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Inleiding 
 
Ook dit jaar weer hebben uitgeverijen 27 boeken uit hun aanbod van 2003-2004 geselecteerd 
die zij wilden laten meedingen naar de bekroning voor het beste christelijke kinderboek, Het 
Hoogste Woord. Volop variatie was er dit jaar: er zaten zowel historische verhalen bij als 
hedendaagse, zowel realistische verhalen als een fantasieverhaal, zowel boeken voor jonge 
kinderen als boeken voor tieners.  
Vol kleur en variatie was ook de groep auteurs: oude bekenden als Henk Koesveld, Bert 
Wiersema en Vrouwke Klapwijk en auteurs met een kleiner oeuvre, zoals Jan Monsuur, Lijda 
Hammenga, Elly Zuiderveld en Adrian Verbree.  
 
Een van de verrassingen van dit jaar was voor de jury de aanwezigheid van prentenboeken bij 
de selectie van de uitgeverijen. Het prentenboek heeft op de christelijke kinderboekenmarkt 
immers een marginale plaats. Wat er is, blijft doorgaans beperkt tot het geillustreerde 
bijbelverhaal of tot kindergebeden. Gewoon lekkere voorleesverhalen met mooie illustraties die 
wezenlijk iets aan het verhaal toevoegen, daar zijn er niet veel van. Jammer, want juist in de 
voor-schoolse periode is dit soort boeken hard nodig. Met name daar geldt het belang van 
‘catching them young’. Jonge kinderen hebben een rijkdom aan verhalen nodig om leesplezier 
te kunnen ontwikkelen, om de eigen wereld te leren kennen en om de wereld van een ander te 
leren begrijpen. Geen wonder dus dat op veel peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen 
wordt gewerkt met programma’s als Boekenpret of Boekenbas en dat er uitgaven zijn als de 
Peuterboekengids. Prentenboeken zijn voor jonge kinderen een must, en dat geldt ook voor de 
christelijke doelgroep. De jury is dan ook blij dat verschillende uitgeverijen (De Banier, 
Callenbach, NZV) het aangedurfd hebben om prentenboeken uit te geven. Het is tevens een 
bevestiging van wat in verschillende juryrapporten van de afgelopen jaren stond: dat de 
aandacht voor de vormgeving in positieve zin is toegenomen, dat uitgevers er belang aan 
hechten om mooie verzorgde boeken te maken, dat ze ook jonge illustratoren de ruimte geven 
en aanmoedigen. 
 
De verwerking van het christelijk element in de verhalen gaf ook grote diversiteit te zien. Het 
komt voor van zeer expliciet verwijzend bij vrijwel alle gebeurtenissen, of het nu blijde 
gebeurtenis als een verjaardag betrof of een gewetensconflict, probleem of gevaarlijk avontuur 
via af en toe genoemd als het verhaal erom vroeg tot volkomen impliciet en geheel afwezig. Bij 
sommige verhalen is dat impliciete of ontbrekende volkomen passend, bijvoorbeeld in een fabel 
of fantasieverhaal. Daar wordt op een andere, metaforische manier overgebracht wat goed en 
kwaad is. Bij een modern realistisch verhaal blijft het opvallen en levert het bij 
boekbesprekingen in kranten geregeld kritiek en vragen op aan de auteur. Hoewel de jury al 
meermalen heeft gesteld de over expliciete manier niet de sterkste te vinden, vaak heeft die 
iets plichtmatigs, moet wel erkend worden dat een volkomen impliciete ook zo zijn bezwaren 
geeft. Je kunt als christen van de eenentwintigste eeuw ook zo bang zijn om over geloof, hoop 
en liefde in clichés te schrijven dat de neiging ontstaat om dan maar niets meer te zeggen. En 
dat kan de bedoeling niet zijn!  
 
Was het vorig jaar de jury eigenlijk in één vergadering al duidelijk wie de winnaar zou worden, 
dit jaar lag het minder eenvoudig. We zijn begonnen met het selecteren van maximaal tien 
boeken. Uit die eerste selectie hebben we de vijf boeken gekozen die in het persbericht van 14 
mei 2004 als nominaties bekend zijn gemaakt:    
 

§ Ik ben niet bang  Annemarie ten Brinke - van den Berg,  
  Willemijn de Weerd en Marianne Witvliet 
§ Hallo, met Mijntje  Lijda Hammenga  
§ Boudin, de nar van Monnikenrede  Henk Koesveld  
§ Alleen!  Ben Slingenberg 
§ Dank je wel, kleine muis  Jennine Staring en Charlotte Dematons 

 
Om nu van deze vijf goede een beste te kiezen, dat heeft een aantal gespreksrondes gekost. 
Hadden we vijf prijzen gehad, dan waren we er snel uit geweest. Voor alle vijf nominaties was 
wat te zeggen: iedereen was blij met het geestige prentenboek Ik ben niet bang van Annemarie 
van den Berg, Willemijn de Weerd en Marianne Witvliet, was gecharmeerd van de natuurlijke 
wijze waarop Lijda Hammenga in haar Hallo, met Mijntje vertelt, had met groot genoegen Henk 
Koesvelds Boudin, de nar van Monnikenrede gelezen, vond Ben Slingenbergs Alleen! de moeite 
waard en kon Dank je wel, kleine muis van Jennine Staring en Charlotte Dematons zeer 
waarderen. 
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Maar er kan er maar een de winnaar zijn, of, zoals in dit geval, drie: we hebben gekozen voor Ik 
ben niet bang van Annemarie van den Berg, Willemijn de Weerd en Marianne Witvliet. Het boek, 
een van de actieboeken van de christelijke kinderboekenmaand 2003, is een prachtig gaaf 
geheel waarin tekst en illustratie elkaar aanvullen, waarin op bijzonder fijnzinnige en 
humoristische manier zowel de angst van Simon als de relatie tussen Simon en zijn ouders en 
zusje wordt getekend. We vonden het dus om te beginnen een goed verhaal, met een mooi 
opgebouwde spanningsboog die voor jonge kinderen precies op maat is. Maar daarnaast was 
het bij iedereen zo dat de illustraties steeds meer betekenis kregen naarmate we er meer over 
praatten en meer naar keken. Door de gesprekken waarin we elkaar wezen op geestige en 
betekenisvolle details in de prenten gingen we ook zelf weer met kinderogen kijken. Zo 
begonnen ook de juryleden die in eerste instantie voor een ander boek hadden gekozen, steeds 
meer van het boek te houden en gingen er steeds meer in zien. Daarom hebben we uiteindelijk 
allemaal gestemd voor de bekroning van Ik ben niet bang, en zijn we blij dat we de prijs Het 
Hoogste Woord mogen uitreiken aan twee jonge auteurs en een illustratrice die een 
dubbeltalent is en meestal haar eigen tekst illustreert. In dit boek heeft Witvliet zich op een 
voorbeeldige wijze dienstbaar opgesteld ten opzichte van andervrouws tekst en heeft ze haar 
tekentalent ingezet om het verhaal zo mooi te maken als de auteurs waarschijnlijk nauwelijks 
hadden durven dromen. 
   
De jury: 
Bart Hoeve, Greetje Janssen, Marjolein Lolkema,  
Annemarie Prins en Hennie Walgemoed  
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De vijf genomineerde boeken 
 

 
 
Ik ben niet bang 
Auteur: Annemarie van den Berg en Willemijn de Weerd 
Illustraties: Marianne Witvliet   
Uitgever: De Banier 
ISBN 90 336 2744 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo, met Mijntje 
Auteur: Lijda Hammenga 
Illustraties: Magda van Tilburg 
Uitgever: Callenbach 
ISBN 90 266 1175 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boudin, de nar van Monnikenrede 
Auteur: Henk Koesveld 
Illustraties: Jaap Kramer 
Uitgever: De Vuurbaak 
ISBN 90 5560 267 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleen! 
Auteur: Ben Slingenberg 
Illustraties: Irene Goede 
Uitgever: Callenbach 
ISBN 90 266 1218 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank je wel, kleine muis 
Auteur: Jennine Staring 
Illustraties: Charlotte Dematons 
Uitgever: NZV Uitgevers 
ISBN 90 6986 250 6 
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De winnaar  
 
 
De winnaar van de prijs voor ‘Het Hoogste Woord 2004’ is:  
 
Annemarie van den Berg & Willemijn de Weerd – Vervoorn & illustrator Marianne Witvliet,  
met Ik ben niet bang, uitgeverij De Banier. 
 
Titel Ik ben niet bang 
Auteur  Annemarie van den Berg en Willemijn de Weerd – Vervoorn 
Illustraties  Marianne Witvliet   
Uitgever  De Banier 
ISBN 90 336 2744 2 
 
Juryoordeel 

 
Vormgeving De cover van het boek is fris. Een kleuriger alternatief voor het vele koel aandoende 

wit op de omslag en in het boek zou een warmere uitstraling geven, laminaat zou de 
omslag duurzamer maken en langer smetteloos houden. Het lettertype is voor een 
prentenboek wat aan de kleine kant. 

 
De prenten zijn eenvoudig, maar vrolijk en warm van kleur. De heldere, vlot 
geschreven tekst en de perfect passende illustraties vormen een natuurlijke eenheid. 
Ze geven blijk van een zeer goede samenwerking tussen de twee auteurs en de 
illustratrice. In de illustraties zit weleens een vleugje John Burningham, een snufje 
Joke van Leeuwen of een beetje Janosch, maar het is een krachtig geheel geworden, 
en dat is wat echt telt. 
 
