
Het Hoogste Woord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juryrapport 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juryrapport 2003 
 
 



 

Juryrapport 2003 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 2 

Inleiding 
  
 

Dit jaar hebben de uitgevers 23 boeken uit hun fonds gekozen om mee te laten 
dingen naar de jaarlijkse bekroning ‘Het Hoogste Woord’ en de kinderjury de 
‘EigenWijsPrijs’. 
 
De juryleden kregen een doos nieuwsgierigmakende boeken thuisbezorgd. Een doos 
met daarin een tweede boek van de prijswinnaar van vorig jaar (Ben Slingenberg) 
en met debuten, zoals Een brief van Christa voor de domienee van Anne van 
Westen en Mijn vriend Samuel van Janne IJmker. 
 
Wat kenmerkt de christelijke kinderboeken van 2002?  
Neem een bijzonder gegeven, zoals een zeilboot die voor xtc-transport gebruikt is, 
vergiftiging van het water waarmee planten in de glastuinbouw besproeid worden, 
valsemunterij met eurobiljetten, een gevangengenomen dolfijn. Zet aan de ene 
kant een stelletje echte boeven, aan de andere kant een groepje dappere jongeren, 
zorg voor veel spannende verwikkelingen, maar let erop dat alles aan het eind goed 
komt. Verwijs af en toe eens naar de Bijbel, laat mensen bij de zondagse koffie-
met-wat-lekkers napraten over alle avonturen en: je hebt een christelijk jeugd-
boek. 
 
Sommigen zullen in deze persiflage Astrid Lindgrens recept voor een modern 
jeugdboek herkennen. Zij had het niet zo op boeken volgens een vast recept: dat 
leverde volgens haar hoogstens draaglijk werk op, maar zeker geen jeugdliteratuur 
van hoog niveau. 
 
Het zal niemand verbazen dat er bij de 23 boeken die voor Het Hoogste Woord 
genomineerd zijn een aantal volgens vast succesrecept zijn geschreven. Dat hoeft 
geen slecht eindproduct op te leveren, en de jury zal de laatste zijn om een kind 
het boek van een favoriete schrijver te misgunnen. Uitzien naar het volgende deel 
van een serie jeugdboeken is ook een belangrijke vorm van betrokkenheid. 
 
De jury werd dit jaar door zes boeken aangenaam verrast, en nomineerde deze 
voor ´Het Hoogste Woord 2003´:  
 

§ Ga je mee naar zee?    Nettie Dees 
§ De prikpoes     Lijda Hammenga 
§ Mijn vriend Samuel    Janne IJmker 
§ Vechten tegen pesten   Guurtje Leguijt 
§ Soms wens je alles anders    Ben Slingenberg 
§ Het geheim bij de oude watermolen   Gerrie Velema 

 

Alle zes de boeken komen van uitgeverij Callenbach en vallen op door hun goed 
verzorgde vormgeving. Ze zijn gekozen op het verhaal dat ze vertellen en vooral 
om de vertelwijze. 
 
Wederom is de winnaar een debuut: Mijn vriend Samuel van Janne IJmker. Een 
prachtig, zuiver geschreven, ontroerend boek. En ook nog eens fijnzinnig geïllu-
streerd door Charlotte Dematons.  
Valt er over de Tweede Wereldoorlog nog iets nieuws te zeggen? Jazeker. Janne 
IJmker laat ons via haar hoofdpersoon Riekie kennismaken met een facet dat ons 
onbekend was: hoe in de Nederlandse kampen werkloze Amsterdamse joden 
werden tewerkgesteld. Over concentratiekampen hebben we al vaak kunnen lezen, 
maar over de voorlopers ervan, de werkkampen, niet of nauwelijks. Prachtig is 
IJmkers verhaal over de relatie tussen Riekie en Samuel, een van de Joodse 
dwangarbeiders.  

 
De jury:  
Nelleke Bultje, Bart Hoeve, Marjolein Lolkema, Annemarie Prins en Hennie Walgemoed  
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De zes genomineerde boeken 
 
  

Ga je mee naar zee? 
 Auteur    Nettie Dees 
 Illustraties  Marijke ten Cate 
 Uitgever   Callenbach 
 ISBN    90 266 1129 3 
 
  
 

De prikpoes 
 Auteur    Lijda Hammenga 
 Illustraties  Julius Ros 
 Uitgever   Callenbach 
 ISBN   90 266 1131 5 
 
  
 

Mijn vriend Samuel 
 Auteur    Janne IJmker 
 Illustraties  Charlotte Dematons 
 Uitgever   Callenbach 
 ISBN    90 266 1110 2 
 
  
 

Vechten tegen pesten 
  Auteur   Guurtje Leguijt 
 Illustraties  Dirk van der Maat 
 Uitgever   Callenbach 
 ISBN   90 266 1099 8 
 
  
 

Soms wens je alles anders 
 Auteur    Ben Slingenberg 
 Illustraties  Irene Goede 
 Uitgever   Callenbach 
 ISBN   90 266 1121 8 
 
  
 

Het geheim bij de oude watermolen 
 Auteur    Gerry Velema 
 Illustraties  Irene Goede 
 Uitgever   Callenbach 
 ISBN    90 266 1128 5 
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De winnaar  
 
De winnaar van de prijs voor ‘Het Hoogste Woord 2003’ is:  
Janne IJmker, met Mijn vriend Samuel, uitgeverij Callenbach. 
 
Titel  Mijn vriend Samuel 
Auteur Janne IJmker 
Illustraties Charlotte Dematons 
Uitgever  Callenbach 
ISBN 90 266 1110 2 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het omslag is mooi verzorgd door Charlotte Dematons. Eigenlijk is de 

illustratie van de vrolijke hoofdpersoon Riekie met haar vriendin Jent op 
de achterpagina haast nog mooier. 

 
Inhoud Alweer een boek over de Tweede Wereldoorlog, en geschreven door een 

volkomen onbekende Janne IJmker. Neutraal en misschien zelfs een 
beetje extra kritisch begin je te lezen. Het duurt echter niet lang of het 
boek pakt je, overtuigt volkomen en ontroert vaak. 
 
