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Inleiding 
 
De jury heeft dit jaar een groot aantal boeken beoordeeld. Dit jaar waren het  
zelfs 35 boeken. 
 
Opvallend was dit jaar het grote aantal boeken dat je onder de categorie ‘pak de 
boeven’ zou kunnen indelen. Blijkbaar is hier behoefte aan. Vaak zijn ze lekker 
leesbaar; het is fijn dat kinderen door dit soort boeken leesplezier beleven. Het zijn 
echter boeken die zelden uitblinken in verzorgd en creatief taalgebruik. 
 
De jury vraagt zich af of er geen uitdaging zit in het schrijven van boeken met een 
meerwaarde: waarin het taalgebruik verzorgd is en er sprake is van 
karakterontwikkeling, en waarin onderwerpen ter sprake komen die uitnodigen tot 
nadenken.  
Gelukkig komen ook dit soort boeken op de lijst voor. We zien dit jaar een aantal 
originele thema’s zoals: het leven van de eerste christenen, astma, homofilie, 
hoogbegaafdheid, 
 
Bij sommige Auteurs heb je het gevoel dat ze zich heel goed hebben 
gedocumenteerd in een onderwerp, maar dan helaas in de valkuil stappen en 
vergeten ook aandacht te schenken aan karakters en personages, en het begrip 
van de doelgroep.  
 
Vorig jaar maakte de jury opmerkingen over de kwaliteit van de illustraties in de 
boeken. Dit jaar vallen de humoristische en originele tekeningen van Marianne 
Witvliet en Marijke ten Cate in positieve zin op. 
Uitgevers die aandacht besteden aan de vormgeving en aan de lay-out van het 
binnenwerk geven hun boeken een blijvende waarde. Dit is nogal wisselend per 
uitgever. 
 
De jury heeft dit jaar 5 nominaties.  
Vijf boeken die terecht uitblinken door hun fijngevoeligheid, thematiek, manier van 
schrijven, verzorging. 
Het zijn de volgende titels:  

• Vriendjes,  door Nettie Dees.  Uitgeverij Callenbach. 
• Kromnagel,  door Erik de Gruijter.   Uitgeverij Callenbach. 
• De witte kiezel, door Frans van Houwelingen. Uitgeverij De Vuurbaak. 
• Winnen, door Guurtje Leguijt.  Uitgeverij Callenbach 
• Ademloos, door Marianne Witvliet.  Uitgeverij Den Hertog. 

 
Bij het kiezen van de prijs ‘Het Hoogste Woord’ bleken 2 titels sterk naar voren 
te komen. Het waren : ‘ De witte kiezel’ van Frans van Houwelingen, en ‘Ademloos’ 
van Marianne Witvliet. Beide boeken waren integer, fijngevoelig, ontroerend en 
goed geschreven. 
Gekozen is voor : ‘Ademloos’ van Marianne Witvliet, vanwege het feit dat ‘Het 
Hoogste Woord’ een Kinderboekenprijs is, en dit boek geschikt is voor een breed 
lezerspubliek tussen de 9 en 14 jaar. ‘De witte kiezel’ van Frans van Houwelingen 
is een echte jongerenroman. 
 
De jury:  

• Nelleke Bultje 
• Tineke van Gorcum  
• Dirry van der Grampel  
• Annemarie Prins 
• Nienke Westerbeek 
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De vijf genomineerde boeken 
 
  

Vriendjes 
Auteur   Nettie Dees 
Illustraties   Marijke ten Cate 
Uitgever   Callenbach 
ISBN  90 266 1036 x 
 
 
Kromnagel 
Auteur  Erik de Gruijter 
Illustraties  Marijke Meersman 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 226 1047 5 
 
 
Ademloos 
Auteur  Marianne Witvliet 
Illustraties  Marianne Witvliet 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  90 331 1462 3 
 
 
De witte kiezel 
Auteur  Frans van Houwelingen 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  90 5560 201 9 
 
 
Winnen! 
Auteur  Guurtje Leguijt 
Illustraties  Dirk van der Maat 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 266 1070 x 
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De winnaar 
 
De winnaar van de prijs voor ‘Het Hoogste Woord’ 2001 is: 
Marianne Witvliet, met ‘Ademloos’, uitgeverij Den Hertog. 
 
Titel  Ademloos 
Auteur  Marianne Witvliet 
Illustraties Marianne Witvliet 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  90 331 1462 3 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het omslag is eenvoudig. Door de harde kleuren, niet zo aantrekkelijk; doet 

afbreuk aan de inhoud van het boek. In tegenstelling tot de tekeningen 
binnenin, komen de figuren op het omslag wat karakterloos over.  
De illustraties bij de tekst zijn erg origineel! Leuk, dat op de binnenkaft 
voorwerpen van de zee zijn afgebeeld. 

 
Inhoud  Humoristisch geschreven boek. De tekst is helemaal “af”. 

De Auteur heeft een eigen stijl om de informatie, over astma bijvoorbeeld, 
op een natuurlijke manier in de tekst te verwerken. 
(blz. 13) “En voor die astma speel ik trompet. Volgens de longarts is dat een 
soort gym voor mijn longen.(…) Volgens hem speel ik nog steeds met het 
geluid van een verkouden kraai.” 
“Moet een trompet klinken als een gezonde kraai?” vroeg Stef ongelovig? 
Er is veel aandacht voor de natuur en de natuurbescherming. Daarbij 
worden ze bijgestaan door “freule” Juul. 
De vriendschap tussen Imme en Stef wordt op een fijngevoelige, 
geloofwaardige manier beschreven. 
De dialogen zijn sprankelend. 
Als Imme uit de boom gevallen is en niet wil laten merken dat ze pijn heeft. 
Spannend: het gedeelte waar Imme een aanval krijgt!  
Ontroerend : Als Stef op bezoek komt bij Imme in het ziekenhuis en als 
cadeautje een poppetje van trompettist meeneemt…en een kersenpit. 
(blz. 64) Hij opende zijn andere hand. Een kersenpit met een steeltje. 
“Hoe kom je daaraan?” vroeg Imme. 
“Gevonden bij de boom waar jij uit bent gevallen.” Hij legde hem voorzichtig 
in haar hand. Met zijn eigen hand sloot hij haar vingers. “goed bewaren. Het 
begin van onze vriendschap.” 
Het christelijk element komt op een ongekunstelde manier ter sprake. 
(blz. 66) “Nee”, zei Imme bijna onhoorbaar. “Ik dacht ook dat het niet goed 
zou gaan. Het is eigenlijk toch een wonder. Dat Juul er was. Anders….” 
“Ssst,” zei Stef. “Het is een wonder. Over “anders” hoef je niet na te 
denken.” 
Een gevoelig boek over een informatief onderwerp. 
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De overige nominaties 
 