Sterk is de samenhang tussen tekst en illustraties. Vooral het feit dat veel van de 
illustraties iets toevoegen en meer vertellen dan in de tekst staat, maakt het tot een 
prentenboek van klasse. Als Simon aan moeder vertelt hoe bang hij is voor Castor de 
hond, schaamt hij zich voor zijn angst en zegt:‘maar niet aan Marloes vertellen’. Op 
de prent staat Marloes achter de kast te luisteren. Kleuters moeten hier erg om 
lachen.  

 
Er zijn talloze voorbeelden te noemen van details die dit prentenboek verrijken: zoals 
de vaak terugkerende poes die een soort veiligheid lijkt uit te stralen, de knuffel die 
soms toeschouwer is, het kleerhangertje dat van de kast een uiterst verdrietig gezicht 
maakt, Simons dekbed met juist de honden waar hij zo bang voor is. Fraai is ook dat 
Witvliet de grootste angst van Simon, dat de enge Castor ergens in zijn huis is, 
zichtbaar maakt door de schaduwen van de wc-deksel, de jas van Marloes en een 
kussen de vorm van een hondenkop te geven. 

  
Inhoud Simon moet een brief naar de brievenbus brengen, maar hij is bang voor Castor, de 

hond van de buren. Castor blaft zo hard, hij heeft scherpe tanden en enge ogen. De 
hond zit weliswaar achter een hek, maar zou hij er niet over kunnen springen? Na het 
eten tekent Simon allemaal enge dieren. Maar wel met een hoog hek ervoor. Dan 
komt de buurvrouw vragen of iemand haar helpen wil Castor te zoeken, want die is 
kwijt. Moeder gaat helpen en als Simon naar bed moet, ziet hij overal enge dieren. Op 
de wc, onder aan de trap, op de grond… Als een zielig hoopje verdriet zit hij te huilen 
op de trap… met achter zich een grote schaduw van een hondenkop.  

 
Vader brengt Simon enigszins tot rust als hij zegt dat iedereen wel eens bang is. Ook 
papa wel, hoewel zijn angst dat er misschien oorlog komt een tikkeltje obligaat 
aandoet. Als ik bang ben, zegt Simon, bid ik of God me helpt. Dat doet papa ook, 
vertelt hij. Ook dit is een bijzonder detail: niet de volwassene zegt hoe het kind met 
zijn angsten moet omgaan, maar Simon zelf komt, in de rust die zijn vaders 
aanwezigheid geeft, een stapje verder en spreekt een natuurlijk aandoend kinderlijk 
godsvertrouwen uit. 
Het verhaal heeft een ontwapenend slot. Moeder vertelt dat Castor is weggelopen 
omdat hij bang was voor de grasmaaier. Dan moet Simon hard lachen. "Een 
grasmaaier? Wie is daar nou bang voor!" En dan durft hij weer. 
 

 Ik ben niet bang is een rijk, eigentijds boek om samen over bang zijn te praten. 
De schrijfsters gebruiken in de tekst geen woord te veel of te weinig. Op de laatste 
bladzijde zie je Simon (met omgekeerde S, dus het is een van zijn eigen tekeningen) 
die met een smile van oor tot oor achter de grasmaaier loopt langs boos en bang 
kijkende Castor. 
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De overige nominaties 
 
Titel Dank je wel, kleine muis 
Schrijver Jennine Staring 
Illustraties Charlotte Dematons 
Uitgever NZV Uitgevers 
ISBN 90 6986 250 6 

 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De illustraties van het boek zijn vrij traditioneel. De stijl van Charlotte Dematons is 

zeker niet vernieuwend eerder traditioneel, dat blijkt ook uit de rest van haar oeuvre. 
Haar klassieke, zorgvuldige, bijna intieme stijl is wel erg mooi en past uitstekend bij 
dit verhaal. Haar wilde zwijn in dit verhaal riep bij alle juryleden een herinnering aan 
Rien Poortvliet op. Een aantal illustraties zijn humoristisch getekend. Het muisje, de 
zeer kleine hoofdpersoon van het verhaal, krijgt bijna menselijke eigenschappen als 
hij als boodschapper alle dieren langs gaat, als hij zijn voorpootjes als handjes voor 
zijn mond slaat of zijn kopje afwendt als de reddingsactie niet succesvol verloopt. 

 
Jammer dat op de omslag ‘kleine muis’ met kleine letters staat gedrukt, terwijl in de 
tekst zelf de soortnamen van de dieren ook als eigennamen worden gebruikt en dus 
van hoofdletters zijn voorzien. 

 
Inhoud ‘Dank je wel, kleine muis’ vertelt een verhaal dat een variatie vormt op een heel oude 

dierfabel die al bij Aesopus te vinden is. Het prentenboek van de eerste lichting die 
Lemniscaat ooit uitgaf, De leeuw en de muis van Brian Wildsmith, is een directe 
voorganger van dit verhaal. ‘Dank je wel, kleine muis’ vertelt het verhaal van Vos die 
verstrikt raakt in een val, waardoor hij ondersteboven aan een touw in een boom 
komt te hangen. Kleine Muis is de eerste die hem in deze benarde positie vindt. Kleine 
Muis wil Vos wel losmaken, maar Vos ziet dit niet zitten. Ja, hulp halen en grote 
sterke dieren laten komen, dat kan Kleine Muis. En graag snel een beetje, zegt Vos.  

 
Alle dieren zijn ervan overtuigd dat zij moeiteloos de klus kunnen klaren: Hert, Zwijn, 
Mol, Haas en Raaf, ze draaien er hun hand niet voor om. Zij zijn immers groot en 
sterk, slim en handig? De reddingsoperatie verloopt toch wat minder voorspoedig. Het 
viertal slaat aan het trekken en duwen en Raaf zal het touw doorbijten met zijn 
scherpe snavel. Het levert wel veel grof geweld, maar geen enkel resultaat. De dieren 
geven elkaar de schuld van de mislukking: ze hadden naar Mol moeten luisteren, Hert 
had het veel beter alleen gekund, Haas was veel te zenuwachtig. En terwijl de dieren 
ruzie maken gaat Kleine Muis aan de slag: hij klimt langs Vos omhoog. Het is een hele 
tocht voor Kleine Muis, waarbij hij Vos in z’n neusgaten kriebelt, in z’n oor friemelt, op 
z’n rug kietelt. Op de plaats van bestemming aangekomen knaagt Kleine Muis het 
touw door. Als Kleine Muis zelf angstig aan het touw hangt, vangt Vos hem op.  

 
Taal en stijl Het verhaal is met veel aandacht voor taaldetails geschreven: er zit ritme in, steeds 

komen alle dieren in volgorde aan de beurt. Ook de levendigheid van de tekst maakt 
het tot een genoegen om te lezen en voor te lezen. Een belangrijke passage als de 
reddingsoperatie van kleine Muis terwijl de andere dieren aan het bekvechten zijn, 
wordt lekker uitgebreid verteld. Het is ook een scharnierpunt in het verhaal: Kleine 
Muis, klein, pretentieloos en dapper bereikt wat Hert, Zwijn, Haas, Mol en Raaf, 
arrogant, groot en onhandig met z’n vijven nog niet voor elkaar krijgen. De 
samenhang tussen tekst en illustraties is heel sterk; als in de tekst staat dat Hert zijn 
neus in de lucht steekt, zie je dat ook op de illustratie gebeuren.  
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Titel Hallo, met Mijntje 
Auteur Lijda Hammenga 
Illustraties Magda van Tilburg 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1175 7 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving  Fleurig en sprekend omslag. De lay-out is prettig en het boek als geheel is goed 

verzorgd. De tekeningen van Magda van Tilburg zijn vrolijk en grappig, soms een 
beetje karikaturaal en ondersteunen de tekst. 

 
Inhoud Mijntje is net verhuisd naar een groot oud huis in een andere stad, samen met papa, 

mama, broertje Jesse en knuffel Kroel. Mijntjes vader is dokter. Dat een hedendaagse 
huisarts zijn dochtertje de telefoontjes van patiënten laat aannemen, doet trouwens 
wel wat onwaarschijnlijk aan. 
Mijntje vindt het eng natuurlijk, zo’n nieuw huis met een donkere zolder en een 
vreemde school. Eigenlijk zou Mijntje best terug willen, maar dat zegt ze tegen 
niemand. Gelukkig vindt ze al snel een vriendje, Olle. Olle is iets ouder dan Mijntje, 
hij zit in groep vier en ’kent wel duizend woordjes’. Mijntje is druk doende zich 
teksten als ‘de mus in de boom, de vis in de kom’ eigen te maken. 

 
Olle’s vader vaart op zee en daarom woont hij bij zijn oma. Olle voelt zich vaak 
alleen, hij verlangt naar zijn vader en hij heeft heimwee. In allerlei kleine dingen 
komt dit naar voren; als het tweetal in de tuin aan het scheppen is, zegt Olle ‘ik wil 
net zo lang graven tot ik bij mijn vader ben’.  
Mijntjes vader heeft een oplossing voor Olles heimwee : Olle leert hoe je een e-mail 
kunt sturen en natuurlijk mailt zijn vader terug. Samen met Olle beleeft Mijntje 
heerlijke avonturen, herkenbaar voor alle jonge kinderen. Heel gewoon en heel dicht 
bij huis, over alledaagse gebeurtenissen als bijbellezen voor het slapengaan, helpen in 
de tuin en in de keuken, vliegeren op de hei, kralen rijgen, buiten lopen in de regen. 
En over hoogtepunten als opa en oma die komen logeren, naar zee gaan, een poesje 
krijgen.  

