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Anouska 
door Nelleke Wander 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn  
Leeftijd: vanaf 10 jaar  
120 blz. 
Prijs: € 9,95 
 

Inhoud: 
‘Wat zie je allemaal, Nous?’ Alleen opa noemt haar vaak Nous. ‘Een meikever, een lieveheersbeestje, rode klaprozen 
en het gras is net van zilver door de zon.’ ‘Vind je ’t mooi?’ ‘Ja, heel mooi!’ ‘Kleine dingen ontdek je pas als je jezelf ook 
klein maakt, anders loop je eraan voorbij.’ Echt opa, om zoiets te zeggen.’ Wie heeft er zo’n fijne opa als Anouska? 
Vaak trekken ze samen de natuur in om vogels te kijken. Maar op een dag wordt opa ziek, doordat er een vreemd virus 
in het land rondgaat. Blijft opa bij haar? Een ontroerend verhaal over verdrietige én fijne dagen. 
 
Beoordeling: 
Dit boek is geschreven voor meisjes vanaf 10 jaar. Het is een boek wat zeker zal aanspreken omdat iedereen met dit 
virus te maken heeft gehad en hier de gevolgen nog steeds zichtbaar van zijn. Alledaagse zaken als naar school gaan, 
op bezoek bij familie werden ineens niet meer mogelijk en dit komt heel duidelijk in dit boek naar voren. 
Vanzelfsprekendheden vielen weg. En zo zit je in plaats van in de schoolbanken achter een scherm je lessen te volgen. 
Ook zullen kinderen herkennen dat er iemand in de omgeving of familie ziek wordt en de gevolgen hiervan heel 
ingrijpend kunnen zijn. Het boek leest gemakkelijk weg en het is ook een leerzaam boek. Er zit een duidelijke 
christelijke boodschap in het boek. Door het hele boek heen is de boodschap dat je met je zorgen, noden en verdriet 
bij Hem terecht kunt. Maar ook dat als je in God gelooft eenmaal bij Hem in de Hemel mag komen. Voor deze leeftijd 
is het wel een indrukwekkend boek om te lezen en kan het ook confronterend zijn. Daarom is het wel goed om te 
kijken wat dit boek doet met het kind als dit boek gelezen is.   
 
Eindoordeel: 
Warm aanbevolen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   2021 - Leeftijd 10-12 jaar 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
 

KANTJE BOORD  

door Hanneke de Hoog 
Omslagillustratie: Vanderperk Groep, Groot-Ammers 

Uitgeverij Mes, Vierhouten 

Leeftijd: vanaf 10 jaar  

125 blz. 

Prijs: € 9,95 

Inhoud:  

Onverwacht gaat Josh met zijn moeder en zusje Amy naar grootmoeder in Engeland. Natuurlijk gaat Morres, zijn hond, 

ook mee. Josh vindt het moeilijk, omdat papa in Nederland blijft. Mama is heel stil en teruggetrokken. Josh heeft er 

veel vragen bij. Hij heeft in een bevroren bakje een cadeau meegenomen voor zijn Engelse vriend Nick. Nick vertelt 

dat ze op het strand een nobel, een oude munt, gevonden hebben. Morres valt van de steile klifrand en de jongens 

proberen hem te redden. Beneden staat Old Ted, een stroper van zeehonden, die al snel verdwijnt. De vader van Nick 

helpt bij het redden van Morres. De volgende dag gaan ze naar het verboden strand. Ze ontdekken bij een doorgang 

in een rots een bootje. Uit een ton haalt Josh een scalpel, die kan hij goed gebruiken. Het opzetten van de 

meegebrachte vogel mislukt. Josh wil proberen om zijn moeder blij de maken. Hij wil met het bootje naar het 

Nobeleiland varen om munten te zoeken. Het blijkt dat Amy hem achterna komt. Het blijkt moeilijker dan ze denken: 

de golven zijn enorm en het bootje slaat om. Josh trekt Amy op het strand, maar het wordt vloed. Na veel inspanning 

stuurt hij Morres naar Nick om hulp. Op het laatste moment worden ze gered door de vader van Nick: gewond en 

onderkoeld. In het ziekenhuis vertelt mama haar problemen: ze zal de nieuwe baan niet aannemen, omdat ze er voor 

de kinderen wil zijn. Papa komt ook naar Engeland. Toch blijft Josh verdrietig: Morres is onvindbaar. Met Nick gaat hij 

naar het strand: ze maken twee kuilen. In de ene kuil leggen ze een foto van de verdronken moeder van Nick en in de 

andere kuil de hondenriem van Morres. Voor ze naar Nederland vertrekken, gaat Josh nog een keer naar het strand. 

‘Zijn’ kuil is opengemaakt en de hondenriem is verdwenen. Dan hoort hij geblaf: Morres. Old Ted heeft de hond gered. 

In de kuil legt Josh de dode vogel. Later krijgt hij van Nick een telefoontje: Old Ted heeft de ijsvogel opgezet. 

Beoordeling:  

Het is een spannend boek, maar het leest niet altijd even makkelijk. Je moet goed lezen om de situaties goed te 

begrijpen. Dat kan te maken hebben met het – voor ons – onbekende van de Engelse kust en de kliffen. Pas aan het 

eind van het boek worden de dingen duidelijk. Dan blijkt ook wat het probleem is tussen de ouders van Josh. Het 

christelijk element had iets meer aan de orde mogen komen: in zijn nood bidt Josh tot God en moet hij denken aan 

wat oma over de hemel zei. Na de redding moet de moeder van Josh denken aan de betekenis van de naam Joshua.  

