeld in een serieuze verhouding, en Rupert is net terug-
gekeerd naar Engeland en zijn vrouw Zoë, nadat hij sinds Duin-
kerken vermist is geweest in Frankrijk.
 Edwards dochter Louise worstelt met haar huwelijk met de 
portretschilder Michael Hadleigh. Ze hebben één zoon, Sebas-
tian. Louises broer Teddy, die in Arizona in opleiding is voor de 
raf, is nog niet teruggekomen met zijn Amerikaanse bruid.
 Polly en Clary, de dochters van Hugh en Rupert, wonen samen 
in Londen. Polly werkt voor een binnenhuisarchitect en Clary 
voor een literair agent. Polly’s broer Simon studeert in Oxford, 
en Clary’s broer Neville zit nog op kostschool, op Stowe.
 Tijdens Ruperts afwezigheid is Zoë bevallen van hun dochter, 
Juliet.
 Rachel leeft voor anderen, wat haar boezemvriendin Margot 
Sidney (Sid), een vioollerares in Londen, vaak moeilijk vindt.
 Edwards vrouw Villy heeft een zuster, Jessica Castle, die is ge-
trouwd met Raymond. Ze hebben vier kinderen: Angela, die 
verloofd is met een Amerikaan, Christopher, die met zijn hond 
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in een woonwagen woont en bij een boer werkt, Nora, die ge-
trouwd is met een verlamde man en het huis van de Castles in 
Surrey heeft overgenomen als verpleeghuis voor zwaar gewon-
de mannen, en Judy, die nog op kostschool zit.
 Juffrouw Milliment is de hoogbejaarde gouvernante van de fa-
milie en zal bij Villy en Edward gaan wonen wanneer ze weer 
naar Londen verhuizen.
 Diana Mackintosh, Edwards geliefde, heeft een kind van hem 
gekregen.
 Archie Lestrange, Ruperts oudste vriend, werkt nog steeds op 
de Admiraliteit en wordt door vrijwel de hele familie in vertrou-
wen genomen.
 Bevrijding begint in juli 1945, kort na Ruperts terugkeer naar 
Engeland.
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