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Heikje Heks
het geheim van Betkin
Patricia de Landtsheer (auteur) Melissa Muys (illustrator)
Heikje Heks is een kleine heks die van avontuur houdt en heel wat grapjes uithaalt wanneer het kan. Dat
weten Melleke en Dieter, twee mensenvriendjes van Heikje, maar al te goed. Van een halloweenfeestje naar
het oude Dendermonde van 1956 waar net een (onschuldige) vrouw, Tanne, verbrand is wegens hekserij, is
voor Heikje geen probleem. Ze heeft haar bezemsteel waarmee ze overal geraakt, samen met haar twee
vrienden. Heikje kan het niet verdragen dat Tanne en haar dochter Betkin, die nu vogelvrij is verklaard,
zoveel onrecht is aangedaan. Wanneer ze ridder Reinout en zijn ros Beiaard leren kennen, komt hun avontuur
in hogere versnelling en doen ze er alles aan om Betkin een beter leven te geven.
Magie en hekserij zijn de rode draad in deze boekenreeks, maar in dit boek speelt ook de geschiedenis een
rol. Er wordt aandacht gegeven aan de omgeving van Dendermonde, hoe het bestuur geregeld was en hoe
beslissingen aan het gewone volk werden kenbaar gemaakt. Natuurlijk, en dat is niet onbelangrijk voor
Dendermonde, krijgt het ros Beiaard en zijn meester, ridder Reinout ook de nodige aandacht. Niet de ganse
legende wordt verteld, het paard en zijn meester worden beschreven tijdens hun normale leven van alle dag.
Het zijn de mijmeringen van Melleke die de legende rond het ros Beiaard even aanhalen zonder er al te diep
op in te gaan. Deze heruitgave van het boek dat eerder in 2005 verscheen, komt er niet toevallig in het jaar
van de ros Beiaardommegang. Toch mag je niet verwachten dat het ros Beiaard een hoofdrol gaat spelen, het
is nog steeds een boek over Heikje Heks. De auteur, Patricia De Landtsheer, schrijft poëzie en dat is duidelijk
te merken aan het mooi beschrijvende taalgebruik in dit boek. De illustraties zijn fijn, niet opvallend maar ze
maken het boek tot een aangenamer geheel. Helemaal achteraan vind je nog drie liedjes met tekst en muziek
over Heikje Heks.
Annelies Verbist
Heksen | Toveren | Fantasie
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