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Inleiding

In 1868 houdt Louisa May Alcott tevreden haar boek Little 
Women in handen. Ze heeft al meer boeken gepubliceerd en 
veel artikelen geschreven, maar Little Women maakt haar 
beroemd. Honderdvijftig jaar na dato is Little Women het 
bekendste meisjesboek ter wereld. 

Little Women of Onder moeders vleugels gaat over vier zussen 
die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog een zo normaal 
mogelijk leven proberen te leiden. Hun vader is als legerpre-
dikant ver van huis en ‘marmee’, hun moeder, is hun toe-
vlucht. Als zij haar zieke man gaat bezoeken, zijn de zussen 
op zichzelf aangewezen. Ze sluiten vriendschappen, bekom-
meren zich om hun uiterlijk, gaan voor het eerst uit (maar 
hebben niets om aan te trekken), ze zijn op hun tijd vrolijk 
en uitgelaten, jaloers, verliefd, verlegen, wraakzuchtig en 
berouwvol, elkaars vriendinnen of rivalen, maar streven 
ernaar goede mensen te zijn door zichzelf weg te cijferen en 
hun negatieve emoties te beheersen. 

Hoofdpersoon Jo March zou liever een jongen zijn en als 
soldaat in de oorlog meevechten. Het is een schrikbeeld voor 
haar om later lange jurken te dragen en er deftig uit te zien. 
Haar zussen Meg, Beth en Amy hebben minder moeite met 
de typische vrouwenrol, maar strijden elk hun eigen strijd. 
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Meg moet bedenken wat echte liefde is, Beth tobt met haar 
verlegenheid en zwakke gezondheid terwijl de kleine, ijdele 
Amy zich nogal eens door haar zussen buitengesloten voelt. 
Hun dagelijkse leven is nooit saai: de tegendraadse Jo en 
buurjongen Laurie met zijn leraar brengen steeds weer leven 
in de brouwerij. 

Louisa Alcott heeft in Little Women veel van haar eigen 
familieleven weergegeven. Ze wordt in 1832 geboren als 
tweede dochter van Amos Branson Alcott en Abba May en 
groeit op in Concord, Massachusetts, waar haar vader onder-
wijzer is. Net als Jo March, op wie ze lijkt, heeft ze drie zus-
sen. In een huis vol boeken vermaakt Louisa zich altijd: ze is 
een veellezer en schrijft al jong zelf verhalen. Haar vader ont-
vangt bekende schrijvers uit de nabije omgeving, zoals 
Henry Thoreau, Ralph Waldo Emerson en Nathaniel Haw-
thorne. Samen met enkele anderen vormen ze de zoge-
naamde American Bloomsbury-groep. Daarin speelt Louisa 
zelf ook een rol. 

Haar liefde voor literatuur werkt door in Little Women. 
Daarin komen Shakespeare, Charles Dickens en John Bun-
yan voor. Het wereldberoemde werk van Bunyan, The Pilgrim’s 
Progress, speelt zelfs een structurerende rol in het verhaal. De 
meisjes krijgen dat boek van hun moeder, en in de loop van 
het verhaal ondervinden ze allerlei moeilijkheden, net als de 
pelgrim. Voor lezers die dat boek kennen, krijgt het verhaal 
door deze intertekstualiteit een diepere betekenis. Degenen 
die het niet kennen, kunnen het goed volgen zonder die 
gelaagdheid op te merken. Het is een goede keuze van de 
vertaler om deze aspecten intact te laten. 
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Ook van het tijdsbeeld valt veel te zeggen wat gemakke-
lijk onopgemerkt blijft. Little Women verschijnt in de tijd van 
de eerste feministische golf met aandacht voor de emancipa-
tie van vrouwen en de opvoeding van meisjes. Jo gedraagt 
zich als een jongen; ze voldoet niet aan de heersende maat-
schappelijke verwachtingen. In het vervolgdeel, Good wives of 
Op eigen wieken wordt dat nog duidelijker: Jo gaat op zichzelf 
wonen en voorziet door te schrijven in haar eigen levens-
onderhoud. Ook is ze erg geïnteresseerd in vrouwenkies-
recht. Ironisch is echter de afloop van het verhaal: de uitgever 
wil niet zo vooruitstrevend zijn en eist dat Jo trouwt! Alcott 
geeft daar, al protesterend, gehoor aan. 

