
Juryrapport 1996 "Christelijk kinderboek"                                                   
  
De jury 'Christelijk kinderboek' heeft de 21 genomineerde boeken gelezen en 
besproken. 
In het algemeen constateren we gewaardeerde pogingen om een christelijk 
kinderboek te schrijven. We realiseren ons dat er over de definitie van een 
christelijk kinderboek veel te zeggen is. Uitgangspunt zou echter moeten zijn dat 
de intentie van het boek een christelijk perspectief is, of zich tenminste 
verdraagt met de christelijke levensbeschouwing. 
 
Veel boeken blijven wat te veel steken in het avonturengenre of zijn geforceerd 
christelijk. In veel gevallen wordt het verhaal gedomineerd door de boodschap 
die sterk moraliserend is. Wij zouden de schrijvers willen aanmoedigen ook wat 
speelser met de pen om te gaan en de humor meer plaats te geven in het 
verhaal. De illustraties zijn over het algemeen erg mager. 
 
Van de boeken voor kinderen in de leeftijd 4-8 jarigen komen de boeken 'Met de 
krant in de hand' (Coby Bos-Goedhart) en 'Een kat in de boom' (Hans van 
Holten) er als meest geslaagde pogingen uit. Echter, de jury ziet onvoldoende 
aanleiding om één van deze twee boeken een prijs toe te kennen. 
 
Ten aanzien van de boeken voor de leeftijd van 8-12+ steken naar onze mening 
twee boeken met kop en schouders boven de rest uit: 
              'Rowan' (Henk Koesveld) en 'Gevaarlijk spel' (Raymond van den Berg). 
 
'Rowan' is een prachtige Middeleeuwse roman met een gedegen en 
gedocumenteerde inhoud. De taal is soms wap statisch en komt hier en daar te 
'boekerig' en traditioneel over. Van een duidelijke karakterontwikkeling bij de 
hoofdpersoon is zeker sprake, al komt hij wel als bijzonder talentvol over. De 
start van het boek is boeiend, waarna er wat vertraging optreedt, gevolgd door 
een vlot slot. Een overzichtskaartje was wel handig geweest, want Rowan doet 
zoveel plaatsen aan... 
 
De stijl van 'Gevaarlijk spel' kenmerkt zich door een frisse en actuele verteltrant 
die aansluit bij de wereld van de jongeren. De relaties in het boek zijn treffend 
en levensecht getekend, de karakters goed ontwikkeld. In dit boek steekt de 
schrijver zijn nek uit in de aanpak van een moeilijk en belangrijk thema. Hoewel 
het thema zou kunnen leiden tot een moraliserende aanpak, is hij erin geslaagd 
het onderwerp verrassend en evenwichtig uit te werken.  
 
De jury heeft na intensief overleg besloten de prijs voor het beste christelijke 
kinderboek 1995 toe te kennen aan: 
        Raymond van den Berg,  Gevaarlijk spel, uitg. Kok-Voorhoeve. 
  
Barneveld, 14 september 1996 
 
Namens de jury Christelijk kinderboek, A. Nijburg 
 
 
 



Opmerkingen bij de 21 genomineerde boeken Christelijke Kinderboekenprijs 
1996. 
 
De jury bestaat uit de volgende leden: 
Els de Jong - Van Gurp (Wezep), Afke van der Mark (Dokkum), Frieda Mout 
(Doorn) en Anne Nijburg, voorzitter (Zoetermeer) 
 
Er is gekeken naar de volgende punten: 

1. Vormgeving (opmaak tekst - illustraties - binding). 
2. Inhoud (m.n. opbouw). 
3. Waardering (w.o. karakters, tijd en andere aspecten). 