Titel  Vriendjes 
Auteur   Nettie Dees 
Illustrator  Marijke ten Cate 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 266 1036 x 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Grappige omslag, afgestemd op de doelgroep. 

Jochem is op de illustraties echt een grappige, bange of ondeugende 
kleuter. 
De illustraties van het knuffelkonijn aan het begin en einde van het 
hoofdstuk hebben een ondersteunende functie. 
Het boekje maakt een vrolijke, verzorgde en eigentijdse indruk. 

 
Inhoud  Originele voorleesverhalen!  

De thema’s zijn herkenbaar voor een kleuterverhalenbundel, maar op een 
geheel eigen wijze uitgewerkt. Het taalgebruik is fris en zeker niet cliché… 
Een leuk element is dat Konijn een pedagogische rol heeft 
(blz. 47) … als Jochem geen boerenkool lust en voor straf naar bed moet. 
“Je kunt toch wel de helft opeten,” zegt Konijn zachtjes. 
Heel herkenbaar voor kleuters: je gaat logeren en krijgt heimwee.   
(blz. 11)  ”He, ik word nat,” zegt Konijn. Grote tranen druppelen op zijn 
witte vachtje. Konijn zegt zachtjes in zijn oor: ”Zullen we naar beneden 
gaan?” 
Jochem vertrouwt zijn knuffel al zijn gevoelens toe. 
Humoristisch beschrijft ze hoe moeder reageert als vaders sleutels in de 
boom blijken te hangen. 
(blz. 28) “Leuk grapje,” zegt ze. “Hoe komen sleutels in een boom?” Dan 
lacht ze. “Ik kan jullie ook niet alleen laten.” 
Een gezellige, warme verhalenbundel waarin aandacht is voor elkaar. 
 
 

 
Titel   Kromnagel 
Auteur  Erik de Gruijter 
Illustrator  Marijke Meersman 
Uitgever  Callenbach  
ISBN  90 226 1047 5 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslag is sfeervol en geheimzinnig. Ook het formaat is opvallend. Het 

binnenwerk oogt verzorgd. De illustraties stralen een sfeer uit, die past bij 
het verhaal. In het gehele boek is een duidelijke plaats aan de tekeningen 
toebedeeld. 
 

 
Inhoud Traditioneel kerstverhaal in eigentijdse vorm. 

Het is een raamvertelling: moeder Annemarie vertelt, staande bij het hek 
van het huis van Kromnagel, haar eigen herinneringen aan haar twee 
kinderen. Het is een mooi geschreven verhaal, de Auteur weet de spanning 
op te voeren. De karakters zijn goed neergezet. Het gevoelselement wordt 
op een geloofwaardige manier beschreven. Als Annemarie bij de oude man 
is en hij vraagt of ze niet bang voor hem is. 
(blz. 45) Annemarie bekeek de oude man. Zijn dunne witte haar, zijn 
rimpelige, bleke huid, bijna doorschijnend. De witte ogen waren naar het 
plafond gericht. Opnieuw raakte ze zijn hand aan. Dit keer bewoog hij niet 
en ze legde haar hand op de zijne. De hand voelde steenkoud aan Nee, ze 
was niet meer bang voor hem. Kromnagel was een oude man. Een zieke 
oude man. Ze kreeg een brok in haar keel en slikte moeilijk. “Nee,” zei ze. 
Haar stem was schor. Er prikten tranen achter haar ogen. Kromnagel 
hoestte zwak.  
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Ook spannend beschreven: als Annemarie stil het huis binnensluipt. 
(blz. 41) Ze hoort boven een vreemd geluid. Het lijkt op het krassen van 
een schorre kraai. Maar… het is zingen. Kromnagel zingt! 
Het boek heeft een open eind. De kinderen van Annemarie vragen na het 
verhaal van hun moeder, of ze Kromnagels zoon niet kunnen uitnodigen met 
Kerst. Annemarie vindt dat prima. Ze besluiten om over het hek te klimmen 
en het te gaan vragen… 
(blz. 53) Ze zet haar voet op de ijzeren krullen en trekt zich op. 
 “Cool!”, roept Jasper. 
Daar ligt een nieuw verhaal achter het hek… 
 
 

 
Titel   De Witte Kiezel 
Auteur   Frans van Houwelingen 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  90 5560 201 9 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Een driehoek op een hardblauwe ondergrond met een vage jongenskop en 

een nog vagere tweede figuur. Hoewel dit op zich de inhoud van het boek 
dekt is het een zakelijk kaft voor een gevoelig geschreven boek. 

 
Inhoud De Auteur heeft een pakkende schrijfstijl. Vooral de flashbacks hebben een 

duidelijke functie in het geheel. Je wordt als lezer steeds nieuwsgieriger om 
te weten welke traumatische ervaring in Rombouts jeugd heeft 
plaatsgevonden. 
De stijl van schrijven sluit aan bij de belevingswereld van leeftijdsgroep 
waar het boek voor is bedoeld. (jeugdroman)  
Tussen de vrienden onderling heerst een open en eerlijke sfeer. 
De “herontdekking” van Rombouts tweelingbroer roept emoties bij hem op, 
m.n. rond de naamgeving, die goed beschreven zijn. Rombout worstelt met 
zijn homofilie en zijn relatie met God. 