Onder moeders vleugels wordt in Nederland een groot succes. 
De vertaling die in 1876 op de markt komt, wordt beschouwd 
als het beginpunt van de traditie van het meisjesboek in 
Nederland. Alcott inspireert andere auteurs. Zo lijkt bij-
voorbeeld het personage Joop ter Heul uit de gelijknamige 
serie van Cissy van Marxveldt veel op Jo March. 

Op allerlei manieren wordt Onder moeders vleugels bewerkt: er 
verschijnen vertalingen die getrouw zijn aan de brontekst, tot 
eenvoudige, sterk ingekorte bewerkingen waarin de zussen 
veel jonger lijken, zoals De vier zusjes March (1966). De variatie 
aan bewerkingen groeit nog altijd: in 2010 verschijnt Onder 
moeders vleugels in de serie Klassiekers van Geronimo Stilton. 
Bovendien is het verhaal meerdere malen verfilmd, zijn er 
stripverhalen, e-books en audioboeken van. En nu, 150 jaar 
na het verschijnen van Little Women, is er weer een mooie 
nieuwe uitgave, een zorgvuldige vertaling waarin alleen hier 
en daar wat al te lange zinnen of beschrijvingen ingekort 
zijn. 
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Veel auteurs hebben de wens een succesvol boek te schrij-
ven, maar hoe een roman ontvangen wordt, is niet te dicteren. 
Het is duidelijk dat Alcotts roman een klassieker van formaat 
is, waarvan een nieuwe generatie ook weer kan genieten.

Janneke de Jong, hbo-docent jeugdliteratuur



9

1

Pelgrims

‘Kerst is geen kerst zonder cadeautjes,’ mopperde Jo, die 
languit op het vloerkleed lag.

‘Het is echt vreselijk om arm te zijn!’ zei Meg zuchtend 
met een blik op haar oude jurk. 

‘Ik vind het niet eerlijk dat sommige meisjes kasten vol 
mooie spullen hebben en andere helemaal niks,’ snoof Amy 
verbolgen.

‘Wij hebben papa en mama, en elkaar,’ zei Beth tevreden 
vanuit de leunstoel.

Bij deze woorden klaarden de vier gezichten op in de 
gloed van het haardvuur, maar ze betrokken weer toen Jo 
somber antwoordde: ‘We hebben papa niet, en het duurt 
nog heel lang voor we hem terugkrijgen.’ 

Ze zei niet ‘misschien wel nooit meer’, maar iedereen 
dacht het. 

Er viel een stilte waarin ze allemaal aan hun vader dach-
ten, ver weg op het slagveld. Toen nam Meg het woord en 
haar stem klonk anders. ‘Jullie weten waarom mama heeft 
voorgesteld om deze kerst geen cadeautjes te geven. Het 
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wordt voor iedereen een zware winter en ze vindt dat we 
geen geld moeten uitgeven aan pleziertjes, terwijl onze sol-
daten aan het front het zo zwaar te verduren hebben. We 
kunnen weliswaar niet veel doen, maar we kunnen wel iets 
kleins bijdragen, en dat horen we gráág te doen. Alleen weet 
ik niet of dat laatste me gaat lukken.’ Ze schudde haar hoofd 
en dacht vol spijt aan alle mooie dingen op haar verlang-
lijstje.

‘Nou, ik denk niet dat het kleine beetje dat wij kunnen 
geven veel uithaalt. We hebben allemaal maar één dollar, dus 
daar schiet het leger weinig mee op. Ik verwacht van mama 
of jullie geen cadeaus, maar voor mezelf wil ik heel graag 
Undine kopen. Dat boek wil ik al heel lang hebben,’ zei Jo, de 
boekenwurm.