Eindoordeel:  

Aanbevolen 
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DAAN & FEMKE SPANNING IN HET MAISVELD 
door Jan van den Dool 
Omslagillustratie: Daan van Oostenbrugge 
Uitgeverij Mes, Vierhouten 
Leeftijd: vanaf 9 jaar 
112 blz. 
Actieprijs € 6,95 (na 31-12-21 € 8,45) 
 

Inhoud: 
Femke twijfelt geen moment: hier moeten ze naartoe! Meteen reserveert ze een vakantiewoning in de buurt van het 
kasteel. Eindelijk zullen ze erachter komen of oom Reinier echt van de adellijke familie Van Krakelinghe afstamt, zoals 
hij zijn hele leven vermoed heeft. De escaperoute in het kasteel is een spannend avontuur, maar als ze thuiskomen, 
blijkt het echte avontuur zich in en rond de woning van tante Lien, de weduwe van oom Reinier, te hebben afgespeeld. 
Daan gaat op onderzoek uit. Voor hij het weet zit hij midden in het volgende avontuur. Maar dit vraagt wel heel wat 
meer van zijn zenuwen dan de escaperoute in het kasteel. Zal hij weten te ontsnappen …? 
 
Beoordeling: 
Het boek kan door zowel jongens als meisjes gelezen worden. Opnieuw een zeer spannend boek om te lezen. Net als 
de voorgaande boeken uit deze serie zit je snel in het verhaal. De schrijver is er opnieuw in geslaagd om een leuk boek 
te schrijven voor deze leeftijd. En omdat er vanaf het begin al spanning in het boek komt lees je snel verder. Dit deel 
is los van de andere boeken uit deze serie te lezen. Er zit een goede opbouw in het boek. Ook past het boek goed bij 
deze leeftijd. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Er komt geen enkele keer iets van het geloof naar voren. 
Maar voor deze leeftijd is het een leuk boek om te lezen. Het boek ademt verder een positieve sfeer. 
 
Eindoordeel: 
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 

 

DAPPERE SAAR 
door Geesje Vogelaar- van Mourik 
Omslagontwerp: Studio Citroen 
Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasserdam 
Leeftijd: vanaf 9 jaar 
101 blz. 
Prijs: € 9,95 

 
Inhoud: 
Saar is een stoere meid, die heel graag en heel veel in de natuur is. Het liefst met haar twee neven, maar ook met haar 
hond Max. Ze oefent heel veel met hem om dingen op te zoeken. Daardoor ziet ze er niet altijd meer even schoon uit. 
Tot verdriet van haar moeder… Saar is niet alleen stoer ze is ook heel erg lief en heeft een groot, warm hart dat snel 
medelijden heeft met andere mensen. Bijvoorbeeld haar oma die aan het dementeren is. Maar ook met Tijs en Tim 
de tweeling die naast haar woont en geen vader meer hebben. Ze past regelmatig op de jongetjes die 3 jaar zijn. Ze 
houdt veel van de jongetjes en geeft zelfs al haar geld uit om hen een mooi verjaardagscadeau te geven. Maar dan 
gebeurt er iets heel vervelends. De tweeling raakt kwijt… maar Max speurt ze op. 
 
Beoordeling: 
Het is een heel mooi boek. Door het hele boek loopt als een rode draad dat we de Heere moeten kennen, en een 
nieuw hart nodig hebben. Het is heel mooi om te lezen hoe een meisje al heel jong bereid is om anderen van de Heere 
te vertellen. Hoe ze zorgt voor andere mensen en dieren.  
 
Eindoordeel: 
Warm aanbevolen 
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DE ANDERE WERELD 
door Rijk Arends 
Uitgeverij Den Hertog, Houten 
Leeftijd: vanaf 11 jaar 
121 blz. 
Prijs € 10,90 
 

Inhoud: 
Een felle woede laait in haar op. De SS'ers, die zelf niets tekortkomen, vinden dat er te veel om eten wordt gebedeld 
en dat terwijl de gevangenen nauwelijks fatsoenlijk te eten krijgen. In wat voor krankzinnige wereld is ze 
terechtgekomen? Het is net of ze twee levens heeft. Eén voor het kamp en één in het kamp. Betty Frank is een heel 
gewoon meisje uit het dorpje Ochten. Maar... Betty is Joods en daardoor mag ze veel dingen niet meer. Ze mag niet 
meer naar school, niet meer zwemmen en niet meer fietsen. Toch blijft ze dromen over haar toekomst en houdt ze 
haar schoolwerk goed bij. Tot de familie Frank opgeroepen wordt om naar kamp Vught te gaan... In het 
concentratiekamp probeert Betty te overleven. Honger, ziekte en onzekerheid zijn hier aan de orde van de dag. 
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, zoals het vieren van seideravond en de aanwezigheid van David, die leuke jongen uit 
een andere barak. Betty doet erg haar best om hoop te houden. Zal ze op een dag Ochten en haar vriendin Greta weer 
terugzien? 
 
Beoordeling: 
Het boek kan door zowel jongens als meisjes gelezen worden. Ondanks dat het om twee zusjes gaat is het zeker ook 
een aansprekend boek voor jongens. Het verhaal speelt zich af in de 2e WO. Het is niet alleen een spannend, maar 
vooral ook een indrukwekkend boek om te lezen. Doordat er een goede opbouw in het boek zit, word je al snel 
meegenomen in het verhaal. De familie Frank, waar het in dit boek om gaat, heeft echt bestaan. Echter na de 
wegvoering van hen, is er nooit meer een teken van leven van hen vernomen. Daarom zijn de gebeurtenissen die in 
dit boek voorkomen vooral gebaseerd op verhalen van Joodse mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als Betty. 
Er zit een christelijke boodschap in het boek. Het laat zien dat Gods volk, de Joden het slachtoffer zijn geworden in de 
2e WO. En dat dit nooit meer mag gebeuren!  
 
Eindoordeel: 
Warm aanbevolen 
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DE JUWELENDIEVEN  
door Paulien Rijneveld-’t Lam 
Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasserdam 
Leeftijd: vanaf 10 jaar 
AVI E6 
91 blz. 
Prijs € 9,50 
 

Inhoud: 
Floris kijkt vlug om zich heen. Hier binnen kunnen ze zich onmogelijk verstoppen. ‘Snel, we moeten hier wegwezen!’ 
sist Jonathan. Ze leggen samen gauw het matras terug en dan rennen ze naar buiten. Floris woont vlak bij het bos. Hij 
speelt er erg graag met zijn vriend Jonathan. Het is vakantie en samen bouwen ze een hut in het bos. Al gauw vindt 
Jonathan, die altijd alles mag, het saai. Hij stelt voor om verder het bos in te gaan. Wat zien ze daar achter de bomen? 
Mogen ze daar wel komen? In een oud huisje, midden in het bos, vinden ze gestolen sieraden. Ze besluiten om zelf 
voor politie te gaan spelen. Is dat eigenlijk wel een slim idee? Want vanaf dat moment lijkt alles mis te gaan… Laat 
Jonathan Floris in de steek? Is hij eigenlijk wel een echte vriend? 
 
