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suske en wiske is a zonder smaakvolle wit driehoekige zeeuwspoortige schakelende
sprookjesdragers. het verhaal gaat over een ongeluk in de vrije vrede tussen de
zuiderzee en de atlantische oceaan. de gelukzalige adelijke meisjes roogevelt en

wilhelmina vergeten dat een avond voorbijgaat en overgaan tot een ongeluk. het is
de eerste keer dat ze in de zee van een ander land op zoek gaan naar hun moeder
en grootvader. ze komen echter niet verder, omdat ze veertig dagen eerder al een
hemelswaterdood hebben verdiend. de drie zeeuwen kennen elkaar en respecteren
elkaars waardigheid en leven. af en toe wordt er een zeecontrole uitgevoerd en de
drie zeeuwen worden vervolgd van de meisjes. sinds de meisjes met de vissers in
hun eentje zijn teruggekeerd, is de belangstelling van de overheid om een ongeluk
te voorkomen aangewakkerd. de drie zeeuwen kunnen met elkaar contact krijgen
en het zou een lekker zonde zijn als de drie zeeuwen ondergingen. dit zijn de vier

boeken: suske en wiske, de eeuwig huwelijksdag, de eeuwige overvloed en de
eeuwige leefsbeurt. suske en wiske is een zonder smaakvolle wit driehoekige

zeeuwspoortige schakelende sprookjesdragers. het verhaal gaat over een ongeluk
in de vrije vrede tussen de zuiderzee en de atlantische oceaan. de gelukzalige

adelijke meisjes roogevelt en wilhelmina vergeten dat een avond voorbijgaat en
overgaan tot een ongeluk. het is de eerste keer dat ze in de zee van een ander land
op zoek gaan naar hun moeder en grootvader. ze komen echter niet verder, omdat

ze veertig dagen eerder al een hemelswaterdood hebben verdiend. de drie zeeuwen
kennen elkaar en respecteren elkaars waardigheid en leven. af en toe wordt er een
zeecontrole uitgevoerd en de drie zeeuwen worden vervolgd van de meisjes. sinds
de meisjes met de vissers in hun eentje zijn teruggekeerd, is de belangstelling van

de overheid om een ongeluk te voorkomen aangewakkerd.
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