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Een keukenmeidenroman – Kathryn Stockett 

De auteur 

Kathryn Stockett, geboren in 1969 in Jackson, Mississippi, studeerde Engels en 
creatief schrijven in Alabama. Daarna verhuisde ze naar New York waar ze voor 
een uitgever van tijdschriften werkte. ‘Een keukenmeidenroman’ (‘The Help’) is 
haar debuut. Ze werkte er vijf jaar aan en het werd door zestig uitgeverijen 
geweigerd voor iemand het aannam en het in 2009 verscheen.  

Het boek werd in Amerika onverwacht een bestseller en in juni 2010 waren er ruim twee 
miljoen exemplaren van verkocht. De Nederlandse vertaling werd in januari 2010 
uitgebracht door Uitgeverij Mistral. 

Stockett baseerde veel van het verhaal op ervaringen met de hulp in het huis waar ze 
opgroeide. Ze kreeg wel een proces aan haar been door de huishoudhulp van haar broer, die 
Ablene Cooper heet. Zij beweerde dat Stockett het personage Aibileen te veel op haar 
baseerde. Stockett won de rechtszaak. 

Stockett is momenteel haar tweede roman aan het schrijven, die zich hoogstwaarschijnlijk 
zal afspelen ten tijde van de Grote Depressie. 

Een mooi stuk over de moeilijkheden die een bestseller met zich mee brengen, vind je hier: 
http://clatl.com/gyrobase/kathryn-stockett-life-in-the-belle-
jar/Content?oid=3795185&showFullText=true 

 

Samenvatting  

Aibileen is een zwarte hulp in de familie Leefolt. Ze heeft de zorg op de tweejarige Mae 

Mobley die door haar ouders wordt geleerd dat zwarte mensen onderdoen aan de blanke 

mensen. Aibileen is dit vooroordeel zat en doet er alles aan om Mae Mobley bij te brengen 

dat ze helemaal niet zo verkeerd is en dat het verschil in huidskleur er helemaal niet toe 

doet omdat ze gewoon dezelfde mensen zijn ondanks het verschil in uiterlijk. Elizabeth 

Leefolt speelt samen met een groepje blanke vrouwen in een bridgeclub. Deze club komt 

regelmatig bij elkaar waardoor er vaak blanke vrouwen over de vloer komen bij miss Leefolt. 

Zo komen ook Hilly Holbrook en Eugenia – Skeeter – Phelan regelmatig over de vloer.  

Als miss Leefolt een voorstel doet om de zwarte hulpen een andere wc te geven zodat ze 

geen ziektes over kunnen dragen, lijkt er iets te ontploffen in miss Skeeter. Ze is het hier niet 

mee eens en vindt dat er geen onderscheid meer gemaakt moet worden tussen blanke en 

zwarte vrouwen. Als het plan over de wc’s van miss Leefolt vaststaat besluit miss Skeeter om 

hier iets mee te gaan doen. 

 

Ondertussen heeft Aibileen tijdens het bridgen te horen gekregen dat Minny, een andere 

zwarte hulp, ontslagen zal worden bij Hilly’s moeder. Hilly noemt Minny een dief en is van 



plan om haar te ontslaan. Omdat Minny thuis wordt mishandeld door haar man moet ze zo 

snel mogelijk nieuw werk krijgen zodat ze thuis geen problemen krijgt en gewoon geld kan 

verdienen. Uiteindelijk komt ze in de familie van Johnny en Celia Rae Foote, die haar een 

goed salaris geven en waar de omstandigheden ook goed zijn om te werken. 