 (blz 103) Rombout zou willen dat de Here Jezus zijn geheim niet kende. 
De ontluikende gevoelens tussen Rombout en Peter worden invoelend 
verwoord. 
Als Rombout van zijn vriend het adres van een site geeft over homofilie, 
geeft hij ook aan dat het hem helpen zal 
(blz. 86) Het helpt hem. Dieper de put in. 
De steen die Rombout bewaart, krijgt een eigen functie in het verhaal, die 
de titel doet “oplichten”. Een witte keursteen.. een witte kiezel. Een nieuwe 
naam. 
Pauline, het meisje wat door Rombout gevraagd wordt als hij zijn eigen 
gevoelens (nog) niet wil erkennen, reageert op het uitmaken van de 
verkering erg empatisch. Die reactie is in het geheel van het boek wel 
begrijpelijk, maar toch niet zo geloofwaardig. 
Het is een boek wat tot nadenken dwingt. Een boek met een uitstekende 
opbouw. Een boek dat op een open manier een wat verzwegen problematiek 
aan de orde stelt. 
En…een Auteur die het probleem op een fijngevoelige wijze vorm gegeven 
heeft. 
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Titel  Winnen! 
Auteur  Guurtje leguijt 
Illustrator Dirk van der Maat 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 266 1070 x 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening spreekt aan, heeft vrolijke kleuren. 

Tekeningen in het boek wat grof van opzet. 
 
Inhoud De hoofdpersoon, Friso, groeit niet bepaald op in een doorsnee gezin: vader 

musicus, moeder kunstenares, twee kinderen ( waaronder Friso) 
hoogbegaafd, maar ook zus Sanne kan goed leren. De Auteur is in staat om 
uit te leggen wat er in het hoofd van Friso gebeurt. Het dagelijks leven van 
Friso wordt goed beschreven. 
Het contact tussen Friso en Evelien is leuk om te lezen. Alleen reageert zij 
wel erg volwassen voor een “gemiddelde” leerling. 
(blz. 36) “Jij hebt hele goeie klimspieren, maar je krijgt geen berg.” 
Evelien is, ondanks de rekenproblemen, en kind met een positief zelfbeeld. 
Over een klasgenoot zegt ze: 
(blz 36) “Volgens mij is Jasper niet erg blij met zichzelf.” 
…zij wel dus! 
De karakters van Friso en Evelien worden knap neergezet. Evelien vindt het 
niet erg om te erkennen dat ze ergens moeite mee heeft. 
(blz 54) ..Niks kameleon. Een fiere zwaan. 
Soms is de discussie tussen Friso en Evelien op een te hoog niveau.(blz 68) 
Friso worstelt erg met zijn hoogbegaafdheid, terwijl het lijkt of zijn ouders er 
minder aandacht aan besteden. In het dagelijks leven is dat meestal precies 
andersom. 
Het boek heeft geen specifiek christelijke elementen. Wel wordt genoemd 
hoe je het beste in het leven kunt staan. Het slot van het verhaal is origineel 
en mooi: Winnen van je zelf…is overwinnen! 
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Overige boeken 
 
Titel   Julia’s Problemen 
Auteur  Ineke Baron-Janssen 
Illustrator  Jaap kramer 
Uitgever  De Banier 
ISBN  90 336 2628 4 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Kleurrijke omslag. 

De tekeningen zijn weinig aantrekkelijk. 
 
Inhoud Om het thema eetproblemen te kiezen, is heel gewaagd en ook leuk. Ook 

christelijke kinderen krijgen hiermee te maken. Fijn als er goede boeken 
over te lezen zijn, maar dat is dit boek zeker niet. Een kind met 
eetproblemen zal hier niet zo veel aan hebben. 
De Auteur maakt de fout om nog veel meer thema’s bij de kop te pakken: 
familiehereniging, adoptie, rouwverwerking, verwaarlozing en afwezige 
ouders.. Door deze onderwerpen in één boek te stoppen, komt geen van de 
onderwerpen goed uit de verf en daarom ook niet tot hun recht. Een 
gemiste kans. 
 
 

 
Titel   De jacht op de wreker 
Auteur   Janwillem Blijdorp 
Illustrator Dick van de Pol 
Uitgever  Koster 
ISBN  90 5551 146 3 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Een weinig uitdagende omslagtekening. De tekeningen in het boek hebben 

een jaren zestig uitstraling en voegen weinig toe. 
Op de omslag is duidelijk dat het een eerste deel uit een nieuwe serie is. 

 
Inhoud Een spannend boek, maar voorspelbaar en niet erg geloofwaardig. Er 

worden stereotiepen gebruikt: de abortusarts is de slechterik, Remco de 
slimmerd, Marieke de handige helper etc. De functie van de broer en zus is 
vreemd, en lijkt slechts bedoeld om het ook voor wat jongere lezers 
aantrekkelijk te maken. De mening van de auteur over abortus wordt in het 
verhaal zeer nadrukkelijk verwoord. Alles wordt vrij zwart-wit beschreven. 
Het geloof speelt een onechte rol in het geheel. Het boek leest wel lekker 
weg. 
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Titel   De Wedloop 
Auteur   Janwillem Blijdorp 
Illustrator  Dick van de Pol 
Uitgever  Koster 
ISBN  90 5551 139 0 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Aantrekkelijk omslagtekening hoewel de hoofdpersoon te jong is afgebeeld. 
 
Inhoud Absoluut één van de betere boeken van de Auteur. Mooi, spannend verhaal 

dat inzicht geeft in de tijd van de eerste Christenen. Knappe opbouw van 
het verhaal. De beschrijving van de relatie tot Irina had beter gekund; als er 
echte liefde in het spel was geweest, dan had de wedloop aan betekenis 
gewonnen. Hinderlijk is dat de Auteur af en toe als de alwetende verteller 
vooruitblikt (bijv. pag. 58). Het boek bevat voldoende spannende momenten 
om te blijven boeien. De karakters komen niet tot leven. 
Jammer dat de auteur geen kans ziet het christelijk geloof in die tijd 
geloofwaardig neer te zetten. Het blijft te veel bij geloofsbelijdenistaal, in 
plaats van een levend en heel nieuw geloof. Als Blijdorp wat dat betreft 
dichter bij zichzelf zou weten te schrijven, kan hij aan kracht winnen.  
 