     
Hallo, met Mijntje! is een prettig geschreven, aansprekend voorleesboek. Vertederend 
beschrijft Lijda Hammenga de liefdevolle band tussen Mijntje en haar moeder. Een 
bijzonder voorbeeld vormt de manier waarop moeder reageert als ze Mijntje de 
geschiedenis van Hanna heeft voorgelezen. Mijntje vindt het een mooi verhaal, dat 
Hanna haar zoontje Samuel kreeg op haar gebed.  
Dan volgt een gesprekje dat de natuurlijke wijze waarop Van de Hulst de 
geloofsvragen van kinderen in zijn werk kon verwerken, in herinnering roept:"Ben ik 
ook gebeden?" vraagt Mijntje aan mama. Mama kijkt opzij. Er komen kuiltjes in haar 
wangen. Ze moet even nadenken. "Soms geeft de Heer ons al, voordat wij erom 
gevraagd hebben," zegt ze zachtjes. "En was je toen blij?" "Héél blij!" Mijntje hoort 
gewoon dat het wáár is. Daarom geeft ze mama een kusje. 

 
Ook mooi is het gesprek tussen Mijntje en Olle als het erg grijs en bewolkt is. Olle 
zegt: ‘Nu kan de Here God ons niet zien’. Volgens Mijntje kan God alles, dus ook door 
de wolken kijken. ‘Olle stampt in een diepe plas. ‘dat wil ik helemaal niet,’ zegt hij. 
Daar begrijpt ze niets van. ‘Ik wel, hoor. Hij past op mij. Dat is fijn.’ Olle loopt stil 
verder. Hij kijkt naar de grond, niet naar de lucht.’  
Wat minder beviel was de manier waarop Hammenga Mijntjes vader laat uitleggen 
wat Pinksteren inhoudt; het is het feest van de Heilige Geest en die ‘helpt God op 
aarde’ en laat de bomen ritselen, de wolken drijven en de vogels zweven’. Vader is 
vast beter als dokter dan als theoloog, zullen we maar zeggen.  
Als er staat dat Hanna ‘heel hard’ bidt om een kindje, staat dat haaks op het 
bijbelverhaal zoals dat in 1 Samuel 1 wordt verteld. Wellicht bedoelt Hammenga ‘heel 
hard’ als ‘heel intens’? 
 
Het boek heeft een happy end. Olles vader mailt dat hij binnenkort thuiskomt. 

 
Taal en stijl  Het verhaal is met vaart geschreven, soms gedetailleerd geschilderd, dan weer vlot 

geschetst. Hammenga durft ook dingen weg te laten; als Mijntje aan Olle vraagt 
waarom hij bij zijn oma woont en waar zijn moeder is, bromt Olle ‘Die is weg’. In de 
rest van het boek komt Olle’s moeder nergens meer ter sprake. 
Lijda Hammenga amuseert haar lezers, maar zet ze ook aan het denken met nieuwe 
woorden en begrippen leren begrijpen. De auteur schrijft helder en sprankelend en 
laat vaak naar voren komen hoe een jong kind denkt en wat voor vragen Mijntje heeft 
bij alles wat ze hoort: "Tante Fieke heeft een stem als een orkaan,’ vindt opa. Mijntje 
weet niet wat dat is, een orkaan, maar je moet er vast voor oppassen.’  
 
Lijda Hammenga’s vorige boek, ‘De prikpoes’, stond bij de nominaties van 2003. Dat 
ze ook dit jaar in het rijtje genomineerden voorkomt, maakt duidelijk dat ze een 
auteur is om met belangstelling te volgen.  
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Titel Alleen!  
Schrijver Ben Slingenberg 
Illustraties Irene Goede 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1218 4 
 
Jury oordeel 

 
Vormgeving Fraai vormgegeven boek met aansprekende illustraties. De omslag toont drie pubers; 

een moeizaam kijkende jongen, een jongen die voluit lacht en een vrijmoedig kijkend 
meisje met baret. Een boek met flitsende uitstraling en pakkende titel dat uitnodigt 
tot lezen. Niet alleen de vele jongeren die Slingenbergs vorige boeken kennen, zullen 
dit kleurig ogende boek graag pakken. 

 
Inhoud Jens uit ‘Alleen’ is verhuisd, samen met zijn moeder. Waarom zijn vader afwezig is, 

weet de lezer aan het begin van het boek niet, maar Jens’ vroegere klasgenoten 
wisten het des te beter. Jens en zijn moeder hielden het niet meer uit in hun vorige 
omgeving en zijn hals over kop verhuisd.  

 
Jens ziet er natuurlijk tegenop om zijn nieuwe klasgenoten te ontmoeten, want de 
echte reden van zijn verhuizing moet geheim blijven. En een groot geheim moeten 
bewaren maakt alleen en eenzaam. De eerste dag in de brugklas van de nieuwe 
school valt erg mee. Hij raakt snel bevriend met Giel, een humoristische, vrij 
zelfstandig opererende jongen in een rolstoel en met de doortastende computerexpert 
Soof. Met z'n drieën gaan ze vaak naar opa Joor, die juist een computer heeft gekocht 
en leert e-mailen. Het opa-Joor-gaat-digitaal-gehalte van het verhaal is trouwens wel 
tamelijk hoog. Opa Joor is altijd blij met hun bezoek en heeft altijd aandacht voor 
hen.  
 
Jens voelt zich onzeker. Jens en zijn moeder gaan op een gelijkwaardige manier met 
elkaar om. Het geheim willen houden van de werkelijke reden van hun verhuizing 
zorgt voor grote spanning. Dat zijn moeder met de huisarts praat en besluit hulp te 
zoeken, wil Jens niet begrijpen.  
 
Uiteindelijk kan Jens geen kant meer op en praat met opa Joor, Giel en Soof. Zij 
besluiten gezamenlijk dat de enige manier om echt verder te gaan inhoudt dat Jens 
zijn klasgenoten vertelt wat zijn vader heeft gedaan. Een andere weg dan openheid is 
er niet voor Jens om van de voortdurende angst dat iemand ‘het’ zal ontdekken 
bevrijd te worden. Riskant, want verzwijgen geeft eenzaamheid, maar wat zal 
openheid opleveren? 

 
Aanleiding tot dit verhaal was een krantenberichtje over een veroordeling van een 40-
jarige man wegens zinloos geweld, staat achter in het boek. Zo’n nawoord geeft wel 
heel veel weg aan wie het leest voor het verhaal uit is. En dat doet afbreuk aan de 
spanning van het boek. Het lijkt trouwens ook een erg uitzonderlijke situatie, omdat 
daders van zinloos geweld zoals het meestal naar buiten komt, voor het overgrote 
deel beduidend jongere mensen zijn. 
 
Alleen is een mooi verhaal vol ernst en humor over Jens, die er uiteindelijk in slaagt 
om zijn angstvallig geheim gehouden verleden een plaats te geven, om anderen in 
vertrouwen te nemen en als een nieuwe Jens verder te gaan. Dat zijn 
navolgenswaardige karaktereigenschappen. Dat zijn normen en waarden verankerd 
liggen in de Bijbel wordt nergens direct of indirect genoemd. Nochtans is Jens een 
jongen die als identificatiefiguur een positieve uitstraling heeft.  
Dat vriendin Soof het niet zo nauw neemt met het privé-karakter van Jens’ mailtjes 
valt minder te waarderen. 
 

Taal en stijl Meestal expressief geschreven, maar hier en daar zitten slordige zinnen in het 
verhaal. Bijvoorbeeld op de eerste pagina. Jens wordt wakker in de nieuwe flat, in een 
kamer die hem nog niet vertrouwd is. ‘Hij snuift de geur van zijn kamer op. Het ruikt 
naar de vorige bewoners. Zo gauw mogelijk gaat hij die schilderen en behangen’. Dat 
plan geldt voor de kamer, nemen we aan, en niet voor de vorige bewoners. 
Ook het aantal keren dat vermeld wordt dat Jens een gevoel heeft alsof er een steen 
op zijn maag ligt, dat opa Joor Jens ‘Kastanjestraat’ noemt, of dat duidelijk gemaakt 
wordt hoe nieuwsgierig de andere bewoners van het verzorginghuis zijn en hoever 
opa Joor zich boven hen verheven voelt, is zo talrijk dat het wat gaat irriteren. 
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Titel Boudin De nar van Monnikenrede 
Auteur Henk Koesveld 
Illustraties Jaap Kramer (omslag) 
Uitgever De Vuurbaak 
ISBN 90 5560 267 1 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Een goed verhaal verdient een mooi uiterlijk, we blijven het herhalen. De uitgeverij 

wilde wellicht de nieuwe Koesveld uitgeven in de lijn van de vorige, maar een wat 
eigentijdser vormgeving zou het boek zeker goed hebben gedaan. Een andere lay-out 
en omslag zou de boeken van Koesveld nog beter maken. Ook de geregeld 
voorkomende slordigheden op het gebied van spelling en interpunctie zijn jammer. 
Henk Koesvelds werk verdient beter! 
Kleine letters, lange hoofdstukken en volle bladspiegel kunnen voor kinderen een 
belemmering zijn. 