 

Miss Skeeter heeft inmiddels de grootste plannen. Ze wil schrijfster worden en om te 

beginnen met schrijven heeft ze de opdracht gekregen om artikelen over 

huishoudproblemen te schrijven. Aangezien ze hier niks van af weet vraagt ze Aibileen om 

hulp. Aibileen wil haar onder werktijd helpen en samen schrijven ze keer op keer de 

artikelen. Skeeter wil meer dan enkel artikels over het huishouden en heeft contact met een 

uitgeefster uit New York. Die zegt haar dat ze, om succes te hebben, over iets heel nieuws 

moet gaan schrijven. Na een tijdje heeft miss Skeeter een goed idee en wil ze samen met 

Aibileen een boek schrijven over het leven van een zwarte hulp. Ze wil hierin de gevoelens 

en emoties van de zwarte hulpen omschrijven, zodat de blanke mensen kunnen zien hoe het 

leven van een zwarte hulp er daadwerkelijk uitziet. Altijd heerst een groot racisme en lijkt 

het alsof de verschillen tussen hen belangrijker zijn dan de overeenkomsten. 

Samen met Aibileen gaat ze op zoek naar andere zwarte hulpen die misschien mee willen 

schrijven aan het verhaal. Dit is echter niet makkelijk: iedereen is bang om gepakt te worden 

en niemand vertrouwt de blanke miss Skeeter. 

 

Als een andere zwarte hulp in de gevangenis belandt, lijkt er een knop om te slaan bij de 

zwarte hulpen waardoor iedereen ineens mee wil werken. Dagenlang schrijven ze de 

levensverhalen van de zwarte vrouwen op en miss Skeeter vertaalt het thuis naar een 

samenhangend verhaal dat uiteindelijk een boek moet vormen. Tijdens deze levensverhalen 

komt miss Skeeter er ook eindelijk achter wat er met Constantine is gebeurd. Constantine is 

de voormalige zwarte hulp van haar ouders die miss Skeeter heeft opgevoed. Als ze gaat 

studeren komt ze erachter dat haar hulp weg is en haar ouders hebben altijd gelogen over 

de reden waarom Constantine weg is. 

 

Uiteindelijk, na lang zwoegen van miss Skeeter, Minny, Aibileen en twaalf andere hulpen, is 

het verhaal goedgekeurd waardoor het uitgegeven kan gaan worden. De namen van de 

zwarte hulpen, de blanke gezinnen en de plaatsnamen zijn veranderd zodat niemand 

erachter komt dat het verhaal afkomstig is uit Jackson, Mississippi. Helaas wordt het verhaal 

al snel door verschillende details herkend, waardoor het leven van de blanke vrouwen en 

miss Skeeter flink zuur wordt gemaakt. Niemand is het ermee eens dat het onrechtvaardige 

behandelen van de zwarte vrouwen ter sprake moet komen. 

Personages 

 

Miss Skeeter 

De echte naam van miss Skeeter is Eugenia Phelan. Ze heeft blauwe ogen, blond krullend 

haar en ze wil het liefste schrijfster worden. In het verleden is ze opgevoed door de zwarte 

hulp Constantine, maar toen ze is gaan studeren is ze Constantine uit het oog verloren. Later 



blijkt dat de ouders van Eugenia Constantine manier ontslagen hebben omdat haar dochter 

zich niet op de juiste manier gedroeg. Constantine blijkt uiteindelijk enkele weken later 

overleden te zijn.  

 

Aibileen 

Aibileen is de zwarte hulp van het gezin Leefolt. Ze is 53 jaar en heeft inmiddels al 

verschillende gezinnen gehad waarvoor ze moest zorgen. Aibileen heeft een zoon die een 

paar jaar eerder overleden is door een ongeluk. Voor het ongeluk stelde ze zich weinig 

vragen over haar werk en de manier waarop zwarten behandeld werden, maar sinds haar 

zoon, die wel een activist was, er niet meer is, is ze veel opstandiger. 