 
Leeftijdscategorie4 t/m 8 jaar 
 
Een kat in de boom - Hans van Holten - Kok Voorhoeve 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties eenvoudig. Bladspiegel overzichtelijk. 
2. Liesbeth krijgt een poesje, Midas. De poes loopt weg en klimt in een boom. De 
hoogwerker van de brandweer moet eraan te pas komen om het poesje te redden, 
maar dat lukt niet. Tenslotte hakt de bosbaas de boom om. Het poesje wordt ziek, 
maar ook weer beter. 
3. Hoewel soms wat afstandelijk een leuk, eenvoudig en zeer herkenbaar verhaal 
vanuit een positief perspectief. 
Julius vertelt - IBB 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties betrekkelijk vlot, deels in kleur. Bladspiegel 
erg vol, heel kleine letter. 
2. Een Nijlpaard vertelt 44 korte verhaaltjes. Soms heel vreemde vermengingen 
van dierenwereld met christelijk geloof, soms heel aardig en toepasselijk. 
3. Kan een Nijlpaard op deze manier bijbelse principes uitleggen? Soms zeer 
toepasselijk en herkenbaar. Kan zeker door volwassenen gebruikt worden om aan 
kinderen voor te lezen of te vertellen. 
 
Kijk, dit is Thailand - OZG 
 
1. Kleurboek, geniet. 
2. De korte tekst ondersteunt de lijntekeningen die ingekleurd moeten worden. 
Informatie over enkele aspecten van de Thaise cultuur. 
3. Creatieve manier om kinderen in aanraking te brengen met een andere cultuur. 
 
Met de krant in je hand Coby Bos-Goedhart -Kok Voorhoeve 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties eenvoudig, doch boeiend. Bladspiegel zeer 
overzichtelijk. 
2. Mark heeft een vriend Tom. Tom is groot en brengt de krant rond. Mark wil 
helpen, zonder dan zijn ouders het weten. Papa en mama vinden een leeg bed. Na 
een week is hij moe en stopt hij ermee; Tom stopt ook. 
3. Aardig en eenvoudig - soms simpel - verhaal vanuit een christelijk perspectief. 
De opbouw is goed en in het karakter van Mark zit enige ontwikkeling.  
 



Piet Pierewiet en de blikken bus - Marian Schalk-Meijering - Kok 
Voorhoeve 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties eenvoudig doch toepasselijk. Bladspiegel 
overzichtelijk. 
2. Piet maakt kennis met een oude, ietwat demente man. Deze blijkt 
muziekliefhebber te zijn. Samen met een vriendje ruimt Piet de kelder op en 
ontdekken een schat. De oude man verhuist naar een verzorgingstehuis. 
3. Aardig en spannend boek, waarin zorg voor anderen een belangrijke rol speelt. 
   
Een fijne verjaardag Mies Vreugdenhil - Kok Voorhoeve 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties eenvoudig. Bladspiegel overzichtelijk. 
2. Henk krijgt op zijn verjaardag een hond die hij mag uitzoeken op de boerderij. 
Zo heeft hij een fijne verjaardag. 
3. Eenvoudig boek, normaal christelijk kader. 
 
Rik en de rammeldoos L. Buth-Villerius - Den Hertog 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties vlot. Bladspiegel zeer overzichtelijk. Goed 
leesbare letter. 
2. Rik wil voor z'n verjaardag graag een nieuwe fiets. De fiets lijkt op die van z'n 
vriendje Rob. Met z'n nieuwe fiets rijdt hij tegen een auto; de fiets wordt door een 
meneer meegenomen en in de schuur gezet. In een rammeldoos vinden ze een 
sleutel en halen de fiets weer uit de schuur. 
3. Goed leesbaar verhaal binnen achterliggend christelijk perspectief; ietwat 
opgelegde moraal. Roept mogelijk de vraag op of grote mensen altijd goed zijn. 
 
Wouter en de kippendief - Sj. van Duinen - Den Hertog 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties eenvoudig. Bladspiegel rustig en 
overzichtelijk. 
2. Het is wennen voor Wouter om buiten de stad te wonen. Wel hebben ze nu 
kippen, maar er ontbreekt er een bruine kip. Er moet een kippendief zijn. Wouter 
gaat op onderzoek uit en komt van alles tegen. Een politieagent gaat helpen, 
maar dan is er weer een kip weg...door kippendief de vos. 
3. Eenvoudig doch leuk verhaal. 
 
Leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar 
 
De ruïne in het bos L. Vogel - Den Hertog                                                               
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties matig. Bladspiegel overzichtelijk. 
2. Ad en Kees zijn dikke schoolvrienden. Zo vaak zij kunnen spelen zij in het bos. 
Daar komen zij onder de indruk van een ruïne en een vreemde man die ernaast 
woont. De eerste kennismaking loopt uit op een hechte vriendschap. Mensen kun 
je blijkbaar niet beoordelen op hun uiterlijk of op wat anderen van hen zeggen. De 
heer Treeberg blijkt schrijver te zijn van de geschiedenis van het gelijknamige 
kasteel dat ooit in het bos heeft gelegen. Opgravingen door de jongens zorgen 
voor een bijzondere vondst en een spannend avontuur. 
3. Duidelijk christelijk kader, hoewel niet overdreven. In de dialogen ontbreekt 
enige creativiteit, de humor is wat flauw. Eenvoudig, maar toch wel spannend 
boek. 
 



Detective tegen wil en dank - Alice Poynor - OZG 
 
1. Paperback, slappe kaft. Illustraties toepasselijk en goed, soms op de verkeerde 
plaats. Bladspiegel overzichtelijk, kleine letter. 
2. De 12-jarige 'ik-figuur' David Gregory is van Amerikaanse afkomst en bezoekt 
samen met zijn ouders en zusje Indonesië. Daar logeren ze bij hun 
zendingsfamilie. Al gauw gebeuren er allerlei vreemde dingen.  
3. Het boek is vertaald uit het Engels en heeft een duidelijke zendingsachtergrond 
die niet al te nadrukkelijk op de voorgrond komt. Verschillende aardige, sfeervolle 
beschrijvingen van Indonesië vertragen de voortgang wat. Een duistere handel in 
paspoorten wordt opgerold.  
Vreemd is dat op blz.24 moeders paspoort wordt gestolen en op blz.108 vaders 
paspoort wordt terugbezorgd. 
 
Een Germaanse jongen in Galilea - Jelle Tjalsma - Kok Voorhoeve 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties toepasselijk maar niet op de goede plaats. 
Bladspiegel normaal. 
2. Seerp komt als Germaanse jongen in het Romeinse kamp terecht en wordt 
slaaf van de centurion. Na strijd met de Germanen wordt hij met de officier naar 
Rome gestuurd en vandaar naar Kafarnaum, waar hij Petrus en Jezus ontmoet. 
3. Het thema is ontleend aan Mat. 8 en is een goede poging om de vaderlandse 
geschiedenis te verbinden met de wereldgeschiedenis en uiteindelijk te relateren 
aan het christelijk geloof. Kinderen kunnen zo een goed beeld krijgen van hoe een 
en ander in de tijd samenhangt. 
Hoewel de gedachte boeiend is doet het boek hier en daar geforceerd aan.  
De karakterontwikkeling van de hoofdman is goed neergezet. Van de Germanen 
wordt misschien wel te veel een karikatuur geschetst. De diverse emoties zijn 
nadrukkelijk beschreven, met een geladen emotioneel slot. 
Levensbeschouwelijk: Hier en daar theologisch onhoudbaar? (pag.88-89 en 95) 
Hopelijk gaat de schrijver op een kritische manier in dit spoor verder. 
 
Fluiten naar Sallie - J.J.Frinsel - Den Hertog 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties toepasselijk, maar niet erg boeiend. 
Bladspiegel overzichtelijk, kleine letter. 
2. Freek woont in Amsterdam en heeft een Joodse vriend, Sallie, die tijdens de 
oorlog moet onderduiken. Opoe Klomp vertelt Freek veel over de Bijbel en 
langzaam aan verandert zijn leven. Intussen gaat de oorlog door en maakt Freek 
allerlei spannende en vreemde dingen mee. Na de oorlog blijkt Sallie te zijn 
verdwenen, alleen de fluit is er nog met een briefje voor Freek... 
3. De titel is spannend en origineel. Sallie speelt hoofdzakelijk in de eerste en 
laatste hoofdstukken van het boek een rol. Het evangelie wordt herhaaldelijk 
uitgelegd; misschien wat te veel in de Tale Kanaäns? 
Karakter van Freek lijkt nauwelijks te veranderen gedurende de oorlogsjaren. 
Wendingen in de tijd zijn soms erg plotseling en niet geheel duidelijk. 
 



Gevaarlijk spel - Raymond v.d. Berg - Kok Voorhoeve 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties wat donker, voorzijde boek spannend. 
Bladspiegel overzichtelijk (hier en daar gedrongen). 
2. Bas en zijn vriend Joost komen een vreemde zaak op het spoor. Er blijkt een 
man te zijn die grote aversie heeft tegen horror en occultisme. Hij laat een spoor 
ven vernieling achter en bedreigt tenslotte Marloes. Samen met Janneke (vriendin 
van Bas) proberen ze met z'n vieren de man in de val te laten lopen. Dit loopt 
bijna fataal af. De man belandt in een psychiatrische inrichting. 
 3. De stijl van dit boek kenmerkt zich door een frissen en actuele verteltrant die 
aansluit bij de wereld van jongeren. De relaties in het boek zijn treffend en 
levensecht getekend; de karakters goed ontwikkeld. In dit boek steekt de 
schrijver zijn nek uit in de aanpak van een moeilijk en belangrijk thema. Hoewel 
het thema zou kunnen leiden tot een moraliserende aanpak, is hij erin geslaagd 
het onderwerp verrassend en evenwichtig uit te werken. 
Het boek kent niet in alle opzichten een goede afloop. 
 
Is je moeder thuis - Frans van Houwelingen - Kok Voorhoeve 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties leuk, misschien wat stijfjes. Baldspiegel 
overzichtelijk.  
2. Wieke heet eigenlijk Ujwala en komt oorspronkelijk uit India; ze is 12 jaar en 
geadopteerd door de familie Bos. Gaandeweg begint ze zich haar positie te 
realiseren en wordt ze geconfronteerd met mensen en meningen over adoptie en 
'buitenlanders'. Dan gaat ze op zoek naar haar roots...maar moet erkennen dat zij 
het verleden zal moeten laten rusten. 
3. In een afwisseling tussen verhaal en dagboekfragmenten - goed beschreven - 
wordt het thema 'adoptie' uitgewerkt. Het boek doet zo nu en dan wat saai aan, 
weinig spanning en een beetje 'ouwelijk' taalgebruik.  
Het karakter van de hoofdpersoon ontwikkelt zich positief binnen een duidelijk 
christelijk milieu. De worsteling van de ouders met adoptie wordt realistisch 
beschreven. 
Vreemd is de plotselinge wending in H12. Het schrijfperspectief gaat over van 
Wieke naar Carlos. 
 
Jeroen en het onweer - Else Vlug - Timothy Books 
 
1. Paperback, slappe kaft. Illustraties soms wat erg eenvoudig. Typografie mooi. 
Baldspiegel betrekkelijk vol. 
2. Grote diversiteit in verhalen en bijbelse thema's, waarbij de boodschap voorop 
gaat. 
3. 22 verhalen met een bijbelse boodschap, verdeeld over 5 leeftijdscategoriën. 
Dit boek past dus bij beide groepen. De theologie is sterk verwarrend en zeker 
inlegkundig. Kinderen zouden hier veel vragen over kunnen krijgen. Voor 
opvoeders kunnen de verhalen wel bruikbaar en functioneel zijn. 
 
Oma, ik ben Femke - Sjanie van Duinen - Den Hertog 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties aardig. Bladspiegel rustig. 
2. Femke wordt door haar moeder sterk in bescherming genomen als gevolg van de dood van 
Pieter. Hierdoor wordt zij steeds eenzamer. Onverwachts wordt moeder in het ziekenhuis 
opgenomen en wordt de zorg voor Femke door oma overgenomen. 
3. Een aardig boek dat zowel herkenning als medelijden kan oproepen.  
 



Oorlogskinderen - Else Vlug - Timothy Books 
 
1. Paperback, slappe kaft. Illustraties erg eenvoudig. Heel storend dat 
verschillende illustraties dwars zijn geplaatst. Bladspiegel overvol. 
2. Ellen en haar broer Hans krijgen in het laatste oorlogsjaar te maken met allerlei 
uiteenlopende gebeurtenissen. De meest ingrijpende is wel die van het verbergen 
van een Joodse familie. Verder de voedseltochten en het vertrek van de Ellen en 
Hans naar Markelo, om bij boerenfamilies beter te worden gevoed. 
3. Het hele boek door nemen gebed en bijbellezen een prominente plaats in, dat 
zal niet in ieders beleving zo werken. Mogelijk wordt de tegenstelling tussen (het 
geloof van) Ellen en Hans wat overdreven getekend. Bekeringsplot lijkt wat vlot.  
Wel een vriendelijke verteltrant en enkele mooie details. 
 
