
Recensie  - Point Blanc – Jeugdliteratuur – Karin v. W. 

 

 

Recensie: Anthony Horowitz, Point Blanc (2001) 

Stel, je bent een veertienjarige jongen. Je ouders zijn overleden en de oom die je opvoedt, wordt 

vermoord. Je komt erachter dat deze oom bij de Engelse inlichtingendienst werkte, de M16. Nu heeft 

diezelfde M16 jou onder druk gezet om je ooms werk voort te zetten. Welkom in de wereld van Alex 

Rider!  

In dit tweede deel van de spionnenserie is Alex getuige van een drugstransactie. Hij besluit de dealer 

te achtervolgen en diens drugslaboratorium eigenhandig te ontmantelen. Zo komt Alex in aanraking 

met justitie en heeft M16 hem weer in de tang. Deze keer moet hij infiltreren op een kostschool voor 

problematische rijkeluiszoontjes, Point Blanc. Twee scholieren hebben namelijk kort geleden hun 

vader onder mysterieuze omstandigheden verloren. Natuurlijk gaat Alex niet op pad zonder zijn 

bijzondere gadgets: een Harry Potter-boek met ingebouwd verdovingspijltje, een isolerend en 

kogelvrij skipak, een oorsteker met kwaliteiten van een minigranaat en een discman met 

ingebouwde cirkelzaag en alarmknop. Alles komt goed van pas, want er is iets behoorlijk mis op Point 

Blanc... 

Point Blanc is het ultieme jongens- en stoere meidenboek. Het heeft spanning, actie en een goed 

verhaal met oog voor details. Hoewel een verhaal over een veertienjarige spion ver gezocht is, komt 

het zo niet over. Alex is een heel gewone schooljongen. Hij heeft alleen wat meer lef en is iets 

vindingrijker dan de gemiddelde jongen. Toch is hij geen superheld. Wanneer hij bijvoorbeeld gaat 

paardrijden, komt hij er al snel achter dat dit niets voor hem is. Ook kent hij zijn angstige momentjes. 

Eenmaal in het nauw gedreven, is hij echter niet te stuiten in zijn acties. Je zou willen dat je Alex 

Rider was! 

Anthony Horowitz heeft het verhaal vlot geschreven. Er gebeurt van alles, maar het is nooit 

langdradig. In het begin vertelt hij over Alex als schooljongen, die helemaal alleen een kleine 

drugsbende oprolt. Het tweede deel speelt zich af in het gezin, waar Alex een week moet logeren om 

zijn rol als ontspoord jongetje van rijke ouders perfect te kunnen vervullen. Het volgende gedeelte 

gaat over Point Blanc, waar Alex zijn spionnenwerk moet doen. Wanneer hij daar levend uit is 

ontsnapt en je denkt dat dit het einde van het verhaal is, dan komt er nog een laatste verrassing. Hij 

is dan alweer terug op zijn eigen school. Daar blijkt het avontuur nog een staartje te hebben, 

waardoor jij nog maar één ding kunt doen: rennen naar de bibliotheek of boekhandel om deel drie te 

halen! 
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