 
 

Titel   Vuurstorm 
Auteur   André Boeder 
Illustrator  Adri Burghout 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  90 331 1476 3 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Aan de omslagtekening is te zien dat het een oorlogsboek is, maar de 

gruwelijkheden van het boek komen er aan de buitenkant niet uit. Kinderen 
zien er (te) verzorgd uit. 
De omslag past daardoor niet bij de inhoud. 
Illustraties: Op zich zijn de tekeningen best aardig, maar de tekenaar ziet 
geen kans goede gezichtsuitdrukkingen weer te geven, waar door het beeld 
niet past bij de tekst. 

 
 
Inhoud Vanaf het begin word je overspoeld door een allesomvattend oorlogsgeweld, 

wat op zich best spannend is. Daardoor komt de beschrijving van de 
personen, de karakters etc., vrijwel niet aan de orde. De diepgang en het 
gevoel ontbreken waardoor de emotie aan het papier blijft ‘plakken’ en 
daardoor niet de lezer bereikt.  
Bij een beschrijving van zoveel gruwelijkheden zou er bij Kurt toch beslist 
sprake moeten zijn van karakterontwikkeling en dat is niet het geval. Ook 
de gedeelten van de geloofsbeleving van Oom Udo komen vreemd over, 
alsof dat taalgebruik wel bekend is bij Kurt, terwijl hij totaal niet met de 
Bijbel lijkt te zijn opgegroeid. 
Het had toch mogelijk moeten zijn om in een dergelijk verhaal wat minder 
de gruwelen van de oorlog te beschrijven, terwijl toch bij de lezer de ernst 
van het geheel wel zou overkomen.  
Een gemiste kans omdat het op zich een dappere poging is de oorlog van de 
andere kant te laten zien. 
 
 

 
Titel  Noeri 
Auteur   Ben Buitendijk 
Illustrator  Theresia Koelewijn 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  90 5560 171 3 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslag toont niet goed waarover het boek gaat. Ook de tekeningen in 

het boek zijn niet aantrekkelijk.  
Het blijft jammer dat de uitgever niet meer aandacht besteedt aan de 
opmaak van het boek. Het is goedkoop afgewerkt; de tekst lijkt op de 
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pagina’s gepropt en aan het eind vindt de lezer een heel aantal lege 
pagina’s. De illustraties die je nodig hebt om het boek goed te volgen, staan 
achterin het boek en dat zie je als lezer dus pas achteraf. Het zou een 
betere keus zijn om die kaartjes voorin het boek te plaatsen. 

 
 
Inhoud Het verhaal is wat sprookjesachtig. Het bevat veel bijbelse symboliek; een 

soort moderne “Christenreis”. De vraag is wel of kinderen die symboliek 
begrijpen en eruit halen wat erin zit.  
Een bijzonder en mooi boek, hoewel niet helemaal origineel, omdat het doet 
denken aan de boeken van Lewis.  
De personen worden goed neergezet, met hun eigen aardigheden, hoewel er 
wel erg veel personen in het boek voorkomen. Spannend met veel 
leerelementen. 
Een boek met heel wat meer inhoud dan al die pak-de-boeven-boeken. Voor 
kinderen uit christelijke kring een fijnzinnig en leerzaam boek.  

 
 
 
Titel   Kim gaat verhuizen  
Auteur   Margriet de Graaf-Sijpkes 
Illustrator  Michel de Boer 
Uitgever  Ark Boeken 
ISBN  90 338 2840 5 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Slordig dat op de omslag van Kim gaat verhuizen de auteursnaam verkeerd 

staat weergegeven. 
De tekeningen op de omslag en in het boek zijn in de bekende stijl van 
Michel de Boer: vrolijk en aantrekkelijk. 

 
Inhoud  De verhaaltjes gaan over een kleuter uit groep 2, maar het zou wat betreft 

niveau en uiterlijk ook een boekje voor kinderen uit groep 4 kunnen zijn, 
daar is het dan al gauw te kinderachtig voor. Dus is het bedoeld als een 
voorleesboek, maar dan had de uitstraling wel iets anders moeten zijn. De 
kleuter blijft erg wijs voor haar leeftijd. Alles is erg voorspelbaar met weinig 
diepgang. De Auteur zou aan kracht winnen als ze meer humor zou 
gebruiken in haar ‘Kim-boeken’. 

 
 
 
Titel   Samen in de kerk 
Auteur  Anje de Heer- de Jong 
Illustrator  Theresia Koelewijn 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  90 5560 140 3 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boek heeft de uitstraling van een informatief boek. Kleurige omslag met 

rechtsonder een foto van een kerkdienst en linksboven een kleurenfoto van 
een paar kinderen. 
In het boek tekeningen in een aparte, losse stijl; de vraag is wel of kinderen 
dat zo aanspreekt. 
Verder een verzorgde uitgave met inhoudsopgave en korte hoofdstukken. 

 
Inhoud Het boekje valt tussen de andere inzendingen op omdat dit een informatief 

jeugdboek is.  
De Auteur wil aan kinderen duidelijk maken wat het betekent om naar de 
kerk te gaan; tevens belicht zij allerlei onderdelen van de kerkdienst. 
Uit haar woorden blijkt dat zij het belangrijkste van de kerkdienst vindt: 
God ontmoeten. 
In elk hoofdstukje een liturgisch element.  
Het is een boek om samen met kinderen, in school- of thuissituatie te 
bespreken en valt daarom niet onder de norm van kinderliteratuur. 
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Titel   Komt in de bus 
Auteur   Frans van Houwelingen 
Illustrator  Bas Mazur 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 266 1035 1 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Spannend ogende omslagtekening, vrij donker, maar geheimzinnig en 

aantrekkelijk voor kinderen. 
Zeer verzorgd uitgegeven. 
In het boek een aantal tekeningen, die niet echt overtuigen. 