 
Inhoud Boudin is een prachtig en spannend verhaal over de Middeleeuwen. Henk Koesveld is 

een echte Middeleeuwendeskundige; dit blijkt tot in de kleinste details van zijn boek 
en de wijze waarop hij de beschrijving van dagelijks leven in de middeleeuwen in zijn 
verhaal inpast. Door Koesvelds boeken blijken de middeleeuwen niet ver weg of lang 
geleden. Hij laat deze periode in zijn verhalen tot leven komen. Melaatsen die 
uitgestoten van de samenleving op een grafheuvel leven of dollen in een gekkenhuis: 
als lezer kun je ze voor je zien. 

  
Boudin is een jongen met een handicap. Hij heeft een bochel, is klein gebleven en 
wordt daarmee gepest. Zijn ouders hebben een herberg in een dorpje vlakbij Brugge 
waar hij zijn ouders helpt. Hij moet veel spannende en moeilijke avonturen 
meemaken. Hierbij heeft hij veel gemak van zijn kruisboog die er als speelgoed uitziet 
waardoor niemand doorheeft dat het een serieus wapen is.  

 
Boudin en zijn ouders komen in aanraking met Therion, een man die over duivelse 
krachten lijkt te beschikken. Therion belooft zijn vader veel macht en geld wanneer 
die met hem samenwerkt en daar is Boudins vader wel gevoelig voor. Maar al gauw 
blijkt dat overal waar Therion bij betrokken is griezelige gebeurtenissen zich 
voordoen.  

 
Therion heeft duidelijk macht over de vader van Boudin en die kan niet tegen hem op. 
Het keerpunt komt voor Boudin in de ontmoeting met Pater Brugman. Wanneer deze 
woorden van geloof in God uitspreekt blijken die sterker dan de boze machten en 
krachten van Therion en is zijn macht gebroken. Dit is een prachtige invulling van het 
christelijk element in dit boek. Het christelijk geloof komt op natuurlijke wijze naar 
voren. 

 
Knap in het boek is dat duidelijk wordt dat veel van de middeleeuwen ook nu heel 
actueel is. Buigen voor de macht van het geld is iets van alle eeuwen, het gevecht 
tussen goed en kwaad, het geloof in God tegenover geloof in zwarte magie, het 
uitstoten van gehandicapten of discrimineren van Joden, de harde strijd om het 
bestaan, fraude, de rol van geestelijken als letterlijke dekmantel voor criminele 
praktijken, het kwam en komt allemaal voor.  

 
Gelukkig verstopt Koesveld zijn informatie steeds meer in het verhaal, meer dan in 
zijn vorige boeken. Koesveld maakt daarin een duidelijke ontwikkeling door.  

 
Een bijzonder intrigerend geschreven boek, griezelig, spannend en onderhoudend. 
Koesveld bewijst hiermee zijn sporen als historisch kinderboekenschrijver ruim 
verdiend te hebben. Met deze toevoeging aan zijn reeks boeken over de 
Middeleeuwen laat Henk Koesveld zien een soort Thea Beckman of Simone van der 
Vlugt onder de auteurs van christelijke kinderboeken te zijn. Waarbij opgemerkt zij 
dat Koesvelds personages echte Middeleeuwers zijn, terwijl die van Thea Beckman 
nogal eens hedendaagse lijken in een middeleeuws jasje.  

 
Taal en stijl  Jammer dat er in het boek te vaak slordigheden zitten wat betreft de interpunctie. 

Ook clichématig taalgebruik en soms stijf aandoende woordkeus, zoals een lach die 
om de mond krult,sappige verhalen die rondvliegen, komen geregeld voor.  

 
De lengte van de hoofdstukken en van het verhaal als geheel, evenals de kleine 
letters en volle bladzijden, maken dit verhaal er een voor de echte doorzetter op 
leesgebied. Het geheel had wat aantrekkelijker gemogen, zoals we ook hierboven al 
hebben gezegd, maar voor de vele liefhebbers van Henk Koesveld is ‘Boudin, de nar 
van Monnikenrede’ een waardevol boek.  
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De overige boeken 
 

Titel Vriendschap on-line 
Auteur Evelien van Dort 
Illustraties Gerda Westerink 
Uitgever Kwintessens Uitgevers 
ISBN 90 7788 100 4 

 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De lay-out en de illustraties van het boek zijn verzorgd. Wel zitten er heel wat 

slordigheidsfouten in de tekst, zoals ‘en spreekbeurt’, ‘antikraak verhaal’, ‘paarden 
zijn kudde dieren’, naar de Bilt gefietst’, ‘na het vorige gesprek, houdt moeder 
rekening met haar’, en vele andere. Zoiets mag zeker niet voorkomen in een boek dat 
deel uitmaakt van ‘Leesladder’, een leesserie voor de basisschool.  

 
Inhoud Zoals de titel al aangeeft, speelt de computer en computergebruik een belangrijke rol. 

Er wordt ook heel wat afgechat. Het begint meteen: Eva wil naar de bibliotheek om 
materiaal te zoeken voor haar spreekbeurt van de volgende dag over Falabella’s, een 
ponyras, volgens Van Dort (de echte liefhebbers denken hier anders over). Vriendin 
Karin biedt hulp: op het makelaarskantoor van haar vader staan computers met 
toegang tot internet te over. Het lukt Eva om alles te vinden wat ze nodig heeft en de 
spreekbeurt wordt een succes.  

 
Bij Eva speelt voortdurend dat haar ouders niet zo rijk zijn; daarom kan ze niet op 
paardrijles, terwijl ze wel graag veel tijd in de manege doorbrengt. Daar leert ze Tara 
kennen en krijgt ze een sterke band met de pony Fifi die afgedankt blijkt te worden. 
Karin ontbreekt het in materiele zin aan niets, maar haar moeder en vader zijn 
voornamelijk met zichzelf bezig. Zij zou erg graag een huisdier willen, bezoekt 
geregeld sites waar kinderen over hun huisdieren chatten, maar haar moeder moet 
niets van een huisdier hebben.  
 
De leeftijd van de kinderen in het boek blijft vrij onduidelijk. Ze zitten in de 
bovenbouw van de basisschool, gezien de grote vrijheid die ze hebben, maar dan 
staat er opeens dat Eva nog bezig is met wisselen. Behalve de meisjes spelen ook een 
paar jongens een rol; poging om het boek voor ook jongens aantrekkelijk te maken? 
Gezien het imago van paardrijden als meisjesaangelegenheid wellicht niet zo 
geslaagd?  

 
Van Dort lijkt meer affiniteit met de beschreven meisjes te hebben; ze laat de 
jongens tenminste technisch nogal onwaarschijnlijke dingen uithalen: de een plaatst 
een nep-flitspaal, de ander beluistert met een eenzijdige babyfoon de baby van de 
buren. 
De lotgevallen rond de pony Fifi die door het groepje kinderen van het slachthuis 
wordt gered vormen een rode draad door het verhaal. Zij slagen erin Fifi een 
waardige oude dag op een ponyweitje tussen andere dieren 
Onzekerheid, gevoelens van eenzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen is iets dat bij 
bijna alle verhaalfiguren speelt. Van Dort weet dat ook over te brengen zonder het te 
expliciet te benoemen.  
Ook de dood en het verdriet daarover komt op verschillende manieren voor: Bas heeft 
een gestorven babyzusje, Karins oma is gestorven, ze maken kennis met Johan die 
‘antikraak’ in de pastorie bij de begraafplaats woont en daar bijzondere foto’s maakt. 

 
Taal en stijl  Dit laat geregeld te wensen over: ‘een gevoel van herkenning borrelt in Eva 

omhoog’… ‘ze voelt een eigenaardig soort aantrekkingskracht tot de plaatjes’.  
Al met al is ‘Vriendschap on-line’ een boek dat aan kwaliteit gewonnen had als het 
strakker was geredigeerd. Het had korter en krachtiger gekund en de vele 
zinsbouwfouten en spelfouten mogen echt niet.  



 

Juryrapport 2004 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 11 

Titel Koen is op Loes 
Auteur Jolanda Dijkmeijer 
Illustraties Marijke Duffhauss 
Uitgever De Banier 
ISBN 90 336 2783 3 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Koen is op Loes is een boekje voor beginnende lezers op AVI 2 niveau. De tekst is 

gedrukt in een duidelijke ronde schreefloze letter. Het is vreemd dat elke nieuwe 
regel met een hoofdletter begint, óók als de zin gewoon doorloopt. Geen enkele zin 
eindigt met een punt.  

 
Inhoud Jolanda Dijkmeijer schreef al een aantal interessante jongerenromans. Deze keer dus 

een boek voor jonge, beginnende lezers. De eerste indruk van het boek is zeer 
positief, het ziet er heel aantrekkelijk uit. 

 
Het jongetje Koen is verliefd op Loes, maar helaas voor Koen zijn deze gevoelens niet 
wederzijds. Loes valt op stoere, dappere jongens. Koen kijkt erg op tegen Tim, want 
die is veel stoerder dan hij. Koen denkt dat Loes Tim leuker vindt omdat Tim een step 
heeft en hij niet. Dan bedenkt Koen een plan. Hij steelt geld van zijn vader en koopt 
ook een step. Maar als zijn vader hem met de step ziet, komt de diefstal uit. De step 
moet weer terug naar de winkel en omdat Koen geen raad weet met zichzelf, zoekt hij 
ruzie met Loes. Gelukkig komt alles toch nog goed en krijgen Koen en Loes zelfs 
verkering. 