‘Ik ben van plan nieuwe muziek te kopen van mijn geld,’ 
zei Beth en ze slaakte een zucht die zo zacht was dat alleen 
het haardstel hem kon horen.

‘Ik koop een mooie doos potloden; die heb ik echt nodig,’ 
zei Amy vastbesloten.

‘Mama heeft niets over ons geld gezegd, en ze verlangt 
heus niet van ons dat we alles weggeven. Laten we allemaal 
één ding kopen dat we graag willen hebben, iets leuks. We 
hebben er per slot van rekening hard genoeg voor gewerkt,’ 
riep Jo, terwijl ze als een man de hakken van haar schoenen 
bekeek.

‘Ik in elk geval wel: ik geef elke dag les aan die vervelende 
kinderen, terwijl ik veel liever thuis ben en leuke dingen 
doe,’ begon Meg klagerig.

‘Jij hebt het lang niet zo zwaar als ik,’ zei Jo. ‘Hoe zou je 
het vinden om urenlang opgesloten te zitten met een piet-
luttige oude zenuwlijder, die je de hele dag heen en weer laat 
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rennen, nooit tevreden is en je net zolang tergt tot je het 
liefst uit het raam zou springen of in huilen uit zou barsten?’

‘Ik mag eigenlijk niet mopperen, maar ik vind afwassen 
en opruimen echt het ergste wat er is. Ik word er chagrijnig 
van en mijn handen zijn zo stijf dat ik niet goed meer kan 
pianospelen.’ Beth bekeek haar ruwe handen met een zucht 
die deze keer voor iedereen hoorbaar was.

‘Toch heeft geen van jullie het zo slecht als ik,’ jammerde 
Amy, ‘want jullie hoeven niet naar school met al die onuit-
staanbare meisjes, die je het leven zuur maken als je iets niet 
weet, je uitlachen om je jurk, je vader decimeren omdat hij 
niet rijk is en je uitjouwen omdat je een lelijke neus hebt.’

‘Als je “discrimineren” bedoelt, zeg dat dan,’ raadde Jo 
haar lachend aan, ‘anders is het net alsof papa heel klein 
geworden is.’

‘Ik weet precies wat ik bedoel, en je hoeft me niet bela-
chelijk te maken. Het is nuttig om moeilijke woorden te 
gebruiken en je woordenschat te vergroten,’ antwoordde 
Amy afgemeten.

‘Niet zo vitten, jullie,’ zei Meg. ‘Verlang jij er nooit naar 
dat we nog rijk waren zoals vroeger, Jo, voordat papa al zijn 
geld kwijtraakte? Tjonge, wat zouden we het goed hebben 
en gelukkig zijn als we geen geldzorgen hadden!’ Ze kon 
zich die betere tijden nog goed herinneren.

‘Pas vond je nog dat wij veel gelukkiger waren dan de 
kinderen van King, want die waren de hele tijd aan het mop-
peren en ruziemaken, terwijl ze geld genoeg hebben.’

‘Dat klopt, Beth. En dat denk ik nog steeds. Want ook al 
moeten wij werken, we kunnen tenminste om onszelf 
lachen. Jo vindt ons zelfs een stelletje malloten.’

‘Jo gebruikt altijd van die onbeschaafde woorden.’ Amy 
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wierp een afkeurende blik op Jo’s lange lijf dat uitgestrekt op 
het vloerkleed lag.

Jo sprong overeind, stopte haar handen in haar zakken en 
begon te fluiten.

‘Niet doen, Jo. Je bent net een jongen!’
‘Dat is precies waarom ik het doe.’
‘Ik heb een hekel aan meisjes die op jongens lijken!’
‘En ik haat aanstellerige, stijve kakmadams!’
‘Zussen, zussen, daar komt niemand tussen…’ zong Beth, 

de vredestichter. Ze trok er zo’n grappig gezicht bij dat Jo en 
Amy in de lach schoten. Het gekibbel was voorlopig voorbij.