Het boek is een ik-verhaal. De hoofdpersoon is Riekie, die eigenlijk 
Hendrika heet. Het is voorjaar 1942. Ze gaat graag naar school, houdt 
zielsveel van de natuur en geniet van het maken van het herbarium bij 
de meester op school. Ze geniet ook van alle mooie Latijnse namen van 
planten. Op een dag vindt ze een zeldzame bloem: Parnassia. 
 
Thuisgekomen op de boerderij stapt ze in een andere wereld: ze moet 
erg veel doen in het huishouden. Wassen, haar kleine broertje ver-
zorgen… en helaas is haar moeder nooit tevreden. Als Riekies vader niet 
zou ingrijpen, zou ze wellicht helemaal thuis moeten blijven helpen.  
Moeder is bijzonder humeurig, kan de verzorging van de kinderen naast 
haar zwangerschap niet aan. Maar gelukkig is Riekies vader –moeder is 
beneden haar stand getrouwd, dat wel- een juweel van een man. Hij 
beschermt haar tegen de oververmoeide overspannen moeder. 
 
Mooi wordt beschreven hoe binnen het gezin besloten wordt om elke 
week een pannetje eten te maken voor een van de arbeiders uit het 
kamp. Moeder is erop tegen; ze vindt dat ze zelf al tekortkomen, maar 
vader zet door. Tegen moeders rug leest hij de bijbelpassage voor: ‘Ik 
was hongerig, en gij hebt Mij te eten gegeven’. Riekie brengt het eten 
altijd aan hun vaste gast, Samuel. Zo ontstaat een vriendschap die zo-
wel voor Riekie als voor Samuel van grote waarde is, waar de planten-
naam Parnassia, Samuels prinsessennaam voor Riekie, haast een tover-
woord wordt en waar het wassen van Samuels zakdoek een symbool 
wordt voor hun verbondenheid en vriendschap. 
   
Op welke bladzijde het boek ook openvalt, vrijwel overal ontroert het: 
de rol van de natuur voor Riekie, het genot dat ze beleeft aan mooie 
Latijnse namen, de relatie met de vader (“Nou ben jij rijk en ik een 
stinkerd”), de nieuwe vriendin Jent die zoveel blijkt af te weten van 
Samuels joodse geloof, de kentering in de relatie met de moeder. 
 
Nieuw was voor de jury het gegeven van werkkampen waar je gewoon 
naar buiten mag. Weliswaar slechts eenmaal per week, maar het 
mocht. L. de Jong beschrijft dat er vanaf zomer 1942 een verandering 
en een aanscherping van de regels in de werkkampen kwam, en dat 
vanaf toen de arbeiders, gevangenen eigenlijk, niet meer van het 
terrein af mochten.  
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Het boek brengt de ervaring van het boek van Els Pelgrom De kinderen 
van het achtste woud in herinnering: een verhaal over het dagelijks 
leven in de Tweede Wereldoorlog op en om een boerderij in, dat 
enerzijds verandert door de oorlog, anderzijds hetzelfde blijft. Dus voor 
christenauteurs is het soort boek dat Els Pelgrom in 1977 schreef, pas 
in 2002 iets nieuws? Nee, een goed boek over de oorlog is tijdloos, en 
het is even waardevol of het nu in 1977 door Els Pelgrom, in 1992 door 
Ida Vos, of in 2002 door Janne IJmker geschreven is. 
 
Ooit karakteriseerde een recensente de Tillerman-cyclus van Cynthia 
Voigt als ‘gevoelig en niet sentimenteel’. Deze kwalificatie past naadloos 
bij dit boek van IJmker. 
 
En zoals Cynthia Voigt aan één boek lang niet genoeg had om de hele 
familie Tillerman recht te doen, zo hoopt de jury dat IJmker nog lang 
niet is uitgeschreven over Riekie, Jent en Wicher. 
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De overige nominaties  

 
Titel Ga je mee naar zee?    
Auteur Nettie Dees 
Illustraties  Marijke ten Cate 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1129 3  

 
Juryoordeel  
 
Vormgeving Op de omslag staat een vrolijke, aantrekkelijke illustratie die je meteen 

het gevoel geeft zelf op het strand aan zee te liggen. De illustraties in 
het boek zijn prachtig. Vooral de illustratie op bladzijde 40 is zeer 
aansprekend. Opvallend is wel dat de hond Bobbie in de illustraties 
verdacht veel lijkt op de knuffel in het boek Stef in het ziekenhuis. 

 
Inhoud  Anniek gaat met haar familie op vakantie naar een camping in 

Frankrijk. Het is een heel eind rijden, maar gelukkig mag Anniek haar 
knuffelhond Bobbie meenemen. Bobbie is niet zomaar een knuffelhond, 
Bobbie is een knuffel die echt kan communiceren met Anniek.  
 
Op de camping maakt Anniek kennis met Bas, een jongen van haar 
leeftijd. Samen spelen ze heel veel. Maar ook met haar familie maakt 
Anniek van alles mee. 
 
Ga je mee naar zee? is een lief boek met een rustig voortkabbelend 
verhaal. Het christelijke element, onder andere het feit dat Anniek met 
haar familie naar de vakantiekerk gaat, is op een natuurlijke manier 
verwerkt in het verhaal. Het boek is een goed voorleesverhaal voor 
zowel christelijke als niet-christelijke kinderen. 
 
Wel is er sprake van een duidelijk traditioneel rollenpatroon. Zo wordt 
er blijkbaar van mama verwacht dat zij na een hele dag autorijden met 
de kinderen naar het zwembad gaat, terwijl papa even moet rusten. Dat 
mama ook haar deel heeft geleverd bij het autorijden, lijkt vergeten.  
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Titel De prikpoes 
Auteur Lijda Hammenga 
Illustraties Julius Ros 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1131 5 
 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving  Weer een vrolijke, frisse omslagtekening van Julius Ros, zoals we die 

kennen van Bob en Berend van Jeannette Donkersteeg. Ook de 
tekeningen in het boek zijn grappig en flitsend en vullen de tekst goed 
aan. Een verzorgde uitgave, gedrukt in een mooie letter. 