 
Het thema verliefd zijn op een klasgenootje en onzekerheid over de wederzijdsheid 
van die gevoelens is herkenbaar is voor kinderen van rond de zes jaar. Beetje 
overbodig en jammer dat de schrijfster het niet bij dit thema alleen gelaten heeft. 
Waarom heeft zij het stelen erbij gehaald? Om het boek spannender te maken? En 
een zesjarige die op het idee komt om met van de ouders gestolen geld een step te 
kopen, is dat niet wat erg onwaarschijnlijk? 
 
Een ander punt dat de jury stoorde was het spraakgebrek van Loes, of wellicht Joes. 
Loes kan de ‘l’ niet uitspreken en maakt daarvan een ‘j’. In een boek voor beginnende 
lezers is dit een ongelukkige keuze. En ‘fjieft’, zoals het toch al lastige –voor AVI 2 te 
lastige- ‘verliefd’ nu steeds in de tekst voorkomt, is haast een onleesbaar woord. Is 
dit spraakgebrek alleen maar gekozen om de flauw overkomende taalgrapjes als ‘Dat 
vind ik niet jeuk’ mogelijk te maken? Het klinkt eerder of Loes voortdurend verkouden 
is. Bij de zin van Loes ‘ik wil niet dat je pjaagt’ is trouwens opeens het spraakgebrek 
half verdwenen.  
Aan het eind van het boek lijkt het of het christelijk element er op het allerlaatst nog 
even aan toegevoegd moest worden. Wat God vindt van stelen had beter in hoofdstuk 
13 gepast, waar Koens ouders ontdekken wat hij gedaan heeft. Nu lijkt het of vlak 
voor het boek uit was nog even een christelijk element ingevoegd moest worden.   
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Titel Stef viert feest 
Auteur Margriet de Graaf 
Illustraties Marijke ten Cate 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1174 9 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boek heeft een verzorgde en aantrekkelijke omslag. Ook de belettering is prettig, 

de lay-out met tekst in tekstblokken is overzichtelijk. De sprekende en vaak geestige, 
soms dromerige illustraties zijn van Marijke ten Cate. 

  
Inhoud Weer een deeltje uit de Horizonreeks. Stef is een al bekende van het deeltje Stef in 

het ziekenhuis. Dit boek is, volgens de omslag, om voor te lezen aan kinderen vanaf 
vijf jaar, om zelf te lezen na ongeveer een jaar leesonderwijs. Dat is en blijft een 
lastige onderneming: het maakt dat het verhaal als voorleesboek tamelijk mager is, 
en voor beginnende lezers een hele kluif omdat het vrij lang is. Ook wordt Stef zeven 
jaar, en voor een vijfjarige is dat leeftijdsverschil van twee jaar toch echt een wereld 
van verschil. 

 
Voor ons gevoel kwam de uitspraak van Stef, als hij niet kan slapen van de spanning 
voor zijn verjaardag en uit bed stapt, nogal uit de lucht vallen. Stef staat op, kijkt uit 
het raam, ziet dat de lucht roze is en dan staat er: ‘Mooi, zucht Stef. ‘Dat heeft de 
Here God gemaakt. Wat knap!’  
 
In ‘Stef viert feest’ beginnen de voorbereidingen voor de zevende verjaardag van 
Stef. Het boek heeft iets keurigs in de manier waarop Margriet de Graaf een lijstje 
lijkt af te werken van alle onderwerpen die met een verjaardag te maken hebben, 
zoals het nachtjes aftellen, uitnodigen, de verjaardag zelf, cadeautjes, trakteren op 
school, en natuurlijk als hoogtepunt het echte verjaarsfeest.  
 
Het is wel aardig dat De Graaf die verjaardag de helft van het verhaal laat beslaan. 
Lekker uitgebreid beschrijft ze het verjaarsfeest, waar natuurlijk het een en ander mis 
moet gaan: Timo krijgt de wc-deur niet open, Niels, die weliswaar twee 
zwemdiploma’s heeft, komt met kleren en al in het water terecht. Dat kleine eendjes 
zo dichtbij een waterfiets komen dat Niels ze denkt te kunnen aaien, klinkt trouwens 
nogal bedacht. 
  
Het is wel een leuk boekje met een aansprekend, herkenbaar onderwerp, maar het 
verhaal is tamelijk risicoloos en blijft niet lang hangen. 

 
Taal en stijl Het boek is prettig geschreven, in korte krachtige zinnen. De illustraties zijn goed 

verdeeld over het boek, zodat ze ook steeds een soort rustpunt vormen voor jonge 
lezers.  
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Titel Geldjacht 
Auteur Roland Kalkman 
Illustraties Adri Burghout 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 331 1733 9 
 
Juryoordeel 
  
Vormgeving De omslag is niet echt eigentijds, maar roept wel spanning op.Kinderen die op zoek 

zijn naar een spannend boek, worden er wellicht nieuwsgierig door gemaakt. De 
illustraties in het boek, paginagroot, zijn ook van Adri Burghout en zijn goed 
verzorgd. 

 
Inhoud Over het algemeen een leuk en soms spannend jongensboek. De schrijver lijkt wat 

moeilijk op gang te komen en gaat in het begin teveel uit van de beleving van een 
vader van kleine kinderen die zelf graag in Engeland komt. Zo staan er soms dingen 
in die de vaart uit het verhaal halen: het zusje dat niet in de wandelwagen wil, of het 
boodschappen doen in de supermarkt. Later wordt dit minder en gaat het spannende 
verhaal overheersen. 

 
Rick is de hoofdpersoon. Hij is samen met zijn vriend Jasper op vakantie in Engeland. 
Tijdens een wandeling vindt hij een vogel die door een jager is neergeschoten. Het 
dier heeft een kokertje om zijn poot. In dat kokertje zitten allemaal bankbiljetten. 
Rick besluit niemand iets te vertellen over zijn vondst. Zelfs zijn vriend Jasper mag 
van niets weten.  
Een half jaar later gaan Rick en Jasper weer naar Engeland. Dan blijkt dat er toch 
meer mensen zijn die iets afweten van dat kokertje. 
 
Voor de spanning van het verhaal is het aan de ene kant nodig dat Rick het geheim 
niet verklapt. Aan de andere kant is het niet erg realistisch dat een jongen zo’n 
geheim zolang voor zich houdt. Het verhaalelement van de vrouwelijke tolk die 
tweemaal voorkomt – ook wel heel toevallig - en door de jongens tamelijk onbeschoft 
aan de kant wordt gezet konden we niet echt waarderen. Komt er in dat hele 
mannenbolwerk een vrouw voor, moet die meteen afgeserveerd worden!  
 
Voor de ontknoping van het verhaal geldt dat het wel spannend is maar niet echt 
realistisch. Sommige elementen lijken wat vergezocht. Maar toch: spannend is het 
wel. 
Dat de jongens als dank voor het oplossen van een misdaad nog een beloning krijgen 
hoort wellicht een beetje bij het slot van een eind goed, al goed avonturenverhaal. 
Maar Rick is lange tijd niet eerlijk geweest. Dat maak je niet goed met een gift van 
twintig pond voor de arme kinderen in Afrika.  

  
Taal en stijl  Wat altijd lastig is, is een Nederlands verhaal te schrijven dat in Engeland speelt. Hoe 

verwerk je het gegeven dat Engels de taal is die je om je heen hoort? Kalkman heeft 
ervoor gekozen om soms Engelse zinnetjes in de tekst op te nemen en ze onderaan 
de bladzij te vertalen. Nooit zo’n heel gelukkige greep, en eigenlijk ook echt niet 
nodig. Het doet geforceerd aan, om ‘l don’t understand you’ onderaan vertaald te zien 
staan; op dezelfde bladzij moet trouwens de zin ‘Can I have your passport’ het zonder 
vertaling stellen.  



 

Juryrapport 2004 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 14 

Titel Kanjers 
Auteur Bram Kasse 
Illustraties Dick van der Pol (omslag) 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 331 1761 4 
 
Juryoordeel  
   
Vormgeving Het boek oogt verzorgd en heeft een prettig leesbare letter. De omslagillustratie is 

een beetje druk en klopt niet helemaal: een van de vier kinderen, Latifa, heeft een 
hoofddoek om terwijl in het verhaal staat dat ze die alleen draagt als ze naar de 
koranschool gaat en niet als ze bij haar klasgenootjes is. 

 
Inhoud Het is een echt schoolverhaal: op de eerste bladzijden duizelt het je van alle namen 

van de kinderen in groep 8: Amber, Latifa, Joas, Romano, Erwin, Esther, Bart, Sven… 
Gelukkig slaagt Kasse er snel in de lezer te laten ontdekken om welke vier kinderen 
het verhaal vooral draait.  

 
De fiets van meester Hermans is gestolen. Die fiets is er niet zomaar een, want de 
meester heeft hem van alle kinderen en ouders gekregen toen hij twintig jaar op de 
Anjerschool werkte. De kinderen hebben al gauw een verdachte op het oog: 
klasgenoot Sven, veel ouder dan de rest van de groep en van een andere school 
afkomstig. Van Amber worden daarna in korte tijd twee fietsen gestolen: de hare en 
de fiets die ze van haar moeder mocht lenen. De kinderen gaan hun best doen om de 
dief of dieven op te sporen.  
 
Een ander bijzonder aspect van dit boek is dat het op een onnadrukkelijke manier 
intercultureel is. Amber en Latifa zijn goede vriendinnen. Als Latifa bij Amber thuis 
komt, vertelt Latifa dat zij niet gelooft dat Jezus de zoon van God is. Als Amber 
geschokt reageert en die opvatting oneerbiedig noemt, wijst Latifa op het glas thee 
dat op de bijbel is neergezet: kijk, dat vindt zij nou weer oneerbiedig, een glas thee 
op een heilig boek zetten.  
 