‘Jullie hebben allebei schuld.’ Margaret, of Meg, was de 
oudste van de vier zussen. Ze was zestien jaar en heel knap, 
met haar gave huid, grote ogen en dikke bos zacht bruin 
haar. Ze had een vriendelijk gezicht en witte handen, waar ze 
best trots op was. Ze begon haar jongere zussen nu de les te 
lezen: ‘Josephine, je bent oud genoeg om te stoppen met die 
jongensstreken en je te gedragen. Toen je een klein meisje 
was, was het niet zo erg, maar nu je zo groot geworden bent 
dat je je haar opsteekt, moet je er onderhand eens om den-
ken dat je een jongedame bent.’

‘Dat ben ik niet! En als mijn haar opsteken betekent dat ik 
er wél een ben, dan draag ik liever twee staarten tot mijn twin-
tigste,’ riep Jo. Jo was vijftien, de tweede in het gezin, en erg 
lang en dun. Ze deed aan een veulen denken, want ze leek 
nooit te weten wat ze met haar lange ledematen aan moest. Ze 
had een vastberaden mond, een grappig neusje en felle, grijze 
ogen, die alles zagen en afwisselend woest, ondeugend of 
peinzend keken. Haar ronde schouders, grote handen en voe-
ten en haar slordig zittende kleding gaven haar het ongemak-
kelijke voorkomen van een meisje dat snel in een vrouw aan 
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het veranderen was en dat niet leuk vond. Haar lange, dikke 
haar was haar enige schoonheid, maar meestal was het opge-
stoken, zodat het niet in de weg zat. Nu trok ze het haarnetje 
los, schudde met haar kastanjebruine manen en zei: ‘Ik moet 
er niet aan denken volwassen te worden en “Miss March” te 
zijn met een lange jurk aan, zo stijf als een gesnoeide haag! 
Het is al erg genoeg om een meisje te zijn. Ik hou van jongens-
spelletjes en jongensklusjes en jongensmanieren! Was ik 
maar een jongen! En nu is het nog erger om een meisje te zijn 
dan eerst, want ik zou het liefst met papa mee gaan vechten. 
Maar ik moet thuisblijven en breien, als een bejaarde vrouw!’ 
En Jo schudde de blauwe legersok heen en weer tot de brei-
naalden klepperden als castagnetten en haar bol wol door de 
kamer stuiterde. 

‘Arme Jo. Ik leef met je mee, maar er is niets aan te doen. 
Je zult je tevreden moeten stellen met de jongensachtige 
afkorting van je naam. En je mag voor ons voor broer spelen,’ 
zei Beth, en ze streelde Jo’s warrige haar met een hand die in 
Jo’s beleving altijd, ondanks het eelt, zacht aanvoelde. Eliza-
beth was een blozend meisje van dertien met steil haar en 
heldere ogen. Ze was verlegen, had een zachte stem en een 
rustige uitstraling, en ze was niet snel uit haar evenwicht. 
Haar vader noemde haar ‘mijn kalme kleintje’ en die naam 
paste precies bij haar, want ze leek in een eigen, gelukkige 
wereld te leven, en waagde zich alleen daarbuiten om de wei-
nige mensen te ontmoeten die ze vertrouwde en van wie ze 
hield. 

‘En jij, Amy,’ ging Meg verder, ‘jij bent alles bij elkaar te 
veeleisend en overdreven. Jouw maniertjes zijn nu nog grap-
pig, maar als je niet oppast, word je straks een aanstellerige 
tante. Je hebt goede manieren en kunt beschaafd praten, 
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maar je doet te veel je best elegant over te komen. Jouw 
absurde woorden zijn net zo erg als de onbeschofte van Jo.’

‘Als Jo een wildebras is en Amy een aanstelster, wat ben ik 
dan?’ vroeg Beth, die ook vermaand wilde worden.