Beoordeling: 
Dit boek is geschreven voor jongens vanaf 10 jaar. Het is een zeer spannend boek om te lezen en al vrij snel ben je 
benieuwd hoe dit gaat aflopen. Want gaandeweg het verhaal neemt de spanning in het boek toe en daardoor ga je 
helemaal op in het verhaal. Hierdoor zal dit boek zeker aanspreken voor deze leeftijdsgroep want er gebeurt veel. 
Verder is het hedendaags geschreven en daarom goed te volgen. Daarnaast laat het kinderen ook zien hoe ouders op 
verschillende manieren kinderen kunnen opvoeden. De boodschap mag dan ook zijn, dat je dankbaar mag zijn als je 
ouders om je geven en er voor je willen zijn en goed voor je willen zorgen. Er zit een duidelijke christelijke boodschap 
in het boek. Door het boek heen wordt er uit de Bijbel gelezen en gebeden en mag je weten dat God je hoort als je in 
de problemen zit.   
 
Eindoordeel: 
Warm aanbevolen 
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DE ONVERGETELIJKE INVALJUF 

door Hans Mijnders 
Illustraties: Daan van Oostenbrugge 
Uitgeverij Den Hertog, Houten 
Leeftijd: vanaf 9 jaar 
AVI M5 
106 blz. 
Prijs: € 9,90 
 

Inhoud: 
In dit gezellige boek leert een klas omgaan met een onbekende invaljuf. Want als juf Sterre ziek is, krijgt groep 7 een 
invaljuf. En wat voor één! Juf Dorien draagt felgekleurde kleren, maakt overal foto's van en vindt zorgen voor de natuur 
en het milieu heel belangrijk. De leerlingen blijven juf Sterre trouw door alle activiteiten die de invaljuf bedenkt bij 
voorbaat al saai te vinden en te saboteren. De klas vindt het dus maar niks en doet er alles aan om juf Sterre weer 
terug te krijgen. Totdat wordt ingezien waar ze mee bezig zijn. Als de leerlingen er wat meer blanco in gaan staan, 
blijken er toch leuke lessen tussen te zitten. Dit is een mooie les: een vooroordeel is niet altijd even eerlijk en terecht. 
Iedereen doet mee, behalve Cathleen. Ze reageert boos en verdrietig. Ze wil met niemand praten. Wat is er toch met 
haar aan de hand? Daar zit wat achter! Uiteindelijk komt juf Sterre terug en heeft ze een leuke verrassing voor de klas, 
wat zou dat zijn? 
 
Beoordeling: 
Het is vooral een gezellig boek om te lezen. Er spelen zich verschillende gebeurtenissen af in en om de klas. Het is 
geschikt voor jongens en meiden. De personages in dit boek zijn dat ook. Er worden zelfverzonnen woorden in gebruikt 
bij monde van een leerling. Dat komt soms gemaakt over, hoewel het ook leuk is. Er komt allerlei hedendaagse 
problematiek voor in dit boek: het krijgen van les door een onbekende invalgroepsleerkracht, het omgaan met het 
abnormale of onbekende, een dreigende echtscheiding. Het is niet een zeer nadrukkelijk christelijk boek, hoewel het 
verhaal zich afspeelt op een christelijke school. Dit laatste is te merken aan zinsneden als “Na het Bijbelverhaal gaat 
de juf…” en “… hoogste tijd om te gaan beginnen met zingen en bidden.” De positieve sfeer en de in het verhaal 
geweven les van  onbevooroordeeld zijn, openstaan voor het onbekende, goed zijn voor de schepping, elkaar bijstaan… 
dat maakt dat het boek toch warm wordt aanbevolen. 
 
Eindoordeel: 
Warm aanbevolen 
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HET PERSALARM  

door Johan Leeflang 
Omslag en vormgeving: Albert Bloemert 

Illustraties en binnenwerk: Adri Burghout 

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: vanaf 10 jaar  

139 blz. 

Prijs: € 10,95 

Inhoud:  

Het Reformatorisch Dagblad bestaat 50 jaar. De ‘Campers’ (Sander, Rhodé en Michiel) gaan met hun klas op bezoek 

bij de krant. In de meivakantie gaan ze met hun ouders met de camper op vakantie naar Beekbergen. Eén van de 

journalisten van het RD wordt bedreigd door een groep activisten die zich AAF (All Annimals Free) noemt. Intussen 

gebeurt er van alles: deuren van stallen worden opengebroken, konijnen- en kippenhokken worden opengezet. Ook 

worden een manege, een boerderij en een diervoederbedrijf in brand gestoken en afrasteringen worden doorgeknipt. 

Dit leidt tot een ernstig ongeluk als een edelhert de weg oversteekt. Bij de camping ontdekken de Campers een 

verdacht huisje. Tijdens een nachtelijke rondleiding ontdekken ze in het bos loslopende koeien en de letters AAF. 

Sander vindt ook een tang, die hij aan de politie geeft. De volgende nacht gaat het drietal naar het huisje. Dat leidt tot 

spannende momenten. Michiel raapt een briefje met een plattegrond en een code van de grond. Tijdens een 

helikoptervlucht ontdekken ze dat de plattegrond met de gebouwen van het RD te maken heeft. Ze vermoeden ook 

dat de journalist in gevaar is. Bij het RD wordt ’s nachts brand gesticht en de groep activisten wordt gearresteerd. 

Beoordeling:  

Het is een spannend boek met veel informatie over het maken van een krant. Het boek heeft een positief christelijke 

strekking. Dat blijkt uit Bijbellezen, bidden, naar de kerk gaan, maar ook uit het praten over dieren en hun welzijn. Ook 

het omzien naar elkaar komt aan de orde: Rhodé helpt één van de activisten als ze in brand staat en de kinderen 

waarschuwen de journalisten als ze in gevaar zijn.  