 
Inhoud Spannend geschreven verhaal, met als thema’s vandalisme en vriendschap. 

Leuk en geloofwaardig, herkenbaar voor kinderen. Het boek lijkt wat snel 
geschreven, de karakters blijven aan de oppervlakte; vrij veel personages 
en perspectieven. Het verhaal is beschrijvend en heeft weinig ‘intern 
gevoel’. Het christelijk element komt zijdelings aan de orde, maar had wel 
wat meer uitgewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld het onderwerp van 
vergeving. 
Een lekker leesboek. 

 
 
 
Titel  Bas en het zwem-ABC 
Auteur   Vrouwke Klapwijk 
Illustrator  Irene Goede 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 226 1045 9 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Fleurige aansprekende omslag.  

Illustraties zijn verzorgd, binnenkant van de omslag mooi. 
 
Inhoud Knap om met zulke eenvoudige woorden toch een goed aansprekend 

verhaal te schrijven.Het zal kinderen van 5 a 6 jaar zeker aanspreken, 
vanwege hun eigen zwemleservaringen. 
Het boekje doet beslist niet als eerste leesboekje AVI 2 aan, heeft een goed 
lopende tekst. 
Toch is het teveel van bovenaf verteld. Er wordt (te) veel informatie 
gegeven van wat er omheen gebeurt. Als Vrouwke Klapwijk nog wat meer in 
het hoofd van een kind zou kruipen worden haar Bas-boeken nog beter. 
 
 

 
Titel   Brandmerk 
Auteur  Vrouwke Klapwijk 
Illustrator  Magda van Tilburg 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 226 1046 7 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening is niet sprankelend. 

Origineel zijn de lucifers aan de binnenkant van de omslag. Als geheel een 
verzorgde uitgave. 

 
Inhoud Het idee voor het verhaal is spannend. Kinderen zijn gevoelig voor vuur. 

Ook het verhaal is goed geschreven en de dialogen zijn goed.  
Wel wordt Linde negatief neergezet zonder uitleg waarom. De relatie tussen 
beide kinderen is vreemd en onnatuurlijk. De auteur lijkt te veel te willen 
‘leren’ in plaats van in de huid van de kinderen te kruipen. Ook het gedeelte 
over ‘bruine jongens’ is te gelikt. Klapwijk kan beter! 
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Titel  Een nieuwe tijd voor Myrthe 
Auteur  Suzanne Knegt 
Illustrator Jaap Kramer 
Uitgever  De Banier 
ISBN  90 336 2711 0 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Zoetige omslagtekening. De traan in het oog is dramatisch. 

De tekeningen zijn stijf en oubollig. 
 
Inhoud Het verhaal heeft geen diepgang, een slechte stijl met veelvuldig gebruik 

van cliché’s en de karakters blijven vlak. Het onderwerp pesten wordt niet 
goed uitgewerkt. De beweegredenen van de pesters wordt niet uitgewerkt. 
Myrthe vindt steun in haar geloof, maar de Auteur ziet geen kans dat 
levensecht te laten overkomen. 
Suzanne Knegt heeft zich aan het thema pesten vertild. De nog jonge Auteur 
kan best groeien naar een goede stijl, als ze eerst wat meer door de uitgever 
begeleid wordt , het onderwerp met kennis van zaken uitdiept en zich 
toelegt op het uitwerken van de karakters. 

 
 
 
Titel   Schoten in het bos 
Auteur   M. Kanis 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  De Banier 
ISBN  90 336 2637 3 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De illustraties zijn redelijk verzorgd en ondersteunen de tekst. 
 
Inhoud De jury is van oordeel dat deze vorm van schrijven over de Tweede 

Wereldoorlog eigenlijk niet meer kan. Het ene na het andere voorval 
wordt beschreven zonder dat kritisch wordt gekeken naar de rol van de 
Nederlanders. Als er door een fout van de verzetsstrijders een heel aantal 
Joden wordt opgepakt, wordt geen enkel schuldgevoel tentoongespreid. 
Daarbij komt nog eens dat de Auteur geen kans ziet om af te dalen naar de 
jeugd door allerlei volwassen dialogen neer te zetten die voor een kind niet 
erg interessant zijn. Ook de valse belofte van de hoofdpersoon aan zijn 
vrouw om geen gevaarlijke klussen meer aan te pakken verdient geen 
schoonheidsprijs. Kanis is ook erg bevooroordeeld in het beschrijven van 
uiterlijkheden die ertoe leiden dat goede en foute mensen te traceren zijn 
aan hun uiterlijk. In een fantasieboek is zoiets nog te verdedigen maar in 
een waar gebeurd verhaal behoren meer nuances naar voren te komen. 
Desondanks is het voor kinderen wel een spannend boek en kan het voor 
hen makkelijk zijn de stereotiepen te herkennen. 
 
 

 
Titel   Dossier Aelbrecht 
Auteur   J. de Knijff 
Illustrator  Adri Burghout 
Uitgever  Mes 
ISBN  90 76061 56 4 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Een donkere, spannende omslagtekening.  

In het boek enkele paginagrote potloodtekeningen, redelijk maar wat 
statisch en voor dit boek eigenlijk overbodig. 

 
Inhoud  Lekker spannend verhaal, vooral voor jongens die van auto’s houden.  

De Auteur heeft kennis van zaken; moderne snufjes in het boek: gebruik 
van internet, termen als omcatten van auto’s.  
De relatie tussen de twee broers wordt goed uitgewerkt. Het verhaal leest 
als een trein, maar heeft verder weinig diepgang, de karakters blijven wat 
vlak en erg zwart-wit: de slechten zijn echt de slechten en de goeden goed.  
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Het is wel aardig dat de Marokkaanse autohandelaar bij nader inzien toch 
geen boef is, al is het wel kleinerend om hem krom Nederlands te laten 
praten (Iek, kiender, en dergelijke). 
Het verhaal is te belerend als de auteur zijn mening geeft over bijvoorbeeld 
televisie kijken. Daarmee kruipt hij niet in de huid van een tiener. 
Het christelijk element is wel aanwezig, maar niet nadrukkelijk (bidden aan 
tafel, naar de kerk gaan). Een beetje onwaarschijnlijk is wel de onnozelheid 
van de recherche; Danny geeft hen de doorslaggevende opsporingstactiek. 
 