 

Minny Jackson 

Minny is de zwarte hulp voor Celia Rea Foote en is bevriend met Aibileen. Ze neemt geen 

blad voor haar mond en gooit alles eruit wat haar dwars zit. Dit heeft haar al verschillende 

baantjes gekost en ze gaat dan ook van het ene gezin naar het andere omdat ze overal 

ontslagen wordt. Ze is klein en dik, heeft zwarte krullen en is 36 jaar. Minny heeft veel 

kinderen waarvoor ze moet zorgen en haar man is alcoholverslaafde waardoor hij vaak 

agressief reageert. 

 

Miss Leefolt 

Miss Elisabeth Leefolt is de moeder van Mae Mobley en is in het verhaal zwanger van haar 

zoontje. Ze is mager, 23 jaar en heeft bruin haar. Aibileen werkt voor haar. Miss Leefolt is 

een vrij zwak karakter. Ze volt de aanwijzingen van Miss Holbrook. 

 

Mae Mobley Leefolt 

Mae Mobley is de dochter van miss Leefolt en wordt opgevoed door Aibileen. Ze is twee 

jaar, heeft honingblonde krullen en bruine ogen. 

 

Hilly Holbrook 

Hilly Holbrook is de gemeenste blanke vrouw uit het verhaal. Ze kijkt niet naar de gevoelens 

van de zwarte vrouwen en komt alleen maar op voor de rechten van de blanke vrouwen. Ze 

heeft donkerbruin haar. Miss Hilly wil vooral haar eigen zin hebben en gaat over lijken om 

die te krijgen. Als Miss Skeeter haar dwars zit, begint ze evengoed een kruistocht om haar in 

de gemeenschap te isoleren. 

 

Celia Rae Foote 

Minny werkt in het gezin van Celia Rae Foote. Het is een eenzame 23-jarige vrouw die niet 

kan koken en geen vrienden heeft. 

 

En verder 

De volgende zwarte hulpen hebben ook nog geholpen om het boek te schrijven: Alice, Eula, 

Fanny Amos, Winnie, Floralau, Cleontine, Louvenia en Callie. In het verhaal is duidelijk een 

verschil in relaties op te merken. Aan het begin vertrouwen de zwarte hulpen miss Skeeter 



niet omdat ze blank is. Later in het verhaal krijgen ze steeds meer vertrouwen in haar en 

durven ze hun hele levensverhaal op tafel te gooien waardoor zich uiteindelijk een mooi 

verhaal kan vormen. Daarnaast verslechtert de relatie tussen miss Skeeter en haar beste 

vriendin Hilly Holbrook. Aan het begin zijn ze nog beste vrienden, maar zodra Hilly Holbrook 

met racistische ideeën komt doet miss Skeeter haar mond open en laat ze het racisme niet 

gebeuren. Dit gaat ten koste van haar vriendschap met Hilly. 

 

Thematiek 

Discriminatie en Racisme 

Het thema van dit verhaal is dat de verschillen tussen de zwarte en de blanke vrouwen 

minder belangrijk zijn dan de overeenkomsten die ze hebben. 

Er wordt in dit verhaal heel erg duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de blanke en 

de zwarte vrouwen. De zwarte vrouwen mogen niks, worden als slaaf behandeld maar 

hebben wel de verantwoordelijkheid om de kinderen uit blanke gezinnen op te voeden. De 

blanke vrouwen mogen alles en hebben een mooi leven en hebben het zo druk dat ze de 

zorg van hun eigen kinderen niet op zich kunnen nemen en de zorg van hun kinderen dus 

aan de zwarte vrouwen over laten. De zwarte vrouwen en de blanke vrouw Miss Skeeter zijn 

het racisme zat en proberen hier verandering in te brengen. 

 

Motieven 

Schrijverschap 

Miss Skeeter wordt schrijfster en weet niet zo goed waar ze over moet schrijven. Pas 

wanneer ze terugdenkt naar haar opvoeding wanneer ze boos zou worden dat de zwarte 

huis hulpjes onrechtvaardig werden behandeld en ze hier over wilt schrijven om ze te 

emanciperen weet ze wat ze moet schrijven en wat haar doel is. 