 
Inhoud Een vrolijk eigentijds verhaal over een zomeravond met Maaike en 

Koen. Ze ontdekken dat er uit een schuurtje een raar krassend geluid 
komt en proberen er achter te komen wat het is. Daarbij wordt de 
spanning goed opgebouwd. 
 
Bij hun zoektocht wordt de hele buurt ingeschakeld, waardoor in het 
boek wel erg veel personen voorkomen. De boze buurvrouw Mevrouw 
van Til, die overigens verrassend modern wordt getekend, moet tegen 
wil en dank meedoen. Heel leuk om te zien is dat Julius Ros het verhaal 
zo goed heeft gelezen dat er een fraai samenspel tussen illustraties en 
tekst ontstaat: de drie keer dat mevrouw Van Til wil gaan klagen over 
de afgebroken bloemen in haar tuin, staat er een zielig bosje bloemen 
getekend.  
 
Een christelijk element wordt aan het boek toegevoegd door de dialoog 
tussen Koen en Maaike dat God ook egels heeft gemaakt en dat dat in 
de Bijbel staat. Erg leuk, niet opgelegd en op natuurlijke wijze 
verweven in het verhaal.  
 
Het is een fris verteld verhaal, waarbij het grote aantal personen voor 
een ‘zwaan-kleef-aan-effect’ zorgt en waarbij overbodige ballast en 
details ontbreken. Een vriendelijk en humoristisch boekje.  
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Titel  Vechten tegen pesten 
Auteur  Guurtje Leguijt 
Illustraties Dirk van der Maat 
Uitgever  Callenbach 
ISBN 90 266 1099 8 
  
Juryoordeel 
 
Vormgeving Bijzonder verzorgd uitgegeven boek met veel prachtige illustraties van 

Dirk van der Maat. De illustraties laten veel emoties zien.  
 
Inhoud Laura vindt het heel spannend om naar een nieuwe school te gaan. Op 

haar vorige school werd zij enorm gepest. Tot haar verbazing behoort 
zij op de nieuwe school niet tot de ‘slachtoffers’. Op deze school is het 
Jos die door iedereen gepest wordt.  
 
Laura staat voor een dilemma: kiest zij voor de populaire kinderen in 
haar klas en wordt zij ook een pestkop, óf komt ze op voor Jos. Als 
geen ander weet zij immers hoe hij zich moet voelen. Laura is bang dat 
zij, als ze voor Jos op komt, zelf ook weer gepest zal worden. Het boek 
heeft een verrassend slot. 
 
Het fragment waarin Laura over het spoorhek klimt roept een vreemde 
spanning op. De functie van dit enge incident én de gedachten die 
Laura hierbij heeft aan Peter, blijven onduidelijk. 
 
Guurtje Leguijt lijkt wel de Anke-de-Vries van de christelijke kinder-
boekenwereld. Haar boeken zijn probleemboeken die heerlijk vlot lezen. 
Vechten tegen pesten is een indrukwekkend boek over pesten of gepest 
worden. De strijd en wat dit voor een kind met zich meebrengt, wordt 
invoelend beschreven. Dankzij dagboekfragmenten van Jos en flash-
backs van Laura krijg je goed zicht op de emoties van een pestslacht-
offer. De gesprekken tussen Laura en haar moeder lijken wel een beetje 
van te hoog niveau voor basisschoolleerlingen. Bijzonder mooi is het 
fragment waarin de meester het pesten bespreekbaar maakt. 
 
Guurtje Leguijt gebruikt veel humor in haar verhalen. Het proces van 
lach naar een traan voltrekt zich altijd heel snel. Een heerlijk leesboek, 
waar men ook nog lang over door kan praten. Het is ook een boek dat 
je graag in veel klassenbibliotheken zou zien. 
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Titel  Soms wens je alles anders 
Auteur  Ben Slingenberg 
Illustraties Irene Goede 
Uitgever  Callenbach 
ISBN 90 266 1121 8 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het omslag suggereert de promotie van een nieuw kledingmerk 

‘Callenbach’, door de plaats waar de naam van de uitgeverij staat op de 
kleding van Puck. Het groene kader, waardoor een stuk van het haar 
van Puck wegvalt, suggereert een serie. De illustraties in het boek (door 
Irene Goede) zijn mooi sfeervol en passen goed bij het verhaal. 

 
Inhoud Het is een eigentijds boek over Puck en Coen, twee kinderen uit groep 8 

die elkaar sms’jes sturen, samen een werkstuk voor school maken en 
regelmatig op hun step een bezoek afleggen bij de opa van Puck. 
 
Het boek begint met een briefje waarin de schrijver verantwoordt wat 
hem heeft geïnspireerd: Slingenberg zag een briefje liggen op een 
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Dit briefje was uit een 
trein gesmokkeld die op weg was naar een Duits concentratiekamp. 
Vanaf het begin wordt een sfeertekening van het huisje van opa en zijn 
‘vreemde’ gedrag gegeven. Coen vindt het interessant bij de opa van 
Puck. “Maar waarom mag niemand ooit boven mag komen bij opa?” 
Pucks moeder kan ook niet veel opheldering geven. 
 
Veel verhaalelementen dragen bij tot de spanning: hun juf gaat 
trouwen, het mobieltje van Coen raakt zoek, hun klasgenoot Amin, 
asielzoeker, wordt verdacht van de diefstal, Puck en Coen vinden een 
foto met twee baby’s. 
 
Niet alle elementen zijn even sterk van functie en uitwerking. 
Slingenberg houdt de lezer lang in onzekerheid over de ontknoping. 
Ontroerend is dat de opa van Puck stiekem in de oorlogsboeken kijkt 
die het tweetal gebruikt voor hun werkstuk. Ook het moment waarop 
Puck van haar opa een cadeautje krijgt voor haar verjaardag is mooi 
beschreven. 
 
