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De rode handschoen 

Patrick graaide in zijn zak en haalde iets roods tevoorschijn. ‘De rode handschoen,’ zei hij schor. 

‘Hij lag op het paadje, niet ver van het huis. We hadden afgesproken...’ Hij slikte krampachtig. ‘We 

hadden afgesproken... áls er ooit wat zou gebeuren, dan zou Isabelle... dan zou ze deze 

handschoen achterlaten zodat ik zou weten dat ze... dat ze...’ Hij barstte in snikken uit.  

Als je dit leest, wil je weten wat er met Isabelle is gebeurd. Waarom heeft ze de 

handschoen achtergelaten en waar is ze? Het verhaal speelt zich af in Zuid-Frankrijk in 

1944. De Franse regering sloot in 1940 een wapenstilstand met Hitler. De overeenkomst 

deelde Frankrijk in tweeën. Het Noorden werd door de Duitsers bezet. In het zuiden 

kregen de Fransen een ‘vrije zone’. De overeenkomst hield weinig in en de Duitsers 

trokken zich van de gemaakte afspraken weinig aan. Er werd een speciaal korps 

opgericht, de Milice, dat samen met de Duitsers deelnam aan de Jodenvervolging.i  

Patrick, de hoofdpersoon van het boek, woont in een dorpje in de ‘vrije zone’. Hij leert 

Isabelle kennen. Isabelle is een apart meisje. Patrick kan haar niet helemaal 

doorgronden. Isabelle heeft een geheim. Langzaam groeien Patrick en Isabelle naar 

elkaar toe. Plotseling is ze weg. Ze laat haar rode handschoen achter. Dit is voor Patrick 

een teken, dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Patrick zoekt hulp bij zijn oom. Kan hij 

zorgen dat Isabelle terugkomt? 

Vanaf het begin is het spannend. Je voelt de angst van Patrick en zijn ongerustheid over 

Isabelle. Je leeft mee met alle personen in het boek. Het verhaal leest gemakkelijk en je 

wilt steeds weten hoe het verder gaat. Je kunt lezen over de angst, liefde, moed en het 

verraad van mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn veel personen in het boek. 

Wie is te vertrouwen en wie niet? Er lijkt een verrader binnen het verzet te zijn. Wie is 

het en waarom?   

Anke de Vries woont een groot deel van haar leven op de Veluwe. In 1957 trouwt ze met 

Laurent Félix-Faure, een Fransman. Hij ontdekt het schrijftalent van zijn vrouw en na een 

snelcursus creatief schrijven publiceert ze in 1972 haar eerste boek. Ze woont met haar 

man in veel verschillende landen. Sinds 2002 wonen ze in Frankrijk. Anke de Vries heeft 

79 boeken en publicaties geschreven en heeft daarmee diverse prijzen gewonnen. Ook 

zijn er schoolboekjes en lesboeken van haar hand.ii 
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