Het boek loopt lekker wensvervullend, weliswaar wat onwaarschijnlijk, af: de kinderen 
spelen een belangrijke rol bij het oplossen van de fietsendiefstallen. Ze krijgen veel 
eer: de plaatselijke Echo verschijnt met een speciale editie waarbij de schoolkrant, de 
Anjerkrant, voor de gelegenheid is omgedoopt tot Kanjerkrant. 

 
Taal en stijl  Bram Kasse schrijft soepel, vlot leesbaar en eigentijds-realistisch: kinderen proberen 

bij elkaar af te kijken, zijn jaloers en verliefd, hebben geen zin om moeder te helpen 
met opruimen. En ouders zijn ook wel eens chagrijnig en durven dat ook toe te 
geven. Dat hij modieuze terminologie niet nodig heeft, is een groot pluspunt.  

 
De dagelijkse schoolwerkelijkheid levert meer dan genoeg verhaalstof, laat Kasse 
zien. Dat de gestolen fiets van de meester meteen een journalist op school brengt en 
heel veel mensen op de been brengt, heeft nog wel iets onwaarschijnlijks. Maar toch: 
Kasse is als schrijver echt een aanwinst en een auteur om nog veel van te verwachten 
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Titel David, een herdersjongen uit Bethlehem 
Auteur Vrouwke Klapwijk 
Illustraties Ivan en Ilia 
Uitgever NZV Uitgevers 
ISBN 90 69 86249 2 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boek heeft een vrij druk omslag, maar de omslagtekening geeft de inhoud van 

het boek goed weer. De variatie aan kleuren en de blokvorming rond titel en namen 
van auteur en illustrator doet afbreuk aan de rustgevende omslagtekening. Het boek 
maakt deel uit van een serie, de sterreeks. Deze serie wil ‘de geloofsgeschiedenis in 
spannende en aantrekkelijke verhalen tot leven’ brengen. Waarschijnlijk hebben de 
drie sterren dus te maken met het AVI-niveau van het boek. Nergens wordt dat 
echter toegelicht, evenmin als duidelijk wordt of de serie uit nog meer delen bestaat. 
  
De illustraties zijn van erg verschillend formaat. Soms paginagroot, soms klein. 
Midden tussen de tekst is niet de fraaist denkbare plaats voor een tekening; zo’n 
stukje tekst aan de bovenkant, een stukje aan de onderkant van de illustratie maakt 
de bladzij tamelijk rommelig. 
De titel lijkt naar de bijbelse David te verwijzen, maar doet dat niet: het verhaal 
speelt rond het begin van de christelijke jaartelling.  
  

Inhoud David, de geduldige en zorgzame zoon van Natan de wijngaardenier, wil graag herder 
worden, net als buurman Jonas. Vader Natan bestempelt het herdersvolk echter als 
onbetrouwbaar tuig en wil dat zijn zoon in de leer gaat bij Levi de pottenbakker. Dat 
garandeert hem een goed bestaan. 
 
Vrouwke Klapwijks verhaal speelt ten tijde van de geboorte van Jezus. Zij beschrijft 
Davids leven zo dat de lezer ongemerkt heel wat van die tijd opsteekt. Zo komen 
allerlei bijbelse begrippen en gewoonten tot leven. Ook de Romeinse overheersing en 
de inschrijving komen aan de orde. Daartussen door vlecht Klapwijk op een heel 
natuurlijke manier het levensverhaal van Davids grote naamgenoot. De stukken over 
de bijbelse David zijn steeds gecursiveerd. Deze passages worden door Jonas verteld 
aan zijn buurjongen. Hij vertelt onderhoudend, romantiseert soms wat. Hij schetst 
bijvoorbeeld de zoon van Isai als "lang en knap, met zwart krullend haar". In de Bijbel 
ontmoeten we hem echter als een knappe jongen met rood haar. 
  
Vaders wens gaat in vervulling. David krijgt Levi de pottenbakker als leermeester. 
Maar al vanaf de eerste dag gaat het mis. Wel lukt het hem een geboetseerd schaapje 
voor zijn grote vriend Jonas te maken. Dan stemt Natan er in toe dat zijn zoon David 
een maand op proef met buurman Jonas mee gaat. En zo ontmoet David, terwijl hij 
op een nacht de wacht houdt over de kudde, een hemelse boodschapper die de 
geboorte van Jezus aankondigt. Samen met Jonas en de andere herders spoedt hij 
zich naar het geboren Koningskind. Juichend keert hij terug, vast overtuigd dat hij bij 
Jonas en zijn herders wil blijven. 
 
Vrouwke Klapwijk heeft de levensverhalen van David Natanszoon en David, de zoon 
van Isaï op een heel originele en knappe wijze ineen weten te vlechten tot een nieuw 
verhaal.  
 

Taal en stijl Klapwijk vertelt ook hier helder en expressief. De manier waarop ze via Jonas’ 
verhalen de bijbelse David belicht, is sterk. Het is een verhaal dat zich in een ruk laat 
uitlezen en dat indrukwekkender en waardevoller is dan de weinig zeggende titel doet 
vermoeden.  
Voor kinderen rond de acht, de groep die ongeveer dit AVI-niveau beheerst, is het 
verhaal wel vrij lang. 
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Titel Geintje! 
Auteur Vrouwke Klapwijk 
Illustraties Roel Ottow 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1159 5 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boek heeft een frisse omslagillustratie en ook binnenin sterke, bijna cartoon-

achtige illustraties. Zoals wel vaker bij uitgaven van Callenbach is een aantal 
attributen, hier een voetbal en een petje met ‘coach’ erop, op veel bladzijden terug te 
vinden. Zo’n element breekt de bladspiegel en maakt een dubbele pagina tot meer 
dan een massieve hoeveelheid letters.  

 
Inhoud Op school is er binnenkort een sportdag. Alle kinderen moeten hier aan meedoen. 

Ook Floor. Maar Floor ziet hier erg tegenop. Hij leest veel liever. Grappig detail is dat 
Floor een boek over matbal in de bieb gaat zoeken als hem duidelijk is dat hij toch 
echt mee moet doen. Dat is zijn eerste manier om zijn angst voor de bal kwijt te 
raken. Floor schaamt zich voor zijn angst, gaat matbal leuker vinden door erover te 
lezen. Zijn klasgenootje Ellen wil hem wel helpen om zijn angst voor de bal te 
overwinnen. Samen gaan ze oefenen. Als Hans, een ander klasgenootje, dit ontdekt, 
pest hij Floor ermee. Belachelijk, vindt Hans, want wie is er nu bang voor een bal?! 
Dan worden de rollen omgekeerd en ontdekt Floor het geheim van Hans. 

 
Het onderwerp ‘bang zijn voor de bal’ is een heel origineel onderwerp voor een 
kinderboek. Een aardig onderwerp ook, omdat meestal voorkomt hoe graag een kind 
sport en hoe goed het daarin is. Dat hier een kind centraal staat dat liever leest, 
absoluut niet van sport houdt en zelfs bang is voor een bal, sprak ons wel aan. Het 
was mooi geweest wanneer er gekozen was om alleen dit onderwerp te beschrijven. 
Maar in het boek is nog een zwaarder thema te vinden. Bedreigd worden en daardoor 
gedwongen worden om diefstal te plegen. Dit tweede thema maakt het verhaal 
topzwaar.  
De reden waarom Hans is gaan stelen wordt maar in een paar zinnen verteld, terwijl 
dit een drama voor hem moet zijn geweest. Zou Hans eigenlijk ook al wel de leeftijd 
hebben om al op dievenpad te gaan? Doen kinderen van zijn leeftijd dat? 
Ook had het thema van Floor meer uitgediept kunnen worden. De reden waarom 
Floor zo panisch is voor een bal dat hij er zelfs nachtmerries over heeft, blijft nu 
onduidelijk. En vreemd dat deze ‘handicap’ van Floor nooit eerder opgevallen? Hebben 
de kinderen voor deze sportdag nooit eerder balspelen gedaan?  
 

Taal en stijl Het verhaal is in een directe stijl geschreven, dat kinderen zal aanspreken. Opvallend 
veel hoofdstukken beginnen met gesproken taal. Klapwijk heeft weer een verhaal 
geschreven dat lekker vlot wegleest.  
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Titel Koosje en het pad met de rode paaltjes 
Auteur Vrouwke Klapwijk 
Illustraties Magda van Tilburg 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1190 0 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Op de omslag die in warme kleuren is uitgevoerd zit parmantige rode krullenbol 

Koosje op een dikke tak die tamelijk hoog lijkt. Naast haar staat een rugzak die er als 
een reusachtige muis uitziet. Een eekhoorn, vogel en konijn blijven ook gezellig bij 
haar zitten. Ook de afwisselend grote en kleine bij het verhaal zijn mooi. De geestige 
illustraties trekken het verhaal een beetje weg uit de strikt realistische sfeer: het 
eekhoorntje dat zich levensgrote vragen stelt, de als mensjes getekende paaltjes die 
de rol van toeschouwer hebben. 

 
Ook de afwisselend grote en kleine illustraties bij het verhaal zijn mooi. Het boek 
heeft een overzichtelijke layout en een prettig lezend lettertype.  