Eindoordeel:  

Warm aanbevolen 
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HUIZE FLUITEKRUID & EEN FANTASTISCH SCHOOLKAMP (deel 3) 

door Ingrid Medema en Esther Leeuwrik 
Omslag en vormgeving: Albert Bloemert en Rob Scheurwater 

Illustraties en binnenwerk: Esther Leeuwrik 

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: 9-12 jaar  

213 blz. 

Prijs: € 12,95 

Inhoud:  

Meggie woont nog niet zo lang in Huize Fluitekruid. Ze zit in groep 8 en wil graag op kamp, maar de directeur voelt er 

niets voor. Ze maakt een stappenplan en probeert iedereen te motiveren om het plan te laten slagen. Ze begint met 

juf Flora en de klas. Na een enquête blijkt dat de meerderheid van de ouders voor een schoolkamp kiest. Er worden 

enkele voorwaarden opgesteld. Ze zullen kamperen rond het huis van Meggie. Enkele ouders helpen mee met de 

organisatie. Op de eerste dag maken ze een fotopuzzeltocht. Bij een hotel mogen ze allerlei spelletjes doen. In een 

grote partytent staan voldoende tafels en banken. ’s Morgens vroeg hoort Meggie geluid. Ze gaan zoeken en 

ontdekken een man die op het terrein loopt. Tijdens een slootexcursie moeten ze allerlei diertjes en planten opzoeken. 

Meggie valt achterover in de sloot, omdat ze iets wil zoeken. Ze zien de wandelaar van vanmorgen op het land van de 

buurman lopen. Hij heeft een metaaldetector bij zich. Tijdens de spelletjesmiddag zien ze opnieuw de vreemde 

wandelaar. Als ze een bosspel doen, ruiken ze iets: de man zit met een gasbrander aan een picknicktafel in het bos. 

Hij blijkt een neef van juf Flora en heet Mario. Iedereen vraagt zich intussen wel af of zijn verhaal klopt. Bij de molen 

moeten ze de volgende morgen wachten op de excursie: er zijn voetstappen gevonden en de molenaar wil controleren 

of er niets kapot is. Het groepje van Meggie vindt een oude koektrommel met een brief van Mario. Zijn verhaal klopt. 

Juf Flora organiseert samen met Mario een verrassingsavond: ze bekijken de foto’s en iedereen krijgt een stuk pizza 

door Mario de kok, zelf gebakken.  

Beoordeling:  

Het is een leuk boek, maar het christelijk element had wel iets uitgebreider naar voren kunnen komen. Op bijna elke 

bladzijde staat een tekening. Een beetje te veel van het goede? Ook vraag ik me af of kinderen van 11-12 jaar de 

tekeningen niet te kinderachtig zullen vinden.  

Eindoordeel:  

Aanbevolen 
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LAATSTE VLUCHT 
door Adri Burghout 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 10 jaar 
160 blz. 
Prijs € 9,95 
 

Inhoud: 
Laurens Brederick, een studievriend van dokter Douwe Daman, komt samen met zijn vrouw Elise op vakantie in het 
Saasdal. Lau heeft een bijzondere hobby waar ook Douwe en zijn zoon Dario van mee mogen genieten. Als het de 
beurt is aan Douwe om samen met Lau de lucht in te gaan, maakt Dario intussen een wandeltocht met Sebby en Elise. 
Maar aan het einde van de dag zijn Douwe en Lau nog steeds niet terug van hun vlucht. Dario maakt zich grote zorgen. 
Waar blijven ze? Er wordt een zoekactie in gang gezet, maar de helikopter keert onverrichter zake terug. Hoe zal dit 
aflopen voor Douwe en Dario? Lees het in dit laatste deel van de serie! Talblick bestaat echt en wordt verhuurd aan 
vakantiegasten. Het is een originele woning in een authentieke omgeving.  
 
Beoordeling: 
Dit is het laatste deel in de serie ’Douwe en Dario. Redders in de bergen’. Alle verhalen spelen zich af in het Saasdal in 
Zwitserland en de delen zijn los van elkaar te lezen. Dit boek is voor jongens geschreven. Het is opnieuw een zeer 
spannend boek om te lezen. Als je bekend bent met de bergen dan zit je al snel in het verhaal en zie je dit alles zo voor 
je gebeuren. Zeker voor de kinderen die in dit gebied in Zwitserland geweest zijn zal het extra aanspreken. Net als de 
voorgaande delen uit deze serie weet de schrijver je als lezer snel te binden. Opnieuw is hij er in geslaagd om een leuk 
boek te schrijven voor deze leeftijd. En omdat er vanaf het begin al spanning in het boek komt, lees je snel verder. Er 
zit een goede opbouw in het boek. Ook de woordkeuze past goed bij deze leeftijd. Er zit geen christelijke boodschap 
in het boek. Er komt geen enkele keer iets van het geloof naar voren. Maar voor deze leeftijd is het een leuk boek om 
te lezen. Het boek ademt verder een positieve sfeer. 
 
Eindoordeel: 
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 
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LIFELINER 2, REDDING OP HET RANDJE 
door Adri Burghout 
Illustraties: Adri Burghout 
Uitgeverij Mes, Vierhouten 
Leeftijd: vanaf 10 jaar 
130 blz. 
Prijs: € 9,95 

 
Inhoud: 
Timo is piloot en werkt op de traumahelikopter. Elke dag weer komt hij met ernstige situaties in aanraking. Hij en zijn 
vrouw ontmoeten een oom en tante, die ze al lang niet meer gezien hebben. Een dag nadat Timo bij hen op bezoek is 
geweest, wordt zijn oom ontvoerd. De ontvoerders blijken mannen te zijn met wie niet valt te spotten. Wanneer ze 
terugkomen van een melding, zien ze een grote brand in Rotterdam. Er staat nog iemand op het dak. Hoe zal dit gaan 
aflopen? 
 
Beoordeling: 
Een spannend boek voor stoere jongens en meiden. Het is zo geschreven dat het lijkt of je er zelf bij bent. In dit deel 
van de serie komt de christelijke identiteit niet naar voren.  
 
