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Lawines razen 

Wat Werner en zijn vader in twee uur geklommen hadden werd nu in minder dan tien minuten 

afgelegd. Alles ging goed. Totdat opeens een zacht en onheilspellend ‘woemmmm’ weerklonk. Over 

een breedte van zeventig meter scheurde de sneeuw en een hele laag schoof stuivend dalwaarts. 

Altschwank schreeuwde iets omhoog, maar niemand kon het verstaan. 

 

(Flaptekst) 

Voor het eerst in 20 jaar durft de klokkenluider van het Zwitserse bergdorpje Urteli de 

zondagsrust niet in te luiden. Overal dreigt lawinegevaar. Zelfs een trilling in de lucht, het 

geluid van de wind of een schreeuw kan voldoende zijn om de hoog opgestapelde 

sneeuwmassa’s los te scheuren van de berghellingen en een allesverwoestende lawine te 

ontketenen. Nog hoger zit een aantal jongens bijna kansloos opgesloten in een berghut. Wie 

in het dorp durft ‘de witte dood’ te trotseren en hen te redden? 

 

Het is een spannend verhaal over een bergdorp in Zwitserland, dat bedreigd wordt door 

lawines. De dorpelingen moet vluchten naar het dal.  Het boek laat je meevoelen met  de 

angst, de onmacht, het verdriet en de moed van de mensen in het dorp. Zeer 

waarheidsgetrouw beschreven. Echt een spannend boek voor iedereen! 

An Rutgers van der Loeff was een bevlogen schrijfster. Zij schreef over verschillende grote 

levensvraagstukken. In haar boeken komen onderwerpen als het overlijden van ouders, een 

handicap, rampen en oorlogen aan bod. Ze deed veel onderzoek voor haar boeken. Voor dit 

boek verbleef ze een aantal weken in een Zwitsers dorp, dat vaak door lawines getroffen 

was. Ze sprak met dorpsbewoners en las verslagen over reddingen. Op grond van het 

onderzoek schreef ze dit aangrijpende verhaal over Werner en zijn vrienden. Het boek werd 

in vele talen vertaald en ook verfilmd. In 1954 werd het ‘boek van het jaar’. Het bracht haar 

internationale faam.  

 

Haar werk is vele malen bekroond, onder meer met de Nederlandse Staatsprijs voor Kinder- 

en Jeugdliteratuur, de Oostenrijkse Staatsprijs en de Duitse Jeugdboekenprijs. In 1976 werd 

ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bijdrage aan de 

Nederlandse jeugdliteratuur.1 
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