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HET VERRAAD VAN
WATERDUNEN
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Nadat zijn ouders tijdens de Tachtigjarige oorlog door Spaanse soldaten
vermoord zijn, zoekt Robbe hulp bij zijn oom. In plaats van hem te
helpen verkoopt die oom hem als slaafje, mochilero, aan Spaanse
soldaten. De soldaat die Robbes baas wordt, is een echte wreedaard en
behandelt hem slecht. Robbe wil reageren maar heeft te veel angst.
Wanneer het kamp overvallen wordt door vier weesmeisjes verandert
het leven van Robbe. Hij heeft de moed om een gevangengenomen
meisje te bevrijden en samen slaan ze op de vlucht. Na heel wat
omzwervingen komen ze op een klein eilandje voor de kust van Zeeland
terecht: Waterdunen. Daar krijgen ze een moeilijke opdracht. Met hun
hulp slagen de geuzen erin om Vlissingen van de Spanjaarden te
bevrijden. De strijd met de Spanjaarden en met de wrede soldaat laait
opnieuw hevig op want ze worden verraden. Gelukkig hebben ze hulp
van een oude man en een dwerg en hebben ze Waterdunen als
schuilplaats. Het boek is heel vlot geschreven en het verhaal boeit van
het begin tot het einde. De beschrijvingen zijn realisitisch en doordat
alles vanuit het perspectief van de kinderen geschreven is, is het heel
aantrekkelijk voor de lezer. Er zitten meerdere spanningsbogen in het
verhaal en die worden telkens mooi opgebouwd. De aandacht wordt tot
de allerlaatste pagina vastgehouden. De historische context, en vooral
hoe het leven in zo'n situatie is voor de gewone mensen, wordt duidelijk
beschreven zonder te vervallen in details. Een woordenlijst en
verantwoording achteraan in het boek zorgen voor nog wat extra duiding
voor kinderen die echt geïnteresseerd zijn in historische feiten. De cover
geeft een levendig beeld van de moeizame tocht over zee naar
Waterdunen.
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