 

Opdracht  

Voor Opa Stockett, de beste verhalenverteller 

Het verhaal is geschreven aan de opa van Kathryn Stockett. 

Titelverklaring  

De titel ‘een Keukenmeidenroman’ slaat op zwarte vrouwen die het huishouden van blanke 

gezinnen op zich moeten nemen. De zwarte vrouwen krijgen allerlei taken in het gezin zoals 

de kinderen opvoeden, voor eten en drinken zorgen, schoonmaken en nog meer andere 

taken maar worden tegelijkertijd onrechtvaardig behandeld. Op een gegeven moment is één 

blanke vrouw het zat en schrijft ze met verschillende zwarte vrouwen een roman over hun 

leven als zwarte vrouw in een blank gezin. 

Structuur & perspectief  

Voor het verhaal zijn er verschillende perspectieven gebruikt. Ten eerste is het vanuit de 

ogen van die verschillende vrouwen geschreven. De verhalen van Aibileen, Minny en Miss 



Skeeter worden afwisselend door een ik-verteller verteld. Verschillende delen, telkens met 

een ik-verteller, wisselen elkaar af.  

Enkel het hoofdstuk over het benefietfeest wordt niet door een ik-verteller verteld, maar er 

wordt een auctoriaal perspectief gebruikt.  

 

Het verhaal begint met een informatieve opening: aan het begin van het verhaal worden de 

personages en de ruimtes waarin het verhaal zich afspeelt geïntroduceerd. Je maakt als het 

ware kennis met de ruimtes en de personages waardoor je een goed beeld kan vormen. 

Het verhaal heeft een open einde. Je weet niet hoe het verhaal eindigt en wat er uiteindelijk 

gebeurt met Aibileen, Minny en Miss Skeeter. 

 

Het verhaal is opgedeeld in hoofdstukken. In totaal zijn er 34 hoofdstukken. Deze 

hoofdstukken zijn opgedeeld in stukken waarin Abileen, Minny en Miss Skeeter elke keer het 

verhaal apart vertellen. Je leest het verhaal dus vanuit verschillende invalshoeken waardoor 

je het verhaal keer op keer op een andere manier ervaart. 

Decor  

Het verhaal speelt zich eigenlijk maar op één plaats af, namelijk in het kleine stadje Jackson 

in de staat Mississippi. De blanken en zwarten wonen er in verschillende wijken.  

Het gedeelte waarin de zwarte mensen wonen is armoedig en heel erg op elkaar gebouwd. 

Het gedeelte waarin de blanke mensen wonen is juist heel rijk met grote huizen en grote 

tuinen. Het verhaal speelt zich voornamelijk in het gedeelte af waarin de blanke mensen 

wonen. 

 

Het verhaal begint in augustus 1962 en het eindigt in 1964. In deze tijd probeert Miss 

Skeeter wat te doen aan de racisme tussen de blanke en de donkere mensen. 

 

Er is weinig gebruik gemaakt van flashbacks. Af en toe is er een korte verwijzing of uitleg 

naar het verleden, maar er wordt niet veel over het verleden verteld. 

Stijl  

Kenmerkend voor de schrijfstijl van Kathryn Stockett is de meeslepende en beeldende 

manier van schrijven. Alles wat ze schrijft blijft geboeid en je wordt zo in het verhaal 

meegetrokken dat je niet kan stoppen met lezen. 

Het verhaal is eenvoudig geschreven met makkelijke woorden waardoor het voor iedereen 

te begrijpen is. Daarnaast is er veel gebruik gemaakt van details. Deze details verbeelden het 

verhaal mooi waardoor je het voor je ziet en het boeiend blijft om te lezen. De details zijn 

dus niet storend om te lezen. 

