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DE AMERIKAANSE 

PRINSES: 
Leesclub 29-05-2019 

 

Op 13 april 1927 voer Allene Tew met de Mauretania de haven van New 
York uit. Ze liet een leven achter zich waarin ze alles had bereikt waar ze 
als plattelandsmeisje van had gedroomd – aanzien, fortuin, moederschap, 
haar grote liefde. En ze was het ook bijna allemaal weer kwijtgeraakt. ‘De 
rijkste en verdrietigste weduwe van de stad’, zoals Allene door 
societyrubrieken werd genoemd, had die dag echter ook nog veel vóór 
zich, zoals een nieuw gezin en een toekomst als officiële prinses, als 
Russische gravin en als peetmoeder van de latere koningin Beatrix. 
 
De Amerikaanse prinses is een reconstructie van een weids en 
fascinerend leven, dat zich afspeelt tegen het decor van Amerika en 
Europa, de victoriaanse en de moderne tijd, de industriële en Russische 
revolutie en de twee wereldoorlogen. Maar het is bovenal het verhaal 
van een uitzonderlijke vrouw die de moed had om, tot het bittere eind, 
haar eigen, onnavolgbare weg te gaan. 

 
 

 

 

Naam: Annejet van der Zijl  
Geboren: 06-04-1962 in Oterleek (bij Alkmaar) 
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Biografie 

Annejet studeerde kunstgeschiedenis en massacommunicatie in Amsterdam en International 
Journalism in Londen. Daarna werkte ze een aantal jaren in de journalistiek, onder andere als 
misdaadverslaggeefster. In 1998 debuteerde ze met Jagtlust, een reconstructie van de 
gelijknamige, roemruchte kunstenaarskolonie in het Gooi. Vier jaar later volgde Anna, de 
biografie van Annie M.G. Schmidt, waarvan meer dan 100 000 exemplaren zijn verkocht. 

Van de liefdesgeschiedenis Sonny Boy (2002) gingen meer dan 600.000 exemplaren over de 
toonbank en het werd tot nu in acht talen vertaald. Zowel Anna als Sonny Boy werden verfilmd 
en met diverse prijzen bekroond. Anna werd daarnaast bewerkt tot een musical, die de grote 
winnaar werd bij de Musical Awards 2018 en nog steeds in het theater te zien is. 

In 2015 verscheen De Amerikaanse prinses, over het veelbewogen leven van Allene …… 

……… complete biografie vind je hier > 
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