Het slot van het boek is bijzonder. Nadat Puck en Coen op zolder zijn 
geweest en hun ontdekking doen gaat opa vertellen. Diezelfde nacht 
overlijdt opa. Zo worden Puck en Coen ontslagen van hun plicht om het 
geheim te bewaren. Toch vraagt de jury zich af of Puck en Coen niet 
achterblijven met een schuldgevoel: als opa zijn verhaal niet had 
verteld, had hij wellicht nog geleefd.  
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Titel  Het geheim bij de oude watermolen 
Auteur  Gerry Velema 
Illustraties Irene Goede 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 266 1128 5 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving  De omslag toont een jongen en een meisje in een weiland. Het meisje 

heeft haar armen om de nek van een kalfje geslagen. De kleuren zijn 
fris en het boek oogt aantrekkelijk voor de doelgroep. De illustraties 
geven de emoties goed weer. Bijv. op blz. 20 bij opa met het konijn op 
zijn schoot; op blz. 42 moedeloos bij vader in de stal. 

 
Inhoud Al vanaf het eerste hoofdstuk zit de spanning erin: Onno en Sarah zijn 

alleen samen bij een koe die moet kalven! Daarna is het natuurlijk ‘hun’ 
kalfje! Het contact tussen deze twee hoofdpersonen wordt sprankelend 
beschreven. De dialogen zijn flitsend.  

 Een boek over MKZ, waarbij duidelijk wordt wat de impact is van MKZ 
voor gezinnen van getroffen boeren. Maar waarom noemt Gerry Velema 
de ziekte hier ‘KPZ’?  
 
Lianne, die ver weg op een boot in Sierra Leone woont, wordt een soort 
geheime medestander in de strijd om het behoud van het kalfje. De 
jaloerse gevoelens van Sarah ten opzichte van Lianne worden goed 
getypeerd. Waarom moet Onno nou uitgerekend een project doen over 
Liannes vader? 
 
Sarahs opa die bij hen in huis woont, wordt liefdevol beschreven. Bij 
het uitbreken van de ‘KPZ’ voelen alle gezinsleden zich betrokken. De 
spanningen in het gezin en de uitwerking op de sociale relaties worden 
invoelend weergegeven. Onno en Sarah zorgen, met behulp van opa die 
van niets weet, voor hun doodgewaande kalf. 
 
Velema snijdt in dit boek grote problemen aan: een depressieve opa, 
een moedeloze vader, een gespannen moeder. Toch vertilt ze zich in dit 
boek beslist niet aan grote problemen! 
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Overige boeken 
 
Titel Allemaal buitenbeentjes 
Auteur  Jan Willem Blijdorp 
Illustrator  Adrie Burghout 
Uitgever Mes 
ISBN 90 5952 007 6 

 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Een omslag waarin de helft van de inhoud van het boek weergegeven 

wordt: stoere scholieren met op de achtergrond ‘de toren van Babel’. 
De tekst op de achterflap is nogal moeilijk voor kinderen vanaf 11 jaar. 
Het gekozen lettertype is zakelijk.  

 
Inhoud Het boek bundelt losse verhalen over middelbare scholieren die allemaal 

op hun eigen manier buitenbeentjes zijn. Ze zijn met elkaar verbonden 
doordat ze op dezelfde school zitten. De leerlingen worden aan het 
begin en aan het eind van het boek toegesproken door hun directeur. 
 
De verhalen zijn nogal moraliserend. Zonder deze preken zou het boek 
heel wat leesbaarder zijn geweest. De verhalen van de diverse 
leerlingen zijn nogal extreem: zeer hoogbegaafd, héle dikke 
vriendinnen. In het verhaal De breuk is het de vraag wie eigenlijk het 
buitenbeentje is. Het zou beter zijn geweest als Blijdorp gekozen had 
voor één verhaal en dat helemaal uitgewerkt had. Nu blijf je zitten met 
veel vragen. Vooral bij de jongen die een zelfmoordpoging doet. Pas 
helemaal aan het einde lees je dat hij naar een andere school is 
gegaan. Het bijbelverhaal over de toren van Babel past niet binnen de 
andere eigentijdse verhalen. De personen hebben weinig karakter-
tekening.  
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Titel   Stef in het ziekenhuis 
Auteur Margriet de Graaf 
Illustrator Marijke ten Cate 
Uitgever  Callenbach 
ISBN 90 266 1130 7 

 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Verzorgde en aantrekkelijke omslag. Prettige belettering, overzichtelijke 

lay-out met tekst in tekstblokken. Prachtige illustraties.  
 
Inhoud Leuk boekje over Stef die buikpijn heeft en blindedarm-ontsteking blijkt 

te hebben. Hij moet naar het ziekenhuis. 
 
Het is een verhaal zonder dramatische wending of avontuur, terwijl een 
blindedarmontsteking krijgen toch een heel ingrijpende gebeurtenis is. 
Eigenlijk is het meer een voorlichtingsboekje voor kinderen die iets 
dergelijks ook meemaken of mee zouden kunnen maken. Margriet de 
Graaf schrijft niet onaardig, maar de emoties zijn niet van binnenuit, 
maar wat afstandelijk beschreven. 
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Titel  Dreiging in het Westland 
Auteur Roland Kalkman 
Illustrator Adrie Burghout 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 331 1656 1 

 
Juryoordeel  

 
Vormgeving De omslagillustratie is vrij druk; de zwart-wit tekeningen zijn verzorgd, 

maar wel dramatisch. De kracht van Burghout is dat hij leuke gezichten 
kan tekenen.  

 
Inhoud Er zitten originele elementen in het verhaal: een verstrooide dyslec-

tische professor en een tuinderszoon met leesproblemen die juist daar-
door de auto van de boeven herkent. Er zijn nogal wat wonderlijke 
gebeurtenissen, bijvoorbeeld de manier waarop geheime informatie 
gewoon via een luchtrooster verstaanbaar blijkt. Het centrale gegeven, 
een heel speciale manier van biologisch terrorisme, maakt niet zo’n 
geloofwaardige indruk. Evenmin de manier waarop professor Breevens 
met de gevaarlijke bacterie omgaat: gewoon in een bak op zijn kamer.  
 