 

Je loopt soms wel wat leesvertraging op door de hoeveelheid details. Over één klein 

moment kan lang verteld worden. Deze leesvertraging is niet storend om te lezen en voegt 



veel toe aan het verhaal. 

 

Een citaat om de schrijfstijl van Kathryn Stockett te verduidelijken: "We lopen Devine uit, 

slaan linksaf, dan nog een keer links, en we zijn in Myrtle, miss Hilly’s straat. ’t Is augustus, 

maar ’t is toch een fijne wandeling, ’t is nog niet te heet. Vogels zingen, fladderen rond. Mae 

Mobley houdt m’n hand vast, we zwaaien met onze armen, hebben pret. Goeie genade, wat 

komen er vandaag een hoop auto’s langs, en da’s raar want Myrtle loopt dood." – blz 322 

Hier is goed te lezen dat alles zo beeldend mogelijk wordt gemaakt met behulp van details. 

Flaptekst  

In het Mississipi van de jaren '60 wordt aan zwarte vrouwen wel de opvoeding van blanke 

kinderen toevertrouwd, maar niet het poetsen van tafelzilver. Drie vrouwen zijn het 

allesbepalende racisme meer dan zat en besluiten dat de verschillen tussen hen minder 

belangrijk zijn dan de overeenkomsten. 

Eerste zin  

 

Mae Mobley is geboren op ’n vroege zondagochtend in augustus, in 1960. 

 

Slotzin  

 

Want gisteravond dacht ik nog dat ik d’r voor mijn niets nieuws meer bij was. Uitleg: Aibileen 

is ontslagen bij het gezin waarvoor ze werkt. Nadat ze het boek had geschreven heeft ze een 

baan als schrijfster bij de krant gekregen en ze was blij dat ze naast haar baan als zwarte 

hulp ook nog een baan als schrijfster had. Toen zag ze haar leven nog zonnig in en besefte 

zich dat ze een mooi leven voor de boeg had. Als ze de volgende dag bij het gezin aankomt 

krijgt ze te horen dat ze is ontslagen en daardoor heeft ze geen baan meer. Hierdoor blijkt 

haar leven weer in één klap om te slaan. 

 

Citaten 

 "‘Ik wil je interviewen. Over hoe het is om als hulp te werken.’ 

Een rode bal rolt m’n tuin in. Het kleine jochie Jones van de overkant rent 

erachteraan. Als-ie miss Skeeter ziet, blijft-ie stokstijf staan. Dan spurt-ie m’n tuintje 

in, hij raapt snel de bal op en hij draait zich om en rent weg alsof-ie als de dood is dat 

ze ‘m te grazen zal nemen. 

‘Zoals voor de Miss Myrna-stukjes?’ zeg ik met een uitgestreken gezicht. ‘Over 

schoonmaken?’ 

‘Nee, niet zoals Miss Myrna. Ik heb het over een boek,’ zegt ze met grote ogen. Ze is 

opgewonden. ‘Verhalen over hoe het is om voor een blank gezin te werken. Hoe het 

is om voor bijvoorbeeld… Elizabeth te werken.’" 

 "De zon is fel, maar m’n ogen staan wijd open. Ik sta bij de bushalte, zoals ik al zo’n 

jaar of veertig doe. Dertig minuten, en m’n hele leven is… klaar. Misschien moet ik 

blijven schrijven, niet alleen voor de krant, maar iets anders, over alle mensen die ik 



ken en de dingen die ik heb gezien en gedaan. Misschien ben ik nog niet te oud om 

opnieuw te beginnen. Om die gedachte moet ik tegelijk lachen en huilen. Want 

gisteravond dacht ik nog dat ik d’r voor mijn niets nieuws meer bij was." 