Eindoordeel:  
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 

 
 

LIZZY, HEIBEL IN DE KLAS 
door Jolanda Dijkmeijer 
Illustraties: Linda Heijnekamp 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 10 jaar 
AVI E4 
129 blz. 
Prijs: € 10,95 

 
Inhoud: 
Lizzy heeft een nieuw schrijfboekje gekregen van oma. Daarin schrijft ze al haar belevenissen. Ook hoe het nu gaat 
met haar zus Laura die ziek was. Gelukkig gaat het met haar al veel beter. Maar nu is er iets anders: in de klas is een 
nieuw meisje gekomenen. Ze heet Sophia. En ze doet heel raar. Ze negeert Lizzy en maakt steeds irritante geluiden 
zoals pfff, tsss, tuttuttut… Maar het ergste is nog wel hoe ze tegen Myrthe doet. Lizzy vindt dat het gewoon moet 
stoppen. Maar hoe? Niemand doet is. En Lizzy vraagt zich af waarom ze zelf ook niets durft te doen.  
 
Beoordeling: 
Dit is een vervolg op Lizzy, dagboek van een zus. Het is een gezellig boek over een meisje, Lizzy, ze schrijft over haar 
belevenissen en zorgen. Heel herkenbaar voor elk meisje. Doordat er verder geen christelijke identiteit in voorkomt, 
is het minder geschikt voor uitdeling tijdens het kerstfeest. Maar zeker wel leuk om op een ander moment cadeau te 
geven. 
 
Eindoordeel:  
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 
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ONDERZOEK DE KERKGESCHIEDENIS 
door C. de Bode en M.J. Ruissen 
Illustraties: Henk van den Brink 
Uitgeverij De Ramshoorn, Goes 
Leeftijd: groep 7 en 8 
110 blz. 
Prijs: € 15,95 

 
Inhoud:  
In dit boek wordt de kerkgeschiedenis behandeld. Het is het eerste in een serie van vier delen. Het is een methode die 
ook geschikt is om op scholen te gebruiken. 
 
Beoordeling:  
Op een boeiende en overzichtelijke manier proberen de schrijvers de kerkgeschiedenis te vertellen voor de kinderen. 
Aan het eind van elk hoofdstuk, in het boek worden het lessen genoemd, staat een verwerking. Ook staat bij elk 
hoofdstuk een schilderij. Hierdoor komt het verhaal nog een keer aan de orde maar dan op een andere manier. Ook 
wordt het nog een keer in een samenvatting kort weergegeven. Doordat er na tien lessen een repetitie in staat, is het 
meer geschikt voor de basisschool of thuis dan om uit te delen op de zondagsschool. Er is ook een apart werkboek 
beschikbaar wat bij dit boek gebruikt kan worden.  
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen, maar dan voor thuisgebruik of op scholen 

 
 

ROOKGORDIJN 
door Herman Wilbrink 
Illustraties: Adri Burghout 
Uitgeverij Den Hertog, Houten 
Leeftijd: 9-12 jaar 
AVI M6 
127 blz. 
Prijs: € 10,90 

 
Inhoud: 
Rookgordijn is het vijfde deel van de serie ‘Brand meester’. In deze serie speelt brandweerman Sander uit Apeldoorn 
de hoofdrol. In Rookgordijn gebeuren er vreemde dingen rondom een vervallen boerderij. Het lijkt wel alsof er brand 
is. Maar als Sander poolshoogte gaat nemen, wordt hij weggestuurd. Wat is er met deze boerderij aan de hand? Sander 
kan er maar niet achter komen. Totdat hij als brandweerman een melding krijgt van een drugsvondst. Dan begint het 
pas echt spannend te worden. Er breekt brand uit in de boerderij en Sander hoort bij de blusploeg. Hij rent de 
brandende boerderij in om een achterbleven jongen uit de vuurzee te redden. Hoewel hij en zijn collega alles op alles 
zetten om de jongen met gevaar voor eigen leven te redden, overleeft deze jongen de brand niet. Tussen de spannende 
gebeurtenissen door probeert Sander een romantische manier te bedenken om zijn vriendin Rachel ten huwelijk te 
vragen. Ook daarbij speelt de blusploeg uit Apeldoorn een belangrijke rol. 
 
Beoordeling: 
Op een boeiende manier neemt Wilbrink de lezer mee in het leven van een brandweerman. Hij weet op de spannende 
momenten het ook echt spannend te maken zodat de lezer de spanning meebeleeft. Daarnaast blijkt op verschillende 
momenten dat de hoofdpersoon van het boek een christen is die op een christelijke manier kijkt naar het leven en het 
levenseinde.  
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen 
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ONLINE BEDREIGD (vervolg op Bedreigd) 

door Roland Kalkman 
Omslagillustraties: Corné van der Horst  

Uitgeverij Den Hertog, Houten 

Leeftijd: vanaf 10 jaar  

125 blz. 

Actieprijs: € 7,50 (na 31-12-21: € 10,90) 

Inhoud:  

Seth heeft een nieuwe IPhone gekregen. Zijn vriendin Else heeft een laptop gekocht van haar broer. Als ze samen aan 

het werken zijn, verschijnt er een pop-up. Seth drukt op ‘OK’, het scherm wordt zwart en de laptop blijkt gehackt. Else 

heeft haar foto’s erop gezet en kan er nu niet bij. Jimmy, een vriend van haar broer, probeert te helpen. Seth vertrouwt 

hem niet. Tijdens een quiz op school mogen ze hun eigen telefoon gebruiken of een Chromebook. Tijdens de les komt 

er een pop-up en wordt het scherm zwart. Er moet € 250 worden betaald, net als bij Else. Als ze snoepjes bij de 

supermarkt willen kopen, is er een computerstoring. Jimmy probeert van alles om de laptop weer te maken. Het lijkt 

erop dat de betaallink naar Slovenië gaat. Op school lijkt alles weer goed te gaan, maar de juf krijgt weer een pop-up. 