 

 
Titel   Tussen rook en vuur 
Auteur   J. Koetsier-Schokker en Jan van Reenen 
Illustrator  Thomas van Oostrum 
Uitgever  De Banier 
ISBN  90 336 1697 1 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Op de omslagtekening een aantal onnatuurlijk getekende figuren tijdens een 

ramp. In het boek drie paginagrote, wat stijve potloodtekeningen. 
 
Inhoud Een discutabel boek! 

Kun je zo kort na een dergelijke ramp daarover een kinderboek schrijven? Is 
het doel van de Auteurs en uitgeverij echt om kinderen te helpen met hun 
verwerking of is het een goedkope verkooptruc?  
Het verhaal is geschreven in een zeer platte, slechte stijl, als een soort 
ooggetuigenverslag van de eerste twee dagen, met alle gruwelijkheden erbij 
zonder dat er aandacht wordt besteed aan de emoties van de betrokkenen.  
Er wordt ook weinig aandacht geschonken aan de verwerking van de ramp. 
De moeder vult in het laatste hoofdstuk even fijn in, wat Marjet voelt. Als je 
al zo’n boek wilt schrijven, doe het dan goed. Dit is te goedkoop. 
De jury vindt het vreemd dat dit boek is uitgeven en ingeleverd voor ‘Het 
Hoogste Woord’. 
 
 

 
Titel   Watergevecht 
Auteur   Eeuwoud Koolmees 
Illustrator  Adri Burghout 
Uitgever  Mes 
ISBN  90 76061 43 2 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslag is harmonieus in kleurgebruik.  

De meeste tekeningen in het boek zijn aardig; het onderschrift bij de 
tekeningen is overbodig. 

 
Inhoud Eenvoudig maar spannend verhaal. De stijl is zwak, de hoofdpersonen 

blijven vlak. Er zijn twee verhaallijnen: het verhaal van opa die van de pont 
weg moet en waartegen kleindochter Elise actie onderneemt. De andere 
verhaallijn is de inbraak op het landgoed van de baron.  
Dat laatste onderdeel is wel spannend, maar door de schrijfstijl komt het 
geheel niet tot leven. Soms overdreven taalgebruik, veel gebruik van 
clichés. Het christelijk element komt zijdelings aan de orde maar aan het 
slot komt er ineens een christelijk sausje, wat het onnatuurlijk maakt.  
De titel is wat vreemd gekozen, omdat het grootste deel van het boek gaat 
over het avontuur op het landgoed. 
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Titel   Een verrassing voor vader 
Auteur   G. Korevaar-van den Bout 
Illustrator  Andre Boeder 
Uitgever  De Banier 
ISBN  90 336 2701 9 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Op de omslag een nostalgische tekening van de kinderen in een 

sneeuwstorm. De tekeningen in het boek zijn zeer eenvoudig en 
kleurplaatachtig. 

 
Inhoud Eenvoudig, wat tijdloos verhaal. Het verhaal kabbelt voort zonder enige 

spanning. Zelfs de tocht door de sneeuw verloopt zonder opbouw van 
spanning. Er zitten erg grote sprongen in het verhaal. Uit het boek spreekt 
wel warmte en liefde voor elkaar en eerbied voor en afhankelijkheid van 
God. 
Als verhaal in bijvoorbeeld een kerstbundel was het wel aardig geweest, 
maar als boek te traag en te saai. Het geloofselement wordt 
ongeloofwaardig in het verhaal verweven.  
Ook de informatie over de Auteur op de achterflap is overbodig. 
 
 

 
Titel   Spoorloos 
Auteur   G.W. van Leeuwen-van Haaften 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  90 331 1453 4 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Wat donkere, redelijk spannende omslag.  

De tekeningen in het boek zijn zeer eenvoudig, wat wisselend wat betreft 
aantrekkelijkheid.  
Goedkoop papier. 

 
Inhoud Spannend verhaal over de verdwijning van de broer van Michiel tijdens het 

uitzetten van een speurtocht voor een verjaardagsfeestje. Opvallend is de 
beschrijving van de rol van Dirk Jan, het neefje van Michiel, die 
verstandelijk gehandicapt is. Het christelijk element is opvallend aanwezig. 
Wel goed is het vergevende element aan het einde van het boek. 
Van Leeuwen zou haar boek spannender moeten opbouwen en meer 
humoristisch moeten schrijven. 
 
 

 
Titel   De tas van Linda en Bas 
Auteur   Gerda Luytjes-Mensink 
Illustrator  Dick van de Pol 
Uitgever  Mes 
ISBN  90 76061 56 4 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Redelijke omslagtekening, hoewel de hoofden van de kinderen erg ouwelijk 

zijn getekend. 
De krasserige tekeningen zijn gedateerd. Onverzorgde lay-out: verschil in 
hoofdlettergebruik op omslag in titelpagina. 

 
Inhoud Huis- tuin- en keukenverhaaltje zonder veel spanning. De Auteur is niet in 

huid van de kinderen gekropen. Een erg braaf boekje, zonder humor met 
gekunsteld taalgebruik van de kinderen. Regelmatig wordt de tekst gevuld 
met vraagzinnen die de spanning uit het verhaal verdrijven. 
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Titel  Lef 
Auteur   Hans Mijnders 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  90 311 1474 7 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Aantrekkelijke omslagtekening. De getekende hoofdpersonen hadden wat 

stoerdere jongens mogen zijn, in plaats van vrolijke achtste-groepers.  
Geen illustraties in het boek, worden ook niet gemist. 

 
Inhoud Spannende boek met mooie opbouw, boeiende sfeer en bijdehante tieners. 