 

Band met de realiteit 

 

Kathryn Stockett heeft zelf altijd een hulp, Demetrie, in haar familie gehad. Demetrie voedde 

haar op en het voelde voor Kathryn alsof ze vriendinnen waren. Demetrie liet Kathryn altijd 

zien dat ze een mooi persoon was en dat ze er ook mocht zijn. Al de ervaringen die Kathryn 

met Demetrie heeft, heeft ze gebruikt om dit boek te kunnen schrijven. Het boek is geen 

waargebeurd verhaal en nog gewoon fictie, maar ze heeft wel haar eigen ervaringen 

gebruikt om er een mooi verhaal van te kunnen maken. 

 

In het boek wordt naar verschillende actuele gebeurtenissen verwezen, zoals de toespraak 

van Martin Luther King, de moord op Medgar Evers, de eerste zwarte student aan de 

universiteit van Mississippi en de Ku Klux Klan. Dit is de lijst met verwijzingen naar echte 

personen en de literatuur. 
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Recensies  

"De onzichtbare zwarte vrouw uit het Diepe Zuiden is door deze roman weer een beetje 

zichtbaarder geworden." 

bron: www.volkskrant.nl 

 

"Ik zeg lezen dat boek en laat je meeslepen in het ritme van de zuidelijke staten van 

Amerika, voel de warmte, de schaamte maar vooral de liefde voor elkaar, ongeacht kleur of 

ras." 

bron: itsanoushka.wordpress.com 

 

"Schrijfster Kathryn Stockett groeide zelf op in Mississippi en weet de sfeer met incidentele 

waargebeurde feiten perfect weer te geven. Dit boek is Kathryns eerste roman, die ook nog 

eens meteen werd verfilmd en wereldwijd werd uitgebracht!" 

bron: www.catherine.nl 
 

Uit: The New York Times 

Racial Insults and Quiet Bravery in 1960s Mississippi 
By JANET MASLIN 
Published: February 18, 2009 

In “The Help,” Kathryn Stockett’s button-pushing, soon to be wildly popular novel about 

black domestic servants working in white Southern households in the early 1960s, one 

woman works especially tirelessly. She labors long into the night. She is exhausted. Her 

eyes are stinging, her fingers bloody and sore. 

Is she ironing pleats? Scrubbing toilets? Polishing silver for an all-important meeting of 

the local bridge club? No way. She is Miss Skeeter Phelan, a white woman. And the white 

women of “The Help” don’t do those demeaning jobs. They don’t do much of anything 

else either. 

But brave, tenacious Skeeter is different. So she is slaving away on a book that will blow 

the lid off the suffering endured by black maids in Jackson, Miss. Skeeter’s going to call 

the place “Niceville,” but she won’t make it sound nice. All of Jackson’s post-sorority girls 

from Ole Miss will be up in arms if Skeeter’s tell-all book sees the light of day. 

The trouble on the pages of Skeeter’s book is nothing compared with the trouble Ms. 

Stockett’s real book risks getting into. Here is a debut novel by a Southern-born white 

author who renders black maids’ voices in thick, dated dialect. (“Law have mercy,” one 

http://www.volkskrant.nl/wca_item/boeken_detail/453/196613/Een-keukenmeidenroman.html
http://itsanoushka.wordpress.com/2010/07/24/recensie-een-keukenmeidenroman-van-kathryn-stockett/
http://www.catherine.nl/recensie/recensie-een-keukenmeidenroman-help
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/janet_maslin/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/u/university_of_mississippi/index.html?inline=nyt-org


says, when asked to cooperate with the book project. “I reckon I’m on do it.”) It’s a story 

that purports to value the maids’ lives while subordinating them to Skeeter and her 

writing ambitions. And it celebrates noblesse oblige so readily that Skeeter’s act of daring 

earns her a gift from a local black church congregation. “This one, this is for the white 

lady,” the Reverend of that church says. “You tell her we love her, like she’s our own 

family.” 

A brief word now about Ms. Stockett: When she moved to New York City from Jackson, 

she came to understand how deeply ambivalent she felt about her roots. If a New Yorker 

told her that Jackson must be beautiful, she would say it was fraught with crime. But if a 

New Yorker spoke contemptuously about Jackson, Ms. Stockett would rise to its defense. 