Ze klikt niet op OK en dat helpt. Ook de computer van oma wordt gehackt: ze betaalt het geld, maar het scherm blijft 

zwart. In de klas blijken veel kinderen het virus te hebben. Iemand van een computerbedrijf komt vader helpen om de 

computer te beschermen. Op een dag worden de vader en moeder van Seth gearresteerd, omdat de politie op hun 

computer verkeerde software gevonden heeft. Seth en Else gaan met oma mee. Zij vertrouwt het niet en belt de 

‘computerman’. Oma en de kinderen gaan naar de buurvrouw: het blijkt dat oma een bewakingscamera heeft. Als de 

glazenwasser ‘inbreekt’, bellen ze de politie. De glazenwasser wil ontsnappen, maar dat lukt niet. Hij is een vriend van 

de ‘computerman’ en zij hebben het virus verspreid. De ouders van Seth zijn onschuldig. 

Beoordeling:  

Het is spannend boek, waarvan je het eind niet kunt voorspellen. Het boek tekent een christelijke sfeer, maar dat had 

iets meer uitgewerkt kunnen worden. Eén van de hoofdthema’s is dat je niet zomaar mag oordelen over een ander, 

omdat je dan dingen kunt zeggen die niet waar zijn. Een vooroordeel blijkt nogal eens verkeerd te zijn, zoals in het 

verhaal van de barmhartige Samaritaan. Als er in de appgroep te veel gescholden wordt, zet Seth zijn telefoon uit of 

hij zegt er iets van. Voor kinderen die van computers houden, staat er veel informatie in dit boek. 

Eindoordeel:  

Warm aanbevolen 
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RUILEN?  

Kinderen uit arme landen en hun verhaal 

door Jannie Kranendonk-Gijssen 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: vanaf 9 jaar 

87 blz. 

Prijs: € 9,95 

Inhoud:  

De eerste twee hoofdstukken gaan over Emir. Hij is gevlucht uit Syrië en schrijft vanuit een kamp op Lesbos brieven 

naar zijn oma. Hij schrijft over de enge boottocht naar Lesbos, over de aankomst daar en over zijn belevenissen in het 

vluchtelingenkamp. - Het volgende verhaal gaat over de dove Jaafar. Opa is zijn enige familielid. Na een lange reis met 

zijn opa komt Jaafar op een dovenschool terecht. Hier mag hij blijven om meer te leren. - Josephine zit op een 

blindenschool in Zimbabwe. Hier leert ze het brailleschrift. Soms is ze verdrietig en denkt ze aan de tijd dat ze nog wel 

kon zien. Josephine zou graag een Bijbel willen hebben, maar dat kan niet. Een Bijbel in brailleschrift bestaat uit veel 

dikke boeken. Op een dag komen er mensen uit Nederland op bezoek met een verrassing. Zij komen apparaatjes 

brengen waar je de hele Bijbel op kunt beluisteren. Wat is Josephine blij! - Elena is arm, ze woont in de sloppenwijken 

van Peru. Op een dag komt haar neef samen met een paar mannen naar haar toe, voortaan mogen Elena en haar 

vriendin Rosa iedere dag naar een huis komen. Daar krijgen ze eten en horen ze verhalen over de Goede Herder. - De 

laatste twee hoofdstukken gaan over Karan. Karan is gevlucht uit Irak naar Jordanië. Maar ook in Jordanië zijn er 

jongens die hem tegen willen houden als hij naar de christelijke gemeente gaat. Gelukkig krijgt hij hulp van een 

onbekende man. Veilig komt hij in het gebouw aan. Daar hoort hij een verhaal uit de Bijbel, over Irak. De drie vrienden 

van Daniël weigeren te buigen voor het beeld van koning Nebukadnezar. Ze worden in de oven geworpen. Karan hoort 

dat God de vrienden redt. Hij leert ook dat God machtig is om hem en zijn ouders, ook in Jordanië te bewaren. 

Beoordeling:  

De schrijfster is zelf in veel landen, waarover ze schrijft, geweest namens het Deputaatschap voor Bijzondere Noden 

van de Gereformeerde Gemeenten. Het zijn bijzondere verhalen over kinderen, ieder met zijn of haar eigen 

problemen. In de genoemde landen wordt op verschillende manieren hulp geboden vanuit Nederland. De lezer kijkt 

een kijkje in het leven van deze kinderen. De vraag is dan: ‘Zou jij willen ruilen?’ Achterin het boek staan tips voor wat 

je kunt doen voor deze kinderen. Een mooi boek, ook om een hoofdstuk voor te lezen als er tijd over is op de 

zondagsschool. 

Eindoordeel:  

Warm aanbevolen  
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SCHIMMIG SPEL AAN DE RIVIER 
door Jan van Wingerden 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 10 jaar 
144 blz. 
Prijs € 9,95 
 

Inhoud: 
Als Erik, Ad en Arend na een mooie vaartocht bij hun hut aankomen, treffen ze daar een enorme troep aan. Er liggen 
peuken, bierblikjes en lachgasballonnen. Tot hun verbazing struinen er twee ongure jongens rond, die zich gedragen 
alsof de hut van hen is. Een van hen zwaait zelfs met een mes. Al gauw is duidelijk dat ze zich met schimmige zaakjes 
bezighouden, want als er een politieboot aankomt, slaan ze ineens op de vlucht. De drie vrienden gaan op onderzoek 
uit, maar hebben niet door dat ze zelf ook in de gaten gehouden worden. En dan loopt het helemaal mis ... 
 
Beoordeling: 
Dit boek is geschreven voor jongens vanaf 10 jaar. Het is deel 2 van de serie ‘de drie op avontuur’. Het is wel los van 
deel 1 te lezen. Ook dit deel is een zeer spannend boek om te lezen. Gaandeweg het verhaal neemt de spanning in het 
boek toe en daardoor ga je helemaal mee in het verhaal. De schrijver is er opnieuw in geslaagd om een leuk boek te 
schrijven voor deze leeftijd. En omdat er veel spanning in het boek zit, zal het deze leeftijdsgroep zeker aanspreken. 
Verder is het hedendaags geschreven en daarom goed te volgen. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Er 
komt geen enkele keer iets van het geloof naar voren. Maar voor deze leeftijd is het een leuk boek om te lezen. Het 
boek ademt verder een positieve sfeer. 
 