Het taalgebruik is niet geweldig; boer Krol die het geld voor de 
afpersers in een zak doet en ‘gemoedelijk’ tegen zijn vrouw zegt: ’Zo 
moet het kloppen meissie’, doet onwerkelijk aan. Irritant is het nep-
Italiaans: Di Silva, capire. 
De beschrijving van de karakters is wisselend. Flauw dat de enige 
vrouwelijke agent zo’n mal spraakgebrek heeft meegekregen van de 
auteur.  
 
Het geheel is een avonturenverhaal geworden waar moderne 
ontwikkelingen uitgangspunt zijn, maar niet op een erg geloofwaardige 
manier. Dat het tegengif tegen de bacterie die de gewassen in het 
Westland kan redden net op het nippertje beschikbaar komt is te mooi 
om waar te zijn. 
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Titel  Hoogspanning 
Auteur  Bram Kasse 
Omslagillustratie Dick van de Pol    
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 331 1689 8 

 
Juryoordeel   

 
Vormgeving De omslagillustratie is goed verzorgd en roept spanning op: wie zijn de 

sportende jongens, wie is de louche jongen met leren jasje waar hij een 
portefeuille in lijkt te stoppen. De titel is geen weggevertje maar lekker 
dubbelzinnig.  

 
Inhoud Het verhaal begint meteen in de handeling: Jurjan op basketbaltraining. 

Een aardig detail in het begin is dat Jurjan zijn vader de waarheid durft 
te zeggen als die veel te laat aankomt. Kasse schrijft lekker levendig; 
het vrienden-viertal Jurjan & Rutger, Rachel & Ilse, heeft pittige 
dialogen die het boek prettig leesbaar maken.  
 
Het verhaalgegeven van de broer van Rutger die euro’s vervalst en zijn 
jongere broer steeds biljetten laat wisselen, is wat vergezocht. Om 
euro’s te vervalsen moet je over meer apparatuur beschikken dan een 
kleuren-kopieerapparaat. 
 
Kasse beperkt zich redelijk in het aantal personages; de vier vrienden 
zijn belangrijk en er worden niet allerlei klasgenoten opgevoerd om het 
verhaal te vullen. Tegenover dit viertal staan de twee boeven Nick en 
Arjan. De trainer komt weinig overtuigend over. Hij onderneemt geen 
echte actie als zijn dochtertje te lijden krijgt door een misselijke streek 
van de twee jongens maar is op het goede moment voor de beide heren 
beschikbaar.  
 
Kasse kan schrijven, maar het zou mooi zijn als hij wat minder ver-
gezochte onderwerpen zou kiezen. 
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Titel Jep op de step 
Auteur G.W.van Leeuwen-van Haaften 
Illustrator Jaap Kramer   
Uitgever  Den Hertog 
ISBN 90 336 2757 4 

 
Juryoordeel 

 
Vormgeving Het boek heeft geen fraaie omslag. De tekening lijkt op een ingekleurde 

kleurplaat, en de verschillende blauwtinten detoneren. 
 
Inhoud De kleine Jep komt in aanraking met de zeker tien jaar oudere 

randjongere Teun. Er ontstaan confrontaties tussen de twee jongens 
met als hoogtepunt het afpakken van de step door Teun, die de step in 
het water gooit. Jep moet maar leren veel begrip te hebben voor de 
problemen van Teun, en maar veel voor hem bidden. Het zou 
geloofwaardiger zijn geweest wanneer Jep geconfronteerd was met een 
jaloers buurjongetje of vriendje van dezelfde leeftijd.  

 
Het is een gemiste kans om in een aanvankelijk leesboekje zo’n groot 
probleem als randjongeren aan te kaarten. Het boekje is ook beslist niet 
vrolijk en spannend, zoals de uitgever op de achterkaft schrijft. 
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Titel De kracht van groep acht 
Auteur Hans Mijnders 
Illustraties  Kees van Scherpenzeel 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 331 1634 0 

 
Juryoordeel 

 
Vormgeving De omslagtekening is druk en door de oranje vlammen dramatisch. De 

verzorgde zwart-wit tekeningen van Kees van Scherpenzeel geven het 
boekje beslist allure. Door de titel is onmiddellijk duidelijk dat het een 
schoolverhaal is. 

 
Inhoud Groep acht gaat op kamp. De kampbelevenissen worden beschreven in 

soms iets te populaire taal. Zegt een jongen uit groep 8 
‘wabbiedabbiedoe’?  
 
De sterke en zwakke punten van de kinderen komen goed naar voren. 
Er wordt wel erg veel geroddeld en de kinderen zijn hard voor elkaar. 
Door het grote aantal figuren is het verhaal overvol. Mijnders besteedt 
zorg aan het beschrijven van die verhaalfiguren die een centrale rol 
spelen. 
 
De verhaallijn van de persoon die doet alsof de brandschade in zijn 
versleten tuinmeubilair door de groep veroorzaakt is en die daaruit een 
slaatje uit wil slaan, is niet zo sterk. Bij de acts op de slotavond zegt 
men elkaar op niet mis te verstane wijze de waarheid. Dat maakt dat de 
relaties weer in orde komen, dat onaardige kinderen op hun plek 
worden gezet en toch weer verder kunnen. 
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Titel  Dolfi en de dolfijnenjagers 
Auteur J.F. van der Poel 
Illustrator Adri Burghout 
Uitgever  De Banier 
ISBN 90 336 2749 3 

 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagillustratie ziet er spannend uit zonder teveel van het verhaal 

te verraden: een dolfijn die vanuit een waterbassin op een groot schip 
de zee in springt. De zwart-wit illustraties in het verhaal zijn minder 
geslaagd.  

 
Inhoud Het boek is het tweede in serie over Dolfi, en in ware serie-traditie 

wordt in het begin kort naar het eerste deel verwezen met een 
voetnoot: ‘Wil je meer weten over dit avontuur? Lees dan het eerste 
deel uit de serie..’  
 