Mijnders zet opnieuw een spannend, eigentijd en redelijk geloofwaardig 
verhaal neer. Als je iets verder kijkt dan de oppervlakte voelt de lezer aan 
dat het met Maarten niet zomaar goed komt. En daarmee heeft Mijnders 
dan wel een heel zwaar thema aangepakt, dat niet stevig genoeg wordt 
uitgewerkt. Maar dat is blijkbaar ondergeschikt aan de spanning van het 
verhaal en daarom wat goedkoop. Mijnders zou zich meer moeten toeleggen 
op het uitwerken van de karakters en zal dan aan kracht winnen. 

 
 
 
Titel   Het raadsel van de blauwe bus 
Auteur   T. Ouwendorp-de Visser 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  90 311 1475 5 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Eenvoudige omslag waarin de inhoud van het boek op een prettige manier 

wordt weergegeven.De illustraties zijn niet bijzonder, maar ondersteunen de 
tekst. 
Het papier doet goedkoop aan.  

 
Inhoud Leuk verhaal dat uitnodigt om te lezen. Een redelijk voorspelbaar boek met 

een goede afloop. Zo is het wat voor de hand liggend dat Maarten een 
puppy krijgt als beloning. Er zitten grappige elementen in het verhaal, zoals 
de vis die uit de kom springt. Dit boek is geen voorleesboek vanwege de te 
hoge spanningsgraad. 

 
 
 
Titel  Bomen jatten 
Auteur   J.B. de Raaf 
Illustrator  Adri Burghout 
Uitgever  Mes 
ISBN  90 76061 60 2 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Knappe, spannende omslagtekening. De illustraties in het boek zijn erg 

fijntjes en Burghout blijkt minder goed in staat de non-verbale 
communicatie van de hoofdpersonen uit te werken. De bijschriften zijn 
overbodig. 

 
Inhoud Het doel van het boekje is evangelieverkondiging. Alles is daaraan 

ondergeschikt gemaakt. Het verhaal kent wel wat spanning maar die wordt 
telkens teniet gedaan door de beschrijving van de reacties van Nick op het 
evangelisatiefoldertje.  
Het is ongeloofwaardig dat iemand die uit een zeer onchristelijk gezin komt, 
geraakt wordt door een evangelisatiefoldertje. Temeer omdat de buurjongen 
die Nick in contact brengt met het geloof, de boodschap niet kan 
overbrengen. Hiermee kun je kinderen niet op pad sturen om andere 
kinderen tot Christus te brengen. 
En dat is jammer. Want een Auteur die dat wel zou kunnen, zou echt iets 
toevoegen aan de christelijke kinderboeken die op de markt worden 
gebracht. 
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Titel   Feest in de tent 
Auteur   Marian Schalk-Meijering 
Illustrator  Rita Hijma 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  90 331 1438 0 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Een vrolijke omslagtekening. 

Zowel de omslag als de illustraties zijn anatomisch slecht en daardoor 
wisselend van kwaliteit. Ze zijn wel vrolijk. 

 
Inhoud Eenvoudige tekst, passend bij het niveau. Het verhaal geeft een goede 

indruk van het kampeerleven, maar is doordat het boek geen humor bevat 
wel een beetje saai. Zo af en toe zeurt er een opvoedkundig toontje 
doorheen. Hier en daar gebruikt de Auteur ook te moeilijke woorden voor 
het leesniveau van de kinderen waarvoor het is geschreven 

 
 
 
Titel   De overval op Tuylenburgh 
Auteur   Annelies Tanis- van der Weele 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  Mes 
ISBN  90 76061 51 3 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Matige omslagtekening die geen recht doet aan de spannende inhoud van 

het boek. De tekeningen in het boek zijn wisselend van kwaliteit maar 
passen wel goed bij het boek. 

 
Inhoud Spannend verhaal voor jongere kinderen. En dat is knap, want de meeste 

spannende boeken vragen om een hoger leesniveau. Er zit veel dialoog in 
het verhaal en is hier en daar wat voorspelbaar.  
Kortom, een leuk pak-de-boeven-boek waarin dit keer gelukkig eens niet de 
kinderen de held uithangen, maar de politie op een normale manier wordt 
ingeschakeld.  
Mede door de rustige bladspiegel een makkelijk te lezen boek en dat is een 
compliment voor de uitgever. 

 
 
 
Titel   Pier de poppendokter 
Auteur   Nita Veeren 
Illustrator  Nita Veeren 
Uitgever  De Banier 
ISBN  90 336 2693 4 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening:vrolijke kleuren, maar wat stijf getekend. 

De potloodtekeningen in het boek verschillen erg van stijl en kwaliteit. Zo is 
er op pag. 25 een ruwe schets te zien en is de tekening op pag. 42/43 tot in 
detail uitgewerkt. 

 
Inhoud Een wat vreemd en onwerkelijk verhaal. Het zit tussen fantasie en 

werkelijkheid in en dat maakt het afstandelijk. Een poppendokter die in een 
huisje tussen grote gebouwen woont, Pier, de poppendokter die zomaar 
trouwt en vreemde begrippen als fijne vrije tijd, vensters en ruitjes: het 
maakt het boek erg ontoegankelijk maar wellicht voor sommige kinderen 
toch fascinerend. 
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Titel   Applaus voor mijn broertje 
Auteur   Gerry Velema 
Illustrator  Jaap van Dijk 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 266 1001 7 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Mooie omslagtekening die duidelijk maakt dat het om een echt meidenboek 

gaat. De kleuren van de achterflap komen op de voorkant terug. De 
tekeningen in het boek zijn passend en aantrekkelijk. Het boek heeft een 
verzorgde lay-out. 

 
Inhoud In het boek wordt beschreven hoe het in een gezin kan toegaan waar een 

gezinslid ADHD heeft. Cathy ziet alleen nog maar de negatieve dingen van 
haar broertje Dennis. Er zijn door Dennis grote spanningen in het gezin. 
Het boek is in de ik-vorm geschreven, maar dat heeft Velema helaas niet 
goed uitgewerkt. Er zit teveel uitleg in. Het is jammer dat de moeder en de 
oma van Cathy zoveel verantwoordelijkheid bij Cathy neerleggen, dat is in 
werkelijkheid gelukkig meestal niet het geval. 
Het idee van de danseres met het ene been is mooi gevonden, maar wordt 
helemaal uitgekauwd.  
Toch een mooi ‘probleemboek’ dat leest als een trein. 
 