 
Inhoud Dit boek is het vierde over Koosje. Als Koosje uit school komt wil ze meteen met haar 

boot weg. Ze heeft een plan. Twee jongens uit haar klas hebben een hut in het bos. 
Die wil ze opzoeken. Waarom? Omdat haar vriendje Vincent opeens veel met die 
jongens omgaat en niet meer met haar wil spelen. Koosje is beledigd dat Vincent niet 
meer met haar wil spelen. Zelf slaat Koosje een verzoek van haar buurmeisje Fieke af 
om met haar te spelen. Ze heeft wel wat anders te doen, en moet naar Vincent. Toch 
heeft ze aan het einde van het verhaal de hulp van Fieke nodig. En de jongens die 
niet met Koosje wilden spelen? Die kunnen niet zonder de hulp van Koosje als ze uit 
hun boomhut gevallen zijn. 

   
Het avontuur eindigt een beetje meditatief: als Koosje erkent dat ze wel een beetje 
bang was toen ze haast verdwaald was bij het halen van hulp, zegt Vincent moeder 
dat ze nooit mag vergeten dat er altijd Iemand is die voor haar zorgt. En in het 
laatste hoofdstuk zitten Koosje en haar moeder naar de zonsondergang te kijken en 
bespreken ze het avontuur na. Moeder zegt dat Fieke weliswaar een beetje bazig lijkt, 
maar dat er wel meer kinderen zijn die bazig en eigenwijs overkomen. Meisjes die 
bijvoorbeeld Koosje heten hebben daar ook last van.  
Een mooi thema dat dicht bij de belevingswereld van kinderen staat.  

 
Taal en stijl Vrouwke Klapwijk is heel goed in het observeren en beschrijven van kinderen. Kort en 

krachtig beschrijft ze hoe deze kinderen met elkaar omgaan, wat ze van elkaar 
vinden, hoe ze tot andere inzichten komen en elkaar nodig hebben. Haar 
kinderomschrijvingen zijn heel herkenbaar. Een leuk, vlot geschreven boekje voor 
kinderen van een jaar of zeven.  
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Titel U bent altijd bij mij 
Auteur Guurtje Leguijt 
Illustraties Holly Meade 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1183 8 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Prachtig geïllustreerd prentenboek met mooie paginagrote, bladvullende 

waterverftekeningen van Holly Meade. Leguijt bewerkte de tekst van Reeve Lindberg 
voor het Nederlandse taalgebied.  

 

Inhoud U bent altijd bij mij’ is een bewerking van psalm 139. Leguijt heeft deze psalm op een 
prachtige manier bewerkt. De tekst is mooi, eenvoudig en eenduidig, past goed bij de 
illustraties en ondersteunt die. Leguijt laat hier merken met taal te kunnen spelen.  

Mooi is de eenheid in tekst en illustraties. Zoals bijvoorbeeld bij een illustratie van een 
kampvuur “ik voel de warmte van Uw liefde’. Ook het einde van het boek is leuk 
gevonden ‘ik weet als ik naar bed ga en mijn ogen sluit, is God nog steeds dichtbij mij 
dus doe het licht maar uit’. Oftewel: doe nu het boek maar dicht, de inhoud blijft je 
bij.  

 
Soms zitten er wat wonderlijke rijmpjes in waarvan je hoopt dat kinderen ze niet 
letterlijk zullen nemen: 
Ik was een keer verdwaald / U heeft mij thuisgebracht/ Nu hoef ik niet meer bang te 
zijn /Ik weet: U houdt de wacht.  
Dit geldt ook voor de illustraties: er is er één van kinderen die zonder zwembandjes 
of wat ook midden op zee dobberen. 
 
Omdat het een bewerking van een psalm is, ontbreekt er een verhaallijn. Dit maakt 
het minder geslaagd als voorleesboek, bovendien is het taalgebruik pittig voor 
peuters en kleuters.  
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Titel Terreur in de Tower 
Auteur Riny van der Mark 
Illustraties Rob de Lange (omslag) 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 331 1745 2 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Omslag waarop wel erg veel gebeurt: op de achtergrond twee vlaggen, een brand, 

het gezicht van een politieman en dat van een angstig kijkende zwarte jongen met 
pet en een groepje mannen waarvan één met bivakmuts.  

 
Inhoud Larry is een Londens straatschoffie. Moeder Lotty komt aan de kost als prostituee en 

een vader is er niet. Larry wordt gepakt voor winkeldiefstal en naar het politiebureau 
gebracht. Een van de agenten slaat hem.  
Hoge politiefunctionaris Johnsen, voor de laatste dag in Londen werkend, ziet hem en 
wordt herinnerd aan zijn eigen kinderloosheid. Hij stapt de cel van Larry binnen en 
zegt: ’Jongen, al lijkt soms de hele wereld tegen je, er is altijd Iemand tegen Wie je je 
problemen kunt vertellen. (…) ‘Bij God kun je altijd met je ellende terecht.’  
Op Larry, niet gewend aan aandacht en vriendelijkheid, maken deze woorden diepe 
indruk. 
 
Er vindt nogal wat aan vreselijke en tamelijk onwaarschijnlijke gebeurtenissen plaats 
in het boek: de flat van Larry’s moeder wordt door IRA-activisten gebruikt als 
schuilplaats en uitvalsbasis voor hun acties in Londen. Larry wordt gebruikt om 
verdachte boodschappen af te leveren en moet een tas met een bom erin in de Tower 
plaatsen. Na die actie wordt Larry in vliegende vaart naar Belfast overgebracht en 
daar moet hij het huis van Johnsen, die als een van de weinigen ooit goed voor hem 
is geweest, bespioneren. De IRA bereidt een aanslag op hem voor. Die mislukt door 
Larry’s optreden, maar hierbij raakt de jongen zelf zwaar gewond. Hij wordt 
geopereerd en ligt op de intensive care. Zelfs daar wordt hij nog achtervolgd: een 
nep-nachtzuster, ingehuurd door de IRA, doet vergif in het infuuszakje. 
 
Met Larry’s moeder loopt het ook slecht af. Er is nieuw perspectief in haar leven 
gekomen doordat Tim Brown, leerlingbegeleider op Larry’s school, zich niet alleen 
inzet om Larry op het rechte pad te houden maar ook op moeder Lotty meer dan 
gewoon gesteld raakt. Er zijn al trouwplannen, maar dan duiken de IRA-engerds weer 
op.  
Aan het eind van het boek, als Larry in Belfast in het ziekenhuis ligt, wordt het 
lichaam van zijn moeder, vermoord door de IRA, in de Theems gevonden  
Het eind is nogal tranentrekkend: Johnsen en zijn vrouw hebben besloten Larry te 
adopteren, maar hij sterft. 

 
Taal en stijl Opvallend is dat Van der Mark altijd bij de introductie van een verhaalfiguur heel veel 

woorden gebruikt om diens achtergrond weer te geven, in plaats van dat soort 
informatie gaande het verhaal gedoseerd te verstrekken waar het functioneel is.  

 
Neem de eerste keer dat moeder Lotty voorkomt: ‘Tegen het aanrecht geleund drinkt 
ze haar bier en denkt aan de puinhoop die haar leven is. Nooit had ze gedacht dat het 
zo erg zou worden. Haar jeugd was geen pretje, maar nu is het helemaal niets.(…)  
Als oudste van drie dochters moest zij alle rotklusjes in huis opknappen. Zij kreeg 
altijd de schuld als er ruzie was. Van haar salaris moest ze een groot deel afdragen. 
Haar werkgevers hielden het nooit lang met haar uit. Zij ook niet met hen trouwens. 
(…) Het contact met Larry is slecht. Ze merkt trouwens niet dat hij eronder lijdt. Hij 
kan prima voor zichzelf zorgen.’ En zo gaat het twee bladzijden door, tot de bel gaat 
en haar Ierse klanten komen. 
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Titel Kleur bekennen 
Auteur Hans Mijnders 
Illustraties Roelof van der Schans (omslag) 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1178 1 
 
Juryoordeel 
  
Vormgeving  Sterke, vernieuwende omslagillustratie met graffiti-effecten die goed de inhoud van 

het boek weergeeft, maar ook nieuwsgierigheid wekt. 
 
Inhoud  Xander is bezig met de laatste loodjes op school. Nog even en hij zal examen voor het 

vmbo doen. Xander is een eenling in de klas, echte vrienden heeft hij niet. Graag zou 
hij vrienden willen hebben. Dan leert Xander Richard kennen. 

  
Richard gaat er ’s nachts op uit en maakt graffiti op muren en zelfs als het zo uitkomt 
op treinen. Xander is enorm onder de indruk van Richard en laat zich door hem 
meeslepen. Zo lijkt het of hij er ook bij hoort en vrienden heeft. Als de laatste 
schooldag (door de leerlingen kolderdag genoemd) in zicht komt, worden er door 
docenten en leerlingen plannen gemaakt om deze dag gedenkwaardig af te sluiten. 
De leerlingen vinden de plannen van de docenten natuurlijk te braaf en de 
klasgenoten van Xander bedenken grappen die eigenlijk niet door de beugel kunnen.  

 
Xander wordt aan het denken gezet. Is Richard wel een echte vriend? Wat zijn 
eigenlijk vrienden? En de grappen die ze hebben bedacht, kun je dat wel maken? De 
spuitbussen voor het graffiti zijn erg duur, moet je die dan maar gaan stelen?  
Xander neemt enkele beslissingen en leert daardoor zichzelf en de mensen om hem 
heen beter kennen.  
 