Het verhaal sluit aan bij de actualiteit door de vraag of de geplande 
emigratie van het gezin waar Mirja deel van uitmaakt, wel kan 
doorgaan na de aanslagen op 11 september 2001, want ‘misschien 
komt er wel oorlog en kunnen ze niet verhuizen, omdat het daar 
gevaarlijk is’. Maar ‘de meester op school heeft er veel meer verstand 
van en die zegt dat er echt geen oorlog komt’. Na de eerste vijf 
bladzijden horen we niets meer van de ramp die Amerika heeft 
getroffen. En de emigratie gaat door. Vader heeft een baan in Amerika; 
onwaarschijnlijk, want welke immigrant krijgt meteen een vaste baan in 
Amerika zodat hij zich met zijn hele gezin daar kan vestigen? 
 
De avonturen van Andy en Mirja met Dolfi zijn niet gering: ze maken 
een storm mee waardoor de boot omslaat en zij op een klein eilandje 
belanden, Dolfi wordt gevangen door boeven en op een vrachtschip 
vastgehouden. Andy en Mirja proberen de dolfijn te vinden, maar 
worden betrapt. Net op tijd komt de politie erbij en alles loopt goed af.  
 
De rol die het geloof in het boek speelt overtuigt niet echt; wanneer 
gezegd wordt dat ergens voor wordt gebeden of gedankt is dat steeds 
op een tamelijk koele, zakelijke manier. De taal van het boek is niet 
sterk, met veel oppervlakkige dialogen.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Juryrapport 2003 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 18 

 
 
 
 
Titel  Verboden letters op de muur 
Auteur Jan van Reenen 
Illustrator Charlotte Dematons 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 266 1126 9 

 
Juryoordeel 

 
Vormgeving Goed en realistisch getekend verzorgd omslag in oosters warme tinten. 
 
Inhoud Een origineel gegeven. Het waargebeurde en actuele verhaal van de 

Pakistaan Ajub Masih, een bekeerde moslim, die vals beschuldigd wordt 
van lastering van moslims. Het is mooi om zo’n gegeven verwerkt te 
zien in een ‘jeugdboek’. Het is onderhoudend geschreven, jongeren 
zullen het in één adem uitlezen.  
 
Toch zijn er vragen: wie is er in dit verhaal nu eigenlijk de hoofd-
persoon? Het perspectief wisselt van Reaz naar Salima en Ajoeb. Ook 
het einde is open: wat gebeurt er verder met vader, moeder en Reaz?  
Het is de jury niet helemaal duidelijk wat Van Reenen bedoelt als hij 
schrijft dat Salima geen sluier draagt, terwijl ze wél een felgekleurd 
hoofddoekje draagt. Wat er op de illustratie staat getekend, heeft toch 
veel weg van een sluier. 
 
Het is jammer dat generaliserend gesproken wordt over gelovigen: 
‘christenen zijn rustig en vredelievend’. (blz. 47). Op blz. 13 wordt Reaz 
gevraagd te letten op een zwart boek, de bijbel. Kan de Koran ook geen 
zwart boek zijn? 
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Titel  Zomergasten in de duiventil 
Auteur Gerda Ronhaar 
Illustratie omslag Dick van de Pol 
Uitgever Mes 
ISBN 90 595 2002 5 

 
Juryoordeel 

 
Vormgeving Lief omslag dat bij het verhaal past. 
 
Inhoud Bijzonder geromantiseerd zwijmelverhaal voor meiden van de middel-

bare schoolleeftijd. Iedereen in het verhaal heeft verkering of is ermee 
bezig. Zelfs de kleuters in het verhaal zijn hierin al geïnteresseerd. Er 
hoeft maar een klasgenoot zijn hoofd om de hoek te steken, of hij 
wordt meteen gescreend als huwelijkskandidaat.  
 
De stijl en het taalgebruik zijn helaas wel erg slordig, en er klopt ook 
een héleboel niet in het verhaal, maar dat mag de pret vast niet 
drukken. Een christelijke Leni Saris voor dito doelgroep. Zolang je geen 
eisen stelt is dit een héérlijk boek ! Voor de echte fans is het ook fijn 
dat de familie van Til zo groot is: tot de kleuters gelukkig verloofd en 
getrouwd zijn, zijn er nog vele boeken te gaan! 
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Titel Geheimtaal 
Auteur Marian Schalk-Meijering 
Illustrator Jaap Kramer 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN 90 331 1688 X 

 
Juryoordeel 

 
Vormgeving Aardig omslag. Een heel andere Jaap Kramer-tekening dan we gewend 

zijn. In het boek worden leuke lettertjes gebruikt. De lay-out is 
verzorgd. 

 
Inhoud Prettig, positief geschreven, vriendelijk boekje over een erg slim nieuw 

klasgenootje, dat veel klasgenoten meteen voor zich inneemt. De 
nieuwe leerling Femke wordt leuk neergezet en goed uitgewerkt. Ze 
heeft een originele hobby, padden, en is erg aanstekelijk in haar totale 
dierenliefde. Klasgenoot Koen, die opeens niet meer in het middelpunt 
van de belangstelling staat is erg jaloers. Dit wordt goed uitgewerkt; 
het boekje geeft leuk inzicht in de verhoudingen in de klas. Ook is de 
‘geheimtaal’ een leuk gegeven in het verhaal. En…Koen moet een 
originele test doen vóór hij bij de dierenclub mag. Aardig boekje van 
Marian Schalk. 

 
 

 



 

Juryrapport 2003 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 21 

 
 
 
 
Titel Een vriendje op wielen 
Auteur Ada Schouten-Verrips 
Illustrator Roelof Wijtsma 
Uitgever De Banier 
ISBN 90 336 2761 2 

 
Juryoordeel 

 
Vormgeving Het boek heeft geen fraaie omslag. De tekeningen lijken op een 

ingekleurde kleurplaat. De illustraties binnen het verhaal zijn wisselend 
van kwaliteit. Het boekje oogt als aanvankelijk leesboekje door de grote 
letter. 

 
Inhoud Een verhaal over een jongetje dat op zoek is naar een vriendje. 