‘Jij bent een lieverd en verder niks,’ antwoordde Meg lief-
devol, en niemand sprak haar tegen, want Beth was de lieve-
ling van het gezin.

De zussen zaten te breien in de schemering, terwijl bui-
ten de decembersneeuw neerdwarrelde en binnen het haard-
vuur vrolijk knapte. Het was een gezellige kamer, ondanks 
het versleten tapijt en de eenvoudige meubels: er hingen een 
paar foto’s aan de muur, de nissen waren gevuld met boeken, 
op de vensterbanken stonden chrysanten en kerstrozen te 
bloeien, en alles ademde een huiselijke, vredige sfeer.

De klok sloeg zes uur en nadat Beth de haard had aange-
veegd, zette ze er een paar pantoffels voor om te verwarmen. 
De aanblik daarvan had een positieve uitwerking op de 
meisjes, want hun moeder was in aantocht en bij die 
gedachte fleurde iedereen op. Meg hield op met preken en 
stak de lamp aan; Amy stond op uit de luie stoel zonder dat 
iemand daarom vroeg; en Jo vergat hoe moe ze was en zette 
de pantoffels nog wat dichter bij het vuur.

‘Ze zijn helemaal versleten. Mama heeft nieuwe nodig.’
‘Ik was van plan een nieuw paar te kopen van mijn dol-

lar,’ zei Beth.
‘Nee, dat doe ik!’ riep Amy. Hoewel ze de jongste was, was 

ze een heel belangrijk persoon, althans dat vond ze zelf. Ze 
was een lelieblank poppetje: bleek en tenger, met blauwe 
ogen en blonde krullen tot op haar schouders. 

‘Ik ben de oudste,’ begon Meg, maar Jo viel haar in de rede 
en zei op besliste toon: ‘Nu papa er niet is, ben ík de man in 
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huis en ik koop pantoffels, want hij heeft tegen mij gezegd 
dat ik extra goed voor mama moest zorgen terwijl hij weg 
was.’

‘Ik heb een idee,’ zei Beth, ‘laten we allemaal een kerstca-
deau voor haar kopen, en niets voor onszelf.’

‘Dat is echt iets voor jou om dat te bedenken! Wat ben je 
toch een schat! Wat zullen we kopen?’ riep Jo.

Ze dachten allemaal diep na. Toen, alsof ze een ingeving 
kreeg door de aanblik van haar eigen mooie handen, verkon-
digde Meg: ‘Ik geef haar een paar goede handschoenen.’

‘Pantoffels, de beste die ik kan vinden,’ riep Jo.
‘Een paar mooi gezoomde zakdoeken,’ zei Beth.
‘Ik koop een flesje eau de cologne. Dat vindt ze lekker en 

dat kost niet zoveel, dus dan hou ik nog wat over voor mijn 
pot loden,’ verklaarde Amy.

‘Hoe zullen we haar de cadeaus geven?’ vroeg Meg.
‘Leg ze op tafel en roep haar de kamer in, dan zijn we erbij 

als ze de pakjes openmaakt,’ antwoordde Jo. ‘Weet je nog hoe 
we dat vroeger op onze verjaardag deden?’ 

‘Ik was altijd heel bang als het mijn beurt was om in de 
stoel te zitten met die hoed op, en dan kwamen jullie alle-
maal naar me toe om me cadeautjes te geven en een kus. Die 
cadeautjes en kussen vond ik wel leuk, maar ik werd altijd 
zenuwachtig als jullie allemaal naar me zaten te kijken ter-
wijl ik de pakjes openmaakte,’ zei Beth, die niet alleen het 
brood voor het avondeten roosterde, maar ook meteen haar 
gezicht, te oordelen naar haar vuurrode wangen.

‘We laten mama in de waan dat we dingen voor onszelf 
kopen, en dan verrassen we haar. We moeten morgenmid-
dag inkopen gaan doen, Meg. Er is nog zoveel te regelen voor 
het toneelstuk op kerstavond,’ zei Jo, terwijl ze heen en weer 


