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Op eigen wieken Louisa May Alcott Hent PDF Op eigen wieken is het vervolg op Louisa May Alcotts
meesterwerk Little Women, in het Nederlands uitgegeven als Onder moeders vleugels. In dat boek volgen we

de zussen Alcott, die losjes zijn gebaseerd op de schrijfster zelf en haar drie zussen.

In Op eigen wieken zijn de jonge zussen uit het eerste deel opgegroeid. De kwesties waar ze mee worstelen
hebben nu een ander karakter dan in hun kindertijd, en elk op hun eigen manier gaan de zussen om met het

vinden van werk, een partner en het krijgen van kinderen.

Na Op eigen wieken volgen nog twee delen over de levens van de familie Alcott. Het verhaal is vele malen
verfilmd en op de planken gebracht.

Louisa May Alcott (1832-1888) schreef ook voor volwassenen, maar had vooral veel succes als schrijfster
van kinderboeken. Haar bekendste werk is Little Women, een autobiografische roman die nog twee

vervolgboeken kreeg, en talloze malen bewerkt is tot toneelstukken en films. Alcott was ook politiek zeer
actief en maakte zich onder andere sterk voor vrouwenrechten en afschaffing van de slavernij.
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In Op eigen wieken zijn de jonge zussen uit het eerste deel
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karakter dan in hun kindertijd, en elk op hun eigen manier gaan de
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kinderen.

Na Op eigen wieken volgen nog twee delen over de levens van de
familie Alcott. Het verhaal is vele malen verfilmd en op de planken

gebracht.

Louisa May Alcott (1832-1888) schreef ook voor volwassenen, maar
had vooral veel succes als schrijfster van kinderboeken. Haar
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