Gelukkig komen er nieuwe buren met een jongetje van zijn leeftijd. 
Maar…dat jongetje zit wel in een rolstoel. De hond van het buurjongetje 
is het begin van contact tussen de twee vriendjes. De eigenwijze Jesse 
wordt goed geschetst. Hij wil zó graag een vriendje. Eerst krijgt hij een 
vogel als vriendje, later een ‘echt’ vriendje in de vorm van Rutger, het 
buurjongetje in de rolstoel. 
 
Het gedeelte over de reden waarom Rutger in een rolstoel zit, lijkt er 
niet zo goed tussen te passen. Rutger is geboren met een open 
ruggetje. Jesse begrijpt niet wat het betekent dat je dingen ‘kunt 
overgeven aan de Heere’, Begrijpen lezertjes van zijn leeftijd dat wel? 
Dat blijft wat vaag. Het hoofdstuk waar de jongetjes samen praten over 
de vraag ‘kun jij beter worden?’ is geloofwaardiger. 
 
Het slot over vriendje-met-vleugels en vriendje-met-wielen is leuk 
gevonden, maar zou een kind op die leeftijd dat zelf ook zo formuleren?
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Titel Jeroen en Jessie op het spoor  
Auteur Hanny van de Steeg-Stolk 
Illustrator Jaap Kramer 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN 90 331 1680 4 

 
Juryoordeel 

 
Vormgeving Een weinig origineel omslag, dat ouderwets aandoet. 

 
Inhoud De belevenissen van twee kinderen die in de trein een mogelijke dief op 

het spoor zijn. De persoon die zij op het eerst gezicht verdenken, blijkt 
veel aardiger dan ze voor mogelijk houden. En degene die ze voor een 
aardige mevrouw houden blijkt de diefstal op haar geweten te hebben! 
 
De titel is waarschijnlijk dubbelzinnig bedoeld: de hoofdpersonen zijn 
iets op het spoor en het gaat over treinen. Een boekje met voorspelbare 
kinderbelevenissen. Hoewel de conversatie tussen Jeroen en Jesse op 
niveau is, lijkt de schrijfster teveel uit te willen leggen aan de lezertjes. 
Die geeft uitwijdingen die storend werken in de verhaallijn, bijvoorbeeld 
in het verhaal over meneer Schaap en zijn eenzaamheid. 
 
Zijn kinderen van die leeftijd echt zo enthousiast als de meester een 
verhaal gaat vertellen? De functie van het geschiedenislesje in het 
verhaal is niet helemaal duidelijk. Op een ritje in de trein met oom 
Daan maken ze kennis met echte zwervers, die weinig respectvol 
getekend worden, zowel letterlijk als figuurlijk (pag. 36). De kinderen 
besluiten klusjes te gaan doen voor Roemenië. Het is merkwaardig dat 
deze kinderen nog nooit gereisd hebben per trein en zelfs de term 1e en 
2e klasse niet kennen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat kinderen van deze 
leeftijd verdacht kunnen worden van zakkenrollen. 
 
Er gebeurt erg veel in dit boekje. De moraal lijkt dat mensen die er 
netjes uitzien kunnen tegenvallen en zogenaamde zwervers kunnen 
meevallen. Kortom: let niet op de buitenkant! 
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Titel  De inbreker 
Auteur Nelly Vermaat 
Uitgever  De Banier 
ISBN 90 336 2762 0 

 
Juryoordeel 

  
Vormgeving De omslagillustratie waar Tanja de inbreker ziet aankomen vanuit haar 

slaapkamerraam is redelijk spannend, maar geeft meteen veel van het 
verhaal weg. Een fout in de illustratie is de grote pizza die uit het raam 
wordt gegooid: Tanja en haar vader hadden immers twintig mini-pizza’s 
gemaakt?  

 
Inhoud Tanja slaapt slecht en krijgt een opwindend nachtleven: ze maakt 

kennis met de inbreker die systematisch de hele Fresiastraat onder 
handen lijkt te willen nemen. De inbreker blijkt een groot liefhebber van 
pizza te zijn en eigenlijk een aardige zielige man die zijn baan bij de 
supermarkt ten onrechte is kwijtgeraakt. Tanja’s vriendin Esmeralda is 
de dochter van de eigenaar van die supermarkt. De inbreker komt door 
Tanja’s inzet weer op het goede pad en krijgt zijn baan terug. Tanja’s 
slaapproblemen zetten weliswaar het verhaal in gang, maar een reden 
ervoor blijft onduidelijk. Niet sterk is de beschrijving van Tanja’s bezoek 
aan een psycholoog die een karikaturale representant van die beroeps-
groep is met zijn baardje en slobberige versleten trui. Weinig over-
tuigend is Tanja’s ondernemende manier van doen als ze midden in de 
nacht met de inbreker wordt geconfronteerd. Die past niet echt bij haar 
timide opstelling. Het happy end waarbij alle verhaalfiguren bijeen zijn 
om de verjaardag van het zoontje van de inbreker te vieren, doet 
geforceerd aan.  
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Titel  Daar ben ik nu te groot voor 
Auteur Rika Vliek 
Illustrator Magda van Tilburg 
Uitgever  Callenbach 
ISBN 90 266 1132 3 

 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boekje is goed verzorgd met prettige kleuren, maar niet 

spectaculair. De illustraties passen prima bij de tekst. 
 
Inhoud Een zesjarig jongetje gaat voor het eerst naar het schippersinternaat. 