Rowan - Henk Koesveld - Vuurbaak 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties vlot. Bladspiegel rustig maar kleine letter. 
2. Rowan leeft in de Middeleeuwen en zal zijn vader als kleermaker opvolgen. 
Liever wil hij echter doctor, arts, worden. Als hij gevlucht is voor de schout breekt 
in de stad de pest uit. Na vele omzwervingen en avonturen komt hij in zijn 
oorspronkelijke woonplaats terug, als doctor. 
3. Een prachtige Middeleeuwse roman met een gedegen en gedocumenteerde 
inhoud. De taal is soms wat statisch en komt hier en daar te 'boekerig' en 
traditioneel over. Van een duidelijke karakterontwikkeling bij de hoofdpersoon is 
zeker sprake, al komt hij wel als bijzonder talentvol over. De start van het boek is 
boeiend, waarna er wat vertraging optreedt, gevolgd door een vlot slot. Een 
overzichtskaartje was wel handig geweest, want Rowan doet zoveel plaatsen 
aan... 
 
Schipbreuk op het wad - Gerbrand Fenijn - Kok Voorhoeve 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties netjes, maar wat stijfjes. Bladspiegel 
Overzichtelijk. 
2. Het verhaal speelt op Texel in het jaar 1804-05, tijdens de Franse bezetting. In 
een storm vergaat een schip; een mooi kistje spoelt aan op het strand en is de 
oorzaak van veel ellende. De hoofdpersoon, Kupertje, komt in aanraking met de 
Franse autoriteiten, maar weet uiteindelijk het recht te laten zegevieren. 
3. Een spannend boek met een goede afloop. Hier en daar speelt de christelijke 
levensovertuiging een terecht een rol, niet opgelegd. Weinig karakterontwikkeling 
en wat zwakke dialogen. Een geslaagd boek met aardige sfeertekeningen dat om 
een platte grondje vraagt. 
  
Spokenjacht per helikopter - Bert Wiersema - Vuurbaak 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties vlot, neiging naar slordig. Bladspiegel rustig. 
2. Wim is slotenspecialist en vliegtuigkenner. Hij woont in een 
gehandicaptenverblijf. Tijdens de vakantie komen Chris en Jorieke in een huis op 
het terrein wonen. Samen verkennen ze een oud ' spookhuis' en komen ze een 
vals-geld-handel op het spoor. Een helikopterpiloot blijkt onder druk van een 
makelaar koerier te zijn. Samen met de politie lossen de drie de problemen op. 
3. Spannend verhaal. Christelijk achtergrond speelt geen prominente rol, maar is 
wel aanwezig. Blijkbaar gaat het om een boek uit een serie (Chris en Jorieke 7), 
maar het kan onafhankelijk worden gelezen. Het boek komt soms gemaakt 
spannend over met een 'gewild' taalgebruik.  
Storend is het voortdurende gebruik van het woord 'los' i.p.v. ' open' m.b.t. 
deuren en hekken. 
 



Wachtpost - Auke Jelsma - Kok Voorhoeve 
 
1. Gebonden, harde kaft. Illustraties van zeer magere kwaliteit. Bladspiegel 
overzichtelijk.   
2. Eenvoudig boek over de laatste oorlogswinter, 1944. Vanuit Amsterdam 
vertrekt een groep kinderen naar Friesland om aan te sterken. De hoofdpersoon 
(Piet) komt op een boerderij terecht en beleeft enkele spannende momenten, w.o. 
een razzia na de kerkdienst.  
3. Een eenvoudig boek dat weinig toevoegt aan wat al geschreven is over de 
oorlogsperiode. De karakters tamelijk oppervlakkig beschreven. Christelijke 
achtergrond niet prominent aanwezig. De beschrijving van de liefdesperikelen is 
heel aardig. 
  
 
A. Nijburg, eindredactie 
 