“Mississippi is like my mother,” she writes in an afterword to “The Help.” And you will 

see, after your wrestling match with this problematic but ultimately winning novel, that 

when it comes to the love-hate familial bond between Ms. Stockett and her subject 

matter, she’s telling the truth. 

Expectations notwithstanding, it’s not the black maids who are done a disservice by this 

white writer; it’s the white folk. The two principal maid characters, the lovingly maternal 

Aibileen and the angry, scrappy Minny, leap off the page in all their warm, three-

dimensional glory. Book groups armed with hankies will talk and talk about their quiet 

bravery and the outrageous insults dished out by their vain, racist employers. 

The worst of these bosses, a woman known as Miss Hilly, treats Minny like a thief. And 

she campaigns to have Jackson households install extra toilets so that colored help will 

not have to use white families’ restricted bathrooms. With the kind of lead-footed linkage 

that runs throughout this novel — even though it may accurately reflect what Ms. 

Stockett witnessed in her Southern girlhood — Miss Hilly’s Junior League does its fund-

raising for the sake of “the Poor Starving Children of Africa” while treating the poor 

African-Americans of Jackson as if they were subhuman. 

Miss Hilly is enough of a witch for readers to wait eagerly for a house to fall on her. She 

makes herself the nemesis of each of the book’s black characters and many of its white 

ones. Sounding decades older than Skeeter even though the two were college roommates, 

Hilly shrieks villainously about the virtues of segregation and the rectitude of 

Mississippi’s politicians. 

News of the real world seeps into the book only occasionally, with a brief televised 

glimpse of James Meredith integrating Ole Miss or other muffled rendered news. “There 

is a skirmish in Vietnam,” Skeeter notices. “The reporter seems to think it’ll be solved 

without much fuss.” 



The tide of soapsuds rises as Skeeter comes across a copy of Jim Crow laws and is 

galvanized into action; as Skeeter the liberal-minded spinster begins dating the son of an 

intolerant local politician; as Skeeter begins wondering what happened to Constantine, 

the maid who lovingly raised her; and as both Aibileen and Minny become increasingly 

privy to the secrets of their employers’ households. 

Though “The Help” might well have veered off into violent repression of these maids’ 

outspokenness (one character is blinded for having accidentally used a whites-only 

bathroom), Ms. Stockett doesn’t take it there. She’s interested in the affection and 

intimacy buried beneath even the most seemingly impersonal household connections. 

Aibileen is this book’s loveliest character, especially in scenes that have her raising Mae 

Mobley, the toddler now in her charge. Having endured the pain of raising white child 

after white child only to see them grow up and away from her, Aibileen is still ready to 

embrace another one. On the evidence of Ms. Stockett’s autobiographical afterword, this 

is the part of the story she knows best; she herself had an absentee white mother and was 

raised by a black woman named Demetrie. She loved Demetrie dearly without ever giving 

much thought to what Demetrie’s life was like, and she says that “The Help” was written 

to fill in that gap. 

Mae Mobley’s little games include pretending to stage a sit-in at a Woolworth’s counter 

and pretending to ride the bus with Rosa Parks. Or so it goes in this ultimately soft-

pedaled version of Southern women’s lives, one in which real danger is usually at a 

distance. 

At one point Skeeter hears a strange new guy, Bob Dylan, singing a strange new song, 

“The Times They Are A-Changin’,” and finds herself full of optimism. Had she heard the 

same Bob Dylan singing “The Lonesome Death of Hattie Carroll,” his accusatory song 

about the fatal caning of a 51-year-old black barmaid by a young white patrician, “The 

Help” might have ventured outside its harsh yet still comfortable, reader-friendly world. 

 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/p/rosa_parks/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/d/bob_dylan/index.html?inline=nyt-per