Alle spanningen die daar mee gepaard gaan worden beschreven. Niet 
iedere groepsgenoot kan daar even goed mee omgaan en zo reageert 
ieder op eigen manier af.  
Het boek heeft een pakkend begin; er wordt met humor geschreven 
over Siert die naar het internaat moet. Hij komt bijdehand over voor 
een nieuweling in het internaatsleven. Vader en moeder worden goed 
neergezet.  
Sierts kamergenoot Martijn heeft altijd heimwee als de nieuwe 
internaatweek op zondagavond weer begint. De rol van knuffel Pipo is 
grappig. Het leven op het internaat met avontuur en alledaagse 
belevenissen, wordt raak getypeerd. Het geeft goed weer dat het leven 
gecompliceerder wordt voor een kind als het door de week aan wal, en 
in het weekend op het schip leeft met eigen sociale regels.  
Leidsters Dorien en Akkie zijn realistische figuren, wel jammer is dat 
hun gevoel voor humor te wensen overlaat. 
Er is veel aandacht voor sociaal gedrag in de groep, consequenties van 
pesten en streken uithalen. Het afscheid van Pipo is mooi!  
Als volwassene lees je zo’n boekje met begrip. De beschreven heimwee 
is erg voorstelbaar. Om de humor te begrijpen moet je ouder zijn dan 
de doelgroep waar voor geschreven wordt. 
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Titel Een brief van Christa…voor de domienee 
Auteur Anne M. van Westen  
Illustrator  Michel de Boer  
Uitgever Gideon 
ISBN 90 606 7949 0 
 
Juryoordeel 

 
Vormgeving De omslag toont een vrolijke cartoonachtige tekening van een dromerig 

meisje in een hangmat in een boom. Verzorgde omslag. 
 
Inhoud Christa heeft geen zin om naar de kerk te gaan en verstopt zich, maar 

Papa vindt haar en is boos. Christa vraagt zich af waarom het in de kerk 
zo saai is en schrijft stiekem een brief naar de dominee. Ze moet lang 
wachten maar krijgt dan toch bericht van haar schoolmeester die ook 
ouderling is. Hij vertelt dat er in de herfst een kindernevendienst start. 
 
Christa vertelt haar moeder, familie en vriendinnetjes haar vragen en 
twijfels over het geloof. Daar wordt in dit boekje open over gepraat. 
Haar tante en opa, die niet meer naar de kerk gaan, reageren open en 
niet afwijzend op haar vragen. 
 
Een prettig boekje voor kinderen die het niet altijd even leuk vinden in 
de kerk. Over de vragen en waaroms van het geloof. Het is mooi dat dit 
onderwerp thema is van een kinderboek. Er blijft een vraag: waarom 
mag Christa van moeder de brief niet schrijven, zodat ze het stiekem 
moet doen? Wil moeder de dominee echt beschermen voor teveel werk 
of geneert ze zich voor de spontaniteit van haar eigen dochter?  
Met respect voor alle gezindten geschreven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Juryrapport 2003 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 26 

 
 
 
 
Titel  Het geheim van de Libries 
Auteur Bert Wiersema 
Uitgever De Vuurbaak 
ISBN 90 556 0235 3 
 
Juryoordeel 

 
Vormgeving Filmisch omslag waaruit direct duidelijk is dat de geheimzinnige ‘Libries’ 

een boot is. Dertiende deel uit de ‘Chris en Jorieke’-serie.  
 
Inhoud Er lijkt iets aan de hand te zijn met het nieuwe zeilschip van de familie 

Huizinga. Een paar mensen willen het schip per se kopen en er is ook 
nog een vreemde man met een tatoeage. Als de familie Huizinga een 
tocht met de boot willen maken, wordt het ineens heel gevaarlijk en 
moeten Chris en Jorieke weer in actie komen!  
 
Een verhaal vol toevalligheden. Het is jammer dat Wiersema zo slordig 
schrijft. En het zou nóg spannender zijn als hij ‘de alwetende verteller’ 
eruit zou halen. Bijvoorbeeld op blz. 65 midden in een spannend stukje 
‘Hij ziet dus niet…’ 
 
Er zijn veel stereotiepen: een zeeman met een heel lange baard, de 
boeven zijn ongure types, etc. Grappig is de rol van de bijdehante 
Jorieke. Het boek eindigt te abrupt, alsof de auteur zich aan een 
bepaald aantal pagina’s wilde houden.  
 
De jury onderkent wel degelijk de kwaliteiten van Wiersema als het 
gaat om het opbouwen van een band met zijn lezerspubliek en hoopt 
dat veel kinderen mede door dit type boeken aan het lezen gaan en 
vooral blijven. 
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Titel  Watje 
Auteur Elly Zuiderveld-Nieman 
Illustraties  Charlotte Dematons 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1113 7 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boek heeft een verzorgde omslag dat leuk en fris oogt. De mooie 

illustraties hebben een leuk perspectief en zitten vol details. Watje 
dwarrelt telkens door de bladzijden heen. 

 
Inhoud Op een symbolische manier wordt het verhaal van schepping en 

zondeval verweven met het verhaal van een gehandicapt jongetje in 
Brazilië. Een viertal kinderen in Holland zet een actie op touw om het 
Braziliaanse jongetje te helpen. 
 
Het boekje, een modern kerstverhaal, heeft een originele opzet en doet 
een beetje aan W.G. van der Hulst en aan C.S. Lewis denken. Deze 
symbolische manier van beschrijven zet kinderen aan het nadenken. De 
‘gesprekken’ tussen de sneeuwvlokken zijn soms iets te populair. De 
verhaallijn is goed, de verwevenheid tussen Brazilië en Nederland is 
goed beschreven. Het vriendenclubje komt goed uit de verf met de 
verschillende karaktertrekjes van elk individu. Soms is het taalgebruik 
boven kinderniveau en worden erg volwassen zinnen gebruikt, 
bijvoorbeeld ‘wachten op officiële bevestiging’ en ‘een grootscheepse 
actie op touw zetten’.  
 
De functie van de herant/engel is lichtvoetig; waarom het taalgebruik 
niet aangepast aan de gezant uit de hogere wereld? Ook is het 
bijzonder dat niemand verbaasd is over de herant. Bijvoorbeeld de 
reactie van de grootvader: als hem verteld is over het bezoek van de 
herant, vraagt hij vervolgens ‘Is het eten klaar?’ (blz. 15).  
Het verschil tussen de leefwereld van het viertal in Nederland en Chico 
wordt goed weergegeven. Dat dokter Winters aan de kinderen zijn 
levensverhaal vertelt, is onwaarschijnlijk.  
 
De schrijfster geeft erg veel informatie en gebruikt veel begrippen die 
het niveau van de kinderen te boven gaan. Het thema is de moeite 
waard, maar zou aan het denkniveau van de bedoelde leeftijdscategorie 
moeten worden aangepast. 

 