 

 
Titel   Tom woont gewoon ergens anders 
Auteur   Hijltje Vink 
Illustrator  Diny van de Lustgraaf 
Uitgever  De Banier  
ISBN  90 336 2677 2 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Inmiddels zijn de boekjes van Vink herkenbaar wat betreft uiterlijk.  

Leuke eigentijdse omslagtekening in kleur, grappige stijl. De tekening loopt 
door naar de achterflap. 
De tekeningen geven het verhaal een meerwaarde omdat er in de 
tekeningen nog meer te zien is dan je in het verhaal leest. 

 
Inhoud Informatief verhaal over het leven in een kinderhuis en over Tom die daar 

moet gaan wonen. Het verleden van Tom en z’n zorgen om z’n moeder 
worden goed beschreven. Er zit een goede opbouw in het verhaal; het 
geheel ademt een warme sfeer, mede versterkt ook door de illustraties. Je 
kunt zo goed aan kinderen uitleggen hoe het is als bepaalde dingen niet 
vanzelf spreken. Achterin, evenals in haar eerdere boekjes, weer extra 
informatie, maar de tekst is duidelijk wel weer op oudere kinderen gericht 
dan het eigenlijke verhaal. Het gedichtje op pag. 51 heeft een andere sfeer 
dan het boek en had daarom misschien beter achterwege kunnen blijven.  
De boekjes van Vink gaan wel veel op elkaar lijken; dit is aan de ene kant 
jammer omdat het niet meer echt nieuw en origineel is; maar aan de andere 
kant lijkt het schrijven van dergelijke boeken Vink op het lijf geschreven en 
weet je wat je in huis haalt: iets moois. 

 
 
 
Titel   Jacht op de snelkrakers 
Auteur   Johannes Visscher 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  90 331 1458 5 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het seriekarakter wordt op de omslag afgebeeld. Een meer geheimzinnige 

omslag had het boek een betere uitstraling gegeven. De tekeningen in het 
boek zijn niet fraai. 

 
Inhoud Het verhaal leest als een trein, maar het staat bol van de 

onwaarschijnlijkheden. De jongens mogen overal mee naar toe van de 
politie, de misdadigers zijn af en toe wel erg dom en de politie komt 
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amateuristisch over. Toch ziet de Auteur wel kans creatieve elementen in 
het verhaal te voegen zoals de bungy-jumper als belangrijkste onderdeel 
van de overvallen en het mobieltje dat op een zeer ongelukkig moment 
afgaat. 
De karakters komen niet uit de verf; wat er zich in de hoofden van de 
kinderen afspeelt is blijkbaar niet belangrijk, alles gaat om de spanning van 
het verhaal. Het geloofsaspect wordt er af en toe bijgehaald. 
 
 

 
Titel   De bunker 
Auteur   Leendert van Wezel 
Illustrator  Hans Ellens 
Uitgever  De Banier 
ISBN  90 336 2707 8 
  
Juryoordeel 
 
Vormgeving Verzorgde, dreigende omslag met oog voor detail. De illustraties hadden 

voor deze doelgroep wel achterwege gelaten kunnen worden. Als een 
uitgever er wel voor kiest, moeten het heel goede tekeningen zijn en dat 
zijn deze niet. 

 
Inhoud Je rolt wat verward direct in een spannend avontuur, met veel 

verwikkelingen en moeilijke woorden. De auteur heeft duidelijk zitten 
zwoegen op het begin. Het verhaal zit knap in elkaar, maar is tegelijkertijd 
heel ongeloofwaardig, omdat het veel te groots is. 
De wereldproblematiek wordt in een boek even weggewerkt. De stijl is 
eenvoudig, de dialogen niet zo geloofwaardig, de karakters ontwikkelen zich 
niet ondanks de enorme ervaringen die de hoofdpersonen opdoen. 
De Auteur maakt nogal wat (persoonlijke ?) uitstapjes en vertelt vooruit, 
wat de spanning soms wegneemt. Vreemd is het gebruik van cursieve tekst 
wanneer de jongens denken. Het geloof is hier en daar wat opgelegd. Geen 
perfect boek, maar wel lekker spannend. 
 
 

 
Titel   Gijzeling op Pampus 
Auteur   Bert Wiersema 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  90 5560 203 5 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Herkenbare Chris en Jorieke omslag. De tekeningen blinken niet uit in 

originaliteit. 
 
Inhoud Weer een spannend Chris en Jorieke-verhaal. Het verhaal komt wat traag op 

gang, maar als het eenmaal loopt, loopt het goed. Wiersma doet goed 
research en dat maakt het boek echt interessant. Je wilt er ook wel een 
kijkje gaan nemen. Hier en daar de bekende onwerkelijkheden en 
oppervlakkigheden als het over karakterbeschrijving gaat. Wel weer een 
heerlijk spannend boek. 
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Titel  De koning van Boedapest 
Auteur   Bert Wiersema 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  90 5560 200 0 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De bekende uitstraling van een deel uit de Logboek Lammers serie: een 

spannend tafereel op de omslag met de gestolen gouden kroon. De 
tekeningen zijn van matige kwaliteit. 
De tekst bevat wel de nodige storende fouten en de bladspiegel is matig. 

 
Inhoud Een zeer voorspelbaar verlopend avonturenverhaal.Er is weer veel actie, 

met ontvoeringen, geweld en de jacht naar geld en macht. 
De vaste ingrediënten van een Logboek Lammers verhaal, maar met 
diepgang. De karakters blijven stereotiep, ook gebruikt Wiersema veel 
volwassen taalgebruik. Al met al superspannend, maar ongeloofwaardig. 
Een ongeloofwaardig geheel. Er wordt nog weer teruggegrepen op een 
eerder deel en een volgend avontuur wordt alweer aangekondigd op de 
laatste pagina. 