Eindoordeel: 
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 

 
EXPEDITIE OKAVANGO, serie: De jonge rangers – deel 4 
door Janwillem Blijdorp 
Omslagillustratie: VanderPerk Groep, Groot Ammers 
Uitgeverij Mes, Vierhouten 
Leeftijd: vanaf 10 jaar 
172 blz. 
Prijs: € 9,95 

 
Inhoud:  
Amy en haar vrienden beleven in dit boek weer een spannend avontuur. Zij mogen mee op expeditie om weer wilde 
dieren naar Sutherland’s Paradise te halen. Dit is nodig omdat er eerder veel dieren vergiftigd zijn en zonder deze 
dieren zullen er minder toeristen naar het park komen. Er wordt van deze expeditie een natuurfilm gemaakt, door 
dezelfde filmmaker, die ook in eerdere boeken voorkomt. Midden in de expeditie duikt een oude vijand op om wraak 
te nemen. Gelukkig weten de vrienden van Amy dit te voorkomen.  
 
Beoordeling:  
Het is een spannend, christelijk boek, dat je in één adem uit zult lezen. De christelijke identiteit komt duidelijk tot 
uitdrukking in de uitingen van de hoofdpersonen en er wordt gebeden en gedankt. Er wordt geregeld teruggegrepen 
naar eerdere delen van deze serie, dus het is leuk om vanaf het begin de serie te lezen. Op zich worden de verwijzingen 
ook prima uitgelegd in dit boek. Er ontstaan dus geen onduidelijkheden door de verwijzingen. Het boek past prima bij 
de leeftijdscategorie, het taalgebruik is netjes. Er staan helaas geen illustraties in. 
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen  
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WAPENS IN DE WESTHOEK 

door Daan van Oostenbrugge 
Illustraties: Daan van Oostenbrugge 

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: vanaf 10 jaar 

71 blz. 

Prijs: € 7,95 

Paperback – stripboek 

Inhoud:  

Sander en Rhodé gaan met hun ouders en vriend Michiel op vakantie in België. Vader wil de kinderen meer leren over 

de Eerste Wereldoorlog. Ze maken al snel kennis met een oude boswachter die de hele omgeving kent en verhalen 

vertelt over de oorlog. Ook zien ze een dikkere man bij de Spanbroekmolenkrater. Deze man ontmoeten ze bij een hek 

waarop staat ‘Levensgevaarlijk terrein’. Hij doet net alsof hij bij de explosieven opruimingsdienst werkt. Hij laat een 

plaatje vallen en Sander raapt dit op. Al snel komen ze erachter dat dit van een Kalasjnikov is. Op een dag gaan ze naar 

een herdenking, daar wordt Michiel vals beschuldigd van het stelen van mobieltjes. De dikkere man die ze al eerder 

hadden gezien, werd betrapt en probeerde de gestolen mobieltjes weg te moffelen. ’s Nachts gaan de drie op 

onderzoek uit en ontdekken ze een loods met vuurwapens, granaten en nog meer gevaarlijke spullen. Ze weten te 

ontsnappen, maar laten wel sporen achter. De volgende dag lopen ze de twee mannen van de loods weer tegen het 

lijf. Michiel en Sander gaan op onderzoek uit en worden vastgebonden in een bunker. Daar komt een explosief te staan 

en de twee criminelen vertrekken. Net op tijd worden Michiel en Sander gered, maar dan ontploft de laatst 

overgebleven mijn bij Ploegsteert. Gelukkig raakt niemand gewond. De criminelen worden opgepakt, mede dankzij de 

heldhaftige snoekduik van Sander.  

Beoordeling:  

Een spannend en interessant stripboek. De spanning komt al op de eerste bladzijde naar voren. Het leest makkelijk en 

het is interessant dat er een stukje geschiedenis in voor komt. Dit zit door het verhaal heen geweven en dat maakt het 

boek ook leerzaam. De tekeningen zijn sprekend. Een duidelijke christelijke strekking ontbreekt in dit boek, maar er 

komen geen vloeken of ongepaste situaties in voor. Michiel gebruikt in zijn taalgebruik regelmatig rijmvorm.  

Eindoordeel:  

Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt  
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WORTELS IN DE KLAS 
door Rachel Eisen-Goudkuil 
Omslagillustratie: Albert Bloemert 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 10 jaar 
116 blz. 
Prijs: € 10,95 

 
Inhoud: 
Fien is een rustig meisje. Ze heeft een goed idee wat ze samen als klas gaan uitwerken. Ze organiseren samen een 
duurzame picknick. Dat betekent dat ze een picknick zonder afval proberen te organiseren. De hele klas werkt mee. 
Ze maken tafelkleden van oude lakens, onderhouden een groentetuin om het eten daarvandaan klaar te maken. Ook 
lenen ze het servies bij de kringloop. Fien en Juul zijn vriendinnen die veel ideeën hiervoor hebben uitgewerkt. Er komt 
ook een nieuw meisje in de klas dat hun vriendin wordt: Saar. Dat vindt Fien in het begin niet makkelijk, want soms 
vindt ze het lastig dat Juul met Saar optrekt. Zelf maakt ze minder makkelijk contact, omdat ze verlegen is. De opa van 
Fien helpt mee met de groentetuin. Als het picknickfeest bijna is, komen ze erachter dat een deel van de groente uit 
de tuin is gestolen… Gelukkig kan het feest doorgaan en hebben ze een gezellige picknick met elkaar. Met maar een 
héél klein beetje afval!  
 
Beoordeling: 
Een gezellig meidenboek over drie vriendinnen. Geschreven in de ik-vorm. Het boek is leuk en aansprekend 
geschreven. Het gaat over thema’s als vriendschap, talenten en duurzaamheid die ook bij een Bijbelse inhoud past. 
Het boek heeft een positieve sfeer, maar een duidelijke christelijke strekking wordt gemist.  
 