Het boek ‘kleur bekennen’ is een boek dat zich afspeelt op een christelijke school en 
waar de jongeren met vallen en opstaan de normen en waarden van de maatschappij 
leren. Het boek is spannend geschreven. Toch komen er situaties in het boek voor die 
gekunsteld overkomen. De ouders van Xander zijn wel erg braaf; zo mag Xander 
eigenlijk geen mobieltje hebben, want dat is onnodig. Als Xander zich toch een 
mobieltje laat aansmeren, gebeurt er niets. 
 
Beetje toevallig dat Xander zijn bijbels dagboekje openslaat juist op een bladzijde die 
over vriendschap gaat. Onnatuurlijk doet aan dat Lianne op een beetje belerende toon 
uitlegt wat een ‘crew’ is: “heel veel lui die aan graffiti doen vormen met elkaar een 
vriendengroep. Zo'n groep noem je een crew. Het zijn gasten die met elkaar 
optrekken en regelmatig een bushokje of een muurtje versieren met spuitbussen. 
Zulke groepen geven zichzelf vaak een naam. Als ze ergens aan het spuiten zijn 
geweest, laten ze altijd de afkorting van hun naam achter’.  
Jammer, want het verhaal heeft echt de potentie om een goed jongerenboek te zijn.  
 
Ook jammer is het dat sommige fragmenten niet verder uitgewerkt worden. Wie 
waren het nu eigenlijk die bij Xander thuis op de garage hebben geschilderd? Wie 
misbruikten de naam MSN? Xander koopt een mobieltje en zijn ouders zijn hier kwaad 
over. Maar ook dit wordt niet verder uitgewerkt. Aan het einde van het boek gaat 
alles nog al snel. Mooier was het geweest als de schrijver het boek gewoon iets dikker 
had gemaakt en wat meer had uitgewerkt.  
 

Taal en stijl Veel zinnen beginnen op een nieuwe regel, er ontbreken alinea’s. Taal en stijl zijn 
meer geschikt voor brugklassers dan 15/16-jarigen, en dat terwijl de hoofdpersonen 
in de examenklas van het vmbo zitten. 
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Titel Overleven in groep 7 
Auteur Hans Mijnders 
Illustraties Kees van Scherpenzeel 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 331 1735 5 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Een kleurige, eigentijdse omslag. Door de computer en de apenstaartjes op de omslag 

is meteen duidelijk dat computer en e-mail een belangrijke rol spelen in het verhaal. 
De tekeningen in het boek vullen de tekst op een leuke manier aan. 

 
Inhoud De titel geeft al aan dat dit verhaal zich vooral afspeelt op school. En blijkbaar heeft 

niet iedereen het makkelijk in groep 7.  
Mark is na een verhuizing op een nieuwe school begonnen. Vanaf de eerste dag wordt 
hij getreiterd. Jas weg, fiets weg, dreigbriefjes in zijn zak.. Wie doet dat? En waarom? 
Dat zijn de vragen die centraal staan in het verhaal. 
 
Door de pesterijen voelt Mark heimwee naar zijn oude klas. Op een gegeven moment 
houdt hij het niet meer vol. Hij stapt op de bus naar zijn vorige woonplaats en gaat 
naar zijn oude school. Iedereen wil natuurlijk weten hoe het gaat op zijn nieuwe 
school. Dan vertelt Mark alles wat er is gebeurd aan de juf en zijn vrienden.  
De ontknoping volgt wanneer juf hem ’s middags weer naar huis brengt.  
 
Tim, een van zijn klasgenoten, was jaloers. Jaloers op Mark die als nieuwkomer 
meteen vrienden had, met goede ideeën kwam voor een nieuw te ontwerpen 
schoolplein, enzovoorts. Herkenbaar, dat jaloezie zich uit in pesten.  
Het boek heeft een happy end. Alles komt goed, maar misschien iets teveel van het 
goede?  
 
Mark mailt veel met zijn vriend en vroegere klasgenoot Frederik. De berichten die zij 
elkaar steeds sturen zijn in het verhaal opgenomen en springen er door hun andere 
opmaak en lettertype duidelijk uit. Origineel is het misschien niet. We zien het ook in 
de boeken van Francine Oomen.  
 

Taal en stijl Mede door de opbouw en de afwisselende bladzijden is het verhaal prettig leesbaar. 
Een leuk boekje voor lezers vanaf een jaar of tien.  
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Titel Tim en Tom hebben een geheim 
Auteur A. Mol - Vogelaar 
Illustraties Roelof Wijtsma 
Uitgever De Banier 
ISBN 90 336 2790 6 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Omslagillustratie geeft meteen de twee geheimen van Tim en Tom weg: Tim wil leren 

vioolspelen, Tom wil een roeiboot. De illustraties in het verhaal doen sterk aan het 
werk van W.G. van de Hulst jr. denken, met name die in hoofdstuk twee. 

 
Inhoud Tim en Tom zijn van onbestemde leeftijd: Tom gaat naar groep vier en Tim naar 

groep drie, toch zijn ze als kleuters getekend.  
 
Het verhaal speelt in een niet gespecificeerde maar beslist niet Nederlands aandoende 
omgeving: er zijn gele schoolbussen, de opa’s heten Bennet en Edwards, de kinderen 
hebben voor Nederlandse begrippen onwaarschijnlijk veel ruimte om het huis. Het 
was aardig geweest als Alien Mol, die als dochter van Nederlandse emigranten in de 
Verenigde Staten woont, duidelijker was geweest over de omgeving die ze aan wilde 
geven.  
  
Het boek wordt een voorleesboek genoemd voor kinderen vanaf vier jaar; voor die 
leeftijd zijn de hoofdstukken echter wel wat erg lang om in een voorleessessie 
gebruikt te worden. 
 
Het godsdienstige aspect wordt in het verhaal erg vaak genoemd. Als Tim en Tom 
bevriend raken met Brenda en gehandicapte Laura en de twee meisjes voor het eerst 
bij hen thuis komen, neemt moeder meteen de gelegenheid te baat om hen kennis te 
laten maken met een bijbelverhaal.  
Aan het eind van het boek is een enkele vraag van Brenda voldoende voor haar 
vioolspelende opa om het verloren geloof van zijn kinderjaren te hervinden. ‘Ik dacht 
niet meer aan de Heere. Maar Hij dacht wel aan mij. De Heere is zo genadig!’ Als Tom 
jarig is en dolgraag zijn cadeautjes wil krijgen, vraagt vader wat het ‘allermooiste 
cadeau’ is, en Tom zegt gehoorzaam: ‘Een nieuw hart’. Daarna kunnen de cadeautjes 
komen.  
 
Het best is Alien Mol op dreef als ze vertelt over hele gewone alledaagse huis-, tuin- 
en keukenvoorvallen, zoals in het hoofdstuk over de twintig Euro (hier kiest Alien Mol 
opeens voor de Nederlandse munteenheid) die de twee jongens in hun Lego-
supermarkt stoppen en vervolgens natuurlijk vergeten.  
 

Taal en stijl Alien Mol schrijft een vrij vlot voorleesbaar verhaal. Af en toe glijdt ze uit door haar 
Tim en Tom te volwassen taal in de mond te leggen. Als Tim ruzie heeft met Chris die 
vioolspelen iets voor watjes vindt, zegt Tom verontwaardigd: ‘Kan hij Laura 
opvrolijken als ze ziek is? Of Domoor als het onweert? Of meneer en mevrouw Adams 
als ze verdrietig zijn? Of de opa van meneer Tonnie als die jarig is?’ Dit hoor je een 
jong kind niet zeggen.  
 
Ook vertoont haar taal geregeld Van de Hulst-echo’s: als herhaaldelijk wordt 
opgemerkt dat Tim en Tom blauwe ogen hebben omdat ze broers zijn bijvoorbeeld. Of 
als er opeens een stukje verhaal vanuit het perspectief van een vogeltje wordt 
verteld: ‘O, wat was hij bang! Overal om hem heen waren grote voeten, die op de 
grond stampten, en iedereen schreeuwde. (…) Was hij maar nooit uit zijn kooi 
ontsnapt! Vanmorgen was alles nog zo leuk geweest..’ 
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Titel De dochter van de poppenspeler 
Auteur Jan Monsuur 
Illustraties Marijke Meersman (omslag) 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1157 9 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Verzorgde omslag, al voegt het groot getekende gezicht links (waarschijnlijk dat van 

Koene) niet echt veel toe.  
 
Inhoud Het is een bijzonder boek over gebeurtenissen in de negentiende eeuw, een tijd die in 

kinderboeken minder voorkomt dan de zeventiende eeuw. Monsuur is een gedreven 
verhalenverteller die alles doet om zijn verhaal dichtbij de lezer te krijgen.  
Je moet wel houden van zijn quasi-ouderwetse lange hoofdstuktitels, zoals: ‘Waarin 
een walvis wordt geharpoeneerd, weliswaar zonder dat er bloed vloeit. Ben je bang 
dat je niet tegen harpoeneren kunt, dan mag je dit stukje overslaan en direct 
doorgaan met ‘er zal toch geen haan naar kraaien’. Maar als ik jou was, deed ik dat 
niet’. Ondanks de lengte dekken ze trouwens niet altijd de inhoud van het hoofdstuk. 
 
Koene, zeventien jaar, heeft de herberg in Genemuiden van zijn oma geërfd. Hij gaat 
zo snel mogelijk van Krimpen aan den IJssel op weg naar Genemuiden. Van de 
notaris krijgt hij, omdat zijn vader op zee vermist wordt, het erfrