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      Inleiding 
 
     
    Voor het derde achtereenvolgende jaar stuurden verschillende uitgevers  

hun beste boeken in om mee te dingen naar de Christelijke Kinderboekenprijs 
Het Hoogste Woord 1998.  
Negen verschillende uitgevers stuurden in totaal 23 boeken naar de onafhankelijke  
jury, die alle boeken heeft gelezen en besproken.  
Hieronder volgt een kort verslag van de bevindingen. 
 
In het algemeen stelt de jury vast, dat hoewel de literaire kwaliteit nogal eens  
te wensen overlaat, de boeken wat realistischer lijken te worden.  
Heel gewone gezinnen, realistische karakters en rake situatieschetsen vormen drie 
belangrijke elementen in de verschillende boeken. Regelmatig doet het sterk opgelegde 
christelijke element afbreuk aan soms goede verhalen. Hoezeer de jury het christelijk  
karakter van de kinderboeken ook wil waarderen, Zij ontkomt er niet aan het overtrokkene  
af te wijzen.  
Daarnaast wil zij waardering uitspreken voor pogingen om op creatieve en humoristische  
wijze een goed en pakkend verhaal te schrijven vanuit een christelijk perspectief. 
 
 
 

  Nominaties 
 
 
Drie boeken staken uit boven het gemiddelde, die boeken heeft zij dan ook genomineerd  
voor de prijs 'Het Hoogste Woord: 
 
 

• Bas, ga je mee?, Illustraties Dagmar Stam, Uitgeverij Groen. 
Het is een vrolijk prentenboek met gewone gezinnen en familiebanden. Het boek sluit nauw 
aan bij de kinderwereld en biedt talloze taal- en ontwikkelingsmogelijkheden. Er komen 
veel onderwerpen aan de orde waaronder de verschillende seizoenen en gezondheid. Het 
boek kan door ouders en kinderen breed gebruikt worden en biedt goede 
verwerkingsmogelijkheden. 
 

• Mijn vader is de sterkste, Raymond van den Berg, Uitgeverij Voorhoeve 
Zeer realistisch boek met goede karakterbeschrijvingen en -ontwikkeling. De 
verhaalpersonages worden natuurgetrouw neergezet. Het is een spannend en 
psychologisch doordacht verhaal, met warme en herkenbare emoties. Het geloof hier heel 
natuurlijk in verweven. 
 

• Patatje oorlog, Frans van Houwelingen, Uitgeverij De Vuurbaak 
Een realistisch boek dat op een sterke manier de wereld van jongeren beschrijft en bij hun 
leefwereld aansluit. Het verhaal laat zien dat jongeren meer hebben aan begrip dan aan 
vormen en serieus genomen willen worden. De dialogen verlopen natuurgetrouw en 
vloeiend. Een boek waar gelukkig humor in zit. 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Winnaar 
 
    De winnaar van de Christelijke kinderboekenprijs 'Het Hoogste Woord' 1998 is: 

Frans van Houwelingen met ‘Patatje Oorlog’, uitgeverij De Vuurbaak. 
 
De jury is tot de slotsom gekomen, dat dit boek de prijs 'Het Hoogste Woord 1998 verdient! 
Het boek is sterk en evenwichtig geschreven en sluit aan bij de leefwereld van jongeren. 
Patatje Oorlog boek is het waard om gelezen en herlezen te worden. Omdat het zo raak en 
fijngevoelig is geschreven. 
 
De jury: Els de Jong-van Gurp, Tineke van Gorcum,Afke van der Mark,Frieda Mout, Anne Nijburg. 

 
       
 

Het winnende boek 
 

Iets meer over het winnende boek: Patatje Oorlog, door Frans van Houwelingen. 
 
Op het eerste gezicht lijkt het boek een welbekend, klassiek thema te bevatten,  
van de jongen die het meisje ontmoet. Maar bij nadere beschouwing blijkt het boek  
dieper te steken, maar wordt niet loodzwaar dankzij het gebruik van de nodige humor. 
 
De schrijver is diverse problematieken niet uit de weg gegaan, maar heeft ze op een 
fijngevoelige manier beschreven. Een belangrijk element is de relatie tussen de hoofdpersoon 
Ellen en haar opa. Tussen deze twee groeit een vertrouwelijke band die van grote invloed is 
op het leven van Ellen.  
De vriendschap van Ellen met haar vriend Barry staat onder druk door zijn asociale achtergrond 
 en het feit dat drank, drugs en disco een belangrijke rol in zijn leven spelen.  
De beschrijving van de leefwereld van Barry komt wel wat stereotiep over. 
 
De ouders van Ellen, met name haar vader, verdiepen zich nauwelijks in de leef- en 
denkwereld van hun dochter en zitten vol vooroordelen waardoor de relatie tussen Ellen en 
haar ouders lijkt te verworden tot een soort loopgravenoorlog. 
 
Tussen opa en Ellen ontwikkelt zich echter een open en meer vrijblijvende relatie.  
Door de gesprekken met opa, die begrip toont voor haar situatie, haar niet per definitie  
veroordeelt maar wel een weg door haar leven wijst, onstaat er een verandering in het  
denken bij Ellen. 
Mede door het overlijden van haar opa komt Ellen tot inkeer. Deze gedragsverandering 
wordt niet geforceerd beschreven. Frans van Houwelingen heeft het verhaal richting gegeven  
zonder persoonlijk in te breken. De schrijver is niet zelf aan het woord, maar het is Ellen  
die wikt en weegt, kiest en groeit in de loop van het verhaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De overige boeken 

  
   Leeftijdscategorie 4-8 jaar 
  
   Titel   Rieke en Henk, de vriendjes van Knabbel 
   Auteur  R. Mourits – den Boer 
   llustraties Wim Smalen 
   Uitgever  De Banier 
   

Juryoordeel 
Omslag: vrolijke kleuren, oogt wat ouderwets. 
Verhaaltjes uit het dagelijks leven van Rieke en Henk. Het wordt spannend wanneer  
kleine Henk bijna verdrinkt. Duidelijk christelijk boek, wat zich afspeelt in een bijna  
onnatuurlijk liefdevolle omgeving. Moraliserende verhaaltjes met matig taalgebruik .  
Erg simplistische tekeningen. 

 
                         
  Titel   Mary, verhaal voor kleuters 
  Auteur  Nelly Klop- van der Bas 
  llustraties  Wim Smalen 
  Uitgever  De Banier 
  
  Juryoordeel 
    Omslag: vrolijke kleuren, minder aantrekkelijke tekening. 

Weinig aantrekkelijke en simplistische tekeningen , anatomisch niet correct. 
Tijdens het spelen met Otto aan de rivier valt Mary. Haar been wordt dik.  
Zij bidt God om hulp. Eindelijk worden ze gevonden.  
Daden van de hoofdpersoon komen niet overeen met de leeftijd. 
Storend element is het grote lettertype; onnodig voor een voorleesboek. 

 
 
                            Titel  Een zusje uit Korea 
   Auteur  Bep Straatsma 
   llustraties Agnes de Boer 
   Uitgever  Gideon 
  
                            Juryoordeel 

Omslag: fleurige omslag die de inhoud aardig weergeeft. 
Aardig boek over adoptie, een actueel thema. Het verhaal komt minder goed  
uit de verf omdat het geschreven lijkt omwille van de informatie.  
Doordat het verhaal geforceerde tijdsprongen maakt is er te weinig samenhang.  
Taalgebruik loopt niet parallel met leeftijd. 

 
  Titel   Lars gaat verhuizen  
  Auteur  Harriet ter Meer-Nap  
  llustraties  Voorhoeve 
  Uitgever  L. Hijma 
   
  Juryoordeel  
  Omslag: Weinig uitstraling. 

Lars speelt graag in de buurt. Een gedwongen verhuizing hangt hem boven het hoofd. 
De komst van een nieuw meisje in de klas brengt hem tot acceptatie van zijn eigen  
verhuizing. Dit boek blijft steken in een goede opzet.  
Lars wordt geen persoon van vlees en bloed. 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
   
   
  Titel   De verloren zoon 
  Auteur  Nederlands Bijbelgenootschap 
  llustraties Esben Hanefelt Kristensen 
  Uitgever  NBG 
  
    Juryoordeel 

Handig weggeefboekje waarin veel te bekijken valt. 
Bewerkte bijbeltekst in eenvoudig Nederlands. 

 
   
                            Leeftijdscategorie 9 – 14 jaar 
   

Titel    Bram en Jeroen 
Auteur      Hetty Lalleman 
Uitgeverij     Ark Boeken 
Illustraties    Mariona Barger 
 
Juryoordeel 

L        Omslag: Onduidelijke omslag met mooie kleuren. Illustraties te bleek afgedrukt. 
Over de vriendschap tussen een horende en dove jongen. Door het gebrek aan  
Karakterontwikkeling komt de problematiek van het doof-zijn onvoldoende uit de verf. 
Het stropersverhaal lijkt enkel voor de spanning ingelast. 
 
Titel         't Verhaal van Pasen 
Auteur      Nederlands Bijbelgenootschap 
Uitgeverij     Nederlands Bijbelgenootschap 
Illustraties    Anjo Mutsaars 
 
Juryoordeel  
Mooie uitgave van teksten uit de Startbijbel 1994. Lettertype en bladspiegel zijn goed verzorgd. 
 
Titel    Gifeiland 
Auteur      Hans van Holten 
Uitgeverij     Kok Voorhoeve 
Illustraties    Irene Goede 
 
Juryoordeel 
Omslag: heel mooi 
Spannend jongensboek over een gifschandaal waarin het herstel van de relatie vader-zoon een 
belangrijk element vormt. Met enkele moralistische aspecten. 

 
 
Titel    Morgenrood voor de Molukken 
Auteur      P.S. Kuijper 
Uitgeverij     De Groot Goudriaan 
Illustraties    Dick van de Pol 
 
Juryoordeel 
Omslag: Spannend en mooi 
De schrijver heeft zich verdiept in een belangrijk stuk geschiedenis en weet begrip te wekken  
voor de strijd van de Molukkers. Genuanceerde verhouding tussen goed en kwaad.  
De beschrijving van het karakter van de hoofdpersoon doet echter wel wat afbreuk aan de  
boeiende documentaire. Het slot is wat gekunsteld. Mooie titel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Titel    Breng deze bekers naar Jeruzalem 
Auteur      Gerbrand Fenijn 
Uitgeverij     Voorhoeve 
Illustraties    Hans Ellens 
 
Juryoordeel  
Omslag: Correct maar wat steriel. 
Reisbeschrijving over het terugbrengen van de tempelbekers uit de ballingschap. 
Interessant om de tijd zo beschreven te zien, maar relatief weinig inzage in de toenmalige leefwijze. 
Afwisselend sterke en zwakke passages. 
 
Titel    Irene 
Auteur      Marieke Roggeveen 
Uitgeverij     Voorhoeve 
Illustraties    Gerwin Tromp 
 
Juryoordeel  
Omslag: Erg hard kleurgebruik. 
Door de dood van haar oudere broer Rob komt Irene in een rouwproces terecht.  
De vraag naar het waarom en waartoe dringt zich op. Wanneer ze het dagboek van Rob  
vindt, doet ze een schokkende ontdekking. In het hele rouwproces komt het christelijk geloof  
niet aan de orde.  
 
Titel    Marjelles vlucht 
Auteur      Ineke Baron-Jansen 
Uitgeverij     De Vuurbaak  
Omslag   Rob Lucas 
 
Juryoordeel 
Omslag klopt niet helemaal bij de leeftijd/inhoud. 
Marjelle sluit vriendschap met Judith en komt zo terecht in de wereld van occulte spelletjes. Ze loopt 
van huis weg en vaart mee met een helderziende vrouw 
Zwart-witte tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen. 
 
 
Titel    Sanne’s ontdekking. 
Auteur      Ineke Baron-Jansen 
Uitgeverij     De Banier 
Illustraties    Jaap Kramer 
 
Juryoordeel  
Omslag: Zoet en ouderwets. 
Sanne ontmoet een gehandicapte jongen die goed kan tekenen. Met hem durft ze te praten  
over haar littekens. Het boek behandelt te veel thema's, w.o. handicap, incest, gokverslaving,  
arm-rijk-verhouding. Stijl wordt niet consequent volgehouden. 
 
Titel    De voddenrapers van Bombay. 
Auteur      C.M. de Putter-Dekker 
Uitgeverij     De Banier 
Illustraties    Wim Smalen 
 
Juryoordeel  
Omslag: Duidelijk maar stijf. 
Het verhaal beschrijft het problematische leven van dakloze kinderen in India.  
Zending en hulpverlening komen nadrukkelijk aan de orde. 
Een beschrijving van de realiteit, waarin blijkt dat je elkaar nodig hebt. 
Taalgebruik komt wat afstandelijk over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Titel    Zo’n vriend als Richard. 
Auteur      Ineke Baron-Jansen 
Uitgeverij     De Banier 
Illustraties    Jaap Kramer 
 
Juryoordeel  
Omslag: Onduidelijk en groezelig. 
Richard sluit vriendschap met de gehandicapte Ramon. Wanneer Ramon wordt gepest  
neemt Richard het, tot zijn eigen verbazing, voor hem op. 
Moralistische vertelling tegen de achtergrond van pesten. Een emotioneel verhaal waarin  
echter de emoties niet verder worden uitgewerkt. 
 
Titel    De offersteen. 
Auteur      Bert Wiersema 
Uitgeverij     De Vuurbaak 
Illustraties    Jaap Kramer 
 
Juryoordeel  
Omslag: Omslag benadrukt seriekarakter. 
Een professor archeologie gaat op zoek naar een geheim dagboek van de stichter van  
een klooster. Daarbij stuit hij op duistere zaken. 
Spannend avonturenboek, hier en daar griezelig, waarin magie een rol speelt.  
De vraag dringt zich op welke visie de schrijver hierop heeft. 
 
Titel    De blauwe vaten 
Auteur      Bert Wiersema 
Uitgeverij     De Vuurbaak 
Illustraties    Jaap Kramer 
 
Juryoordeel 
Omslag: Omslag benadrukt seriekarakter. 
Chris en Jorieke komen op het spoor van een milieuschandaal. 
Een spannend en vlot boek rond een actueel thema. De ontknoping volgt snel en eindigt 
in een lange achtervolging. De karakters van Chris en Jorieke worden beter  
- minder heroïek - beschreven dan in vorige boeken. 
 
Titel    Zo blijft het niet, Lizette. 
Auteur      Sj. Van Duinen 
Uitgeverij     Den Hertog 
Illustraties    Rino Visser 
 
Juryoordeel 
Omslag: Victoriaans met gympen 
Lizette komt in een uitzichtloze situatie terecht na het overlijden van haar moeder, wanneer  
Haar hartvochtige vader hertrouwt met een kille stiefmoeder. 
Een onwaarschijnlijk, deprimerend en uitzichtloos boek.  
De oplossing lijkt ook erg ongeloofwaardig. 
 
Titel    Speurtocht naar het verleden. 
Auteur      André Boeder 
Uitgeverij     Den Hertog 
Illustraties    Jaap Kramer 
 

        Juryoordeel 
        Omslag: Spannend. 

     Wanneer Johan door wangedrag van zijn stiefvader wordt gedwongen onder te duiken,  
     gaat hij op zoek naar zijn echte vader en komt in aanraking met het christelijk geloof. 
     Na een sterk begin volgt een tegenvallend verhaal, waarin de lijn niet wordt uitgewerkt.  
     De contrasten zijn ongeloofwaardig. Een dramatisch slot. 

 
 