Eindoordeel: 
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 

 
EEN NIEUWE START 
Simone Foekens 
Uitgeverij Den Hertog, Houten 
Leeftijd: 9 -12 jaar 
388 blz. 
Prijs: € 15,95 
 

Inhoud:  
Op een avond komen vader en moeder met de mededeling dat vader overgeplaatst wordt naar een andere vestiging 
van zijn werk. Naar de andere kant van het land. Van het westen naar het oosten. De kinderen zijn enthousiast, behalve 
Tamar. Zij gaat Den Haag missen, het winkelen met haar vriendinnen, het strand. En tot overmaat van ramp krijgt ze 
ook nog het kleinste kamertje in het nieuwe huis. Haar moeder merkt wel dat Tamar niet gelukkig is met alle 
veranderingen en probeert het kamertje heel gezellig in te richten, daar is Tamar wel blij mee. De nieuwe school is erg 
wennen, de klasgenoten en het huiswerk. Na een poosje krijgt ze toch vriendinnen en Jens, een jongen bij Tamar uit 
de klas, gaat haar helpen met haar huiswerk. Tamar mag met haar zus Lydia naar de manege, dit is geweldig. De 
eigenaar vraagt zelfs of ze willen helpen op de manege. Zo wordt de nieuwe start voor Tamar ook een goede start. 
 

 

Beoordeling: 
Een gezellig meidenboek wat je lekker vlot weg leest. Er wordt over het geloof gesproken, maar een diepere inhoud 
wordt gemist. 
 
Eindoordeel: 
Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt 
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JOHANNES CALVIJN, EEN GROTE HERVORMER 
Trijntje Zegers-Venema 
Uitgeverij de Ramshoorn, Goes 
Illustraties: Henk van den Brink 
Leeftijd: vanaf 10 jaar 
138 blz. 
Prijs: € 15,95 
 

Inhoud: 
Dit boek gaat over het leven en sterven van Johannes Calvijn. Johannes werd in 1509 geboren in Frankrijk in een 
katholiek gezin. Zijn vader is in dienst van de kerk, de kerk betaald Calvijn zijn opleiding. Maar dit is een kerk die de 
mensen bedriegt. Tijdens zijn studie leert hij Hebreeuws en Grieks,  zodoende kan hij de bijbel lezen en worden zijn 
ogen geopend voor de waarheid. Hij besluit om te stoppen met zijn opleiding om de bijbel te gaan bestuderen en 
mensen het ware woord te onderwijzen, dit levert hem vrienden en vijanden op. Hij moet vaak vluchten en vreest 
voor zijn leven. Na verloop van jaren trouwt hij met Idelette de Bure, samen vertrekken ze naar Genève waar Calvijn 
predikant word. Ook schrijft Calvijn in die tijd het boek de Institutie. Zijn strijd tegen de Libertijnen gaat door, voor 
Calvijn was het duidelijk: die kerk sprak niet de waarheid. Calvijn heeft veel voor de kerk betekent, toen maar ook nu. 
Denk hierbij aan de Catechismus, en de formulieren, zoals doop en avondmaal. Op 55 jarige leeftijd sterft Calvijn, hij 
mag naar de Heere toe, daar vindt hij de rust die hij zijn hele leven niet heeft gekend. 
 
Beoordeling: 
Prachtig leesboek, maar ook een leerboek. Goede uitleg van kerkelijke begrippen. Geschikt voor de oudere leerlingen 
van de zondagschool maar zeker ook voor volwassenen. 
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen 

ONTDEKKINGSREIS, IN EEN JAAR DOOR DE BIJBEL 

door David Murray, Nederlandse bewerking door Jeroen Kriekaard 
Omslagontwerp en vormgeving: Albert Bloemert 

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: vanaf ongeveer 10 jaar 

215 blz. 

Prijs: €11,95 

 

Inhoud: 

Dit boek is een Bijbelleesgids voor kinderen. Het helpt om in een jaar tijd de Bijbel door te lezen. Iedere dag moet er 

een gedeelte uit de Bijbel gelezen worden. Over elk Bijbelgedeelte staan vragen, waardoor kinderen dieper nadenken 

over wat ze gelezen hebben. Voor de zondag is er iedere keer een speciale bladzijde, waarop de kinderen vragen over 

de preek kunnen beantwoorden. Het origineel van dit boek is geschreven door David Murray onder de Engelse titel: 

Exploring of the Bible. A Bible Reading Plan for Kids. In samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten 

is deze Nederlandstalige uitgave gemaakt. 

 

Beoordeling: 

Een heel mooi, praktisch boek, waardoor kinderen alle Bijbelboeken doorwerken en hier ook over nadenken. De 

vragen zijn divers van aard: het kunnen vragen zijn die je moet beantwoorden, maar er zijn ook schrijfopdrachten en 

leeropdrachten. Iedere week begint met een korte inleiding en de vraag waar er deze week voor gebeden kan worden. 

Een Bijbelleesplan waar kinderen ook echt bij betrokken worden en wat aanzet tot nadenken. 

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 
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ONDER DE SLIP VAN ZIJN MANTEL  
door B. Florijn  
Illustraties: Rino Visser en J. Beckman  
Uitgeverij: J.P. van den Tol, Dordrecht en Den Hertog, Houten  
AVI M7  
80 blz. 
Prijs: € 9,90 
 

Inhoud:  
Dit boek werd voor het eerst in 1970 uitgegeven. Uitgeverij Den Hertog heeft het boek opnieuw uitgegeven. Het neemt 
ons mee naar de zeventiende eeuw, toen de christenen in Schotland erg werden vervolgd. In het boek gaat het over 
dominee Alexander Peden en legeraanvoerder Claverhouse, die er alles aan doet om dominee Peden gevangen te 
nemen. Het is ook het verhaal over de vrienden van deze dominee, John Livingstone, zijn vrouw en hun kind Jimmy, 
die op jonge leeftijd sterft. Ook lezen we hoe een soldaat uit het leger van Claverhouse door een enkel woord van 
dominee Peden het leger van zijn meester verlaat en meegaat met het groepje van de dominee. Samen vluchten ze. 
Wonderlijke uitreddingen zijn er geweest in het leven van Alexander Peden. Het boek eindigt met het sterven van 
hem.  
 
Beoordeling:  
Een boek met een duidelijk christelijke strekking. Wie weet nog van de wonderen die de Heere heeft gedaan in het 
ruige Schotse land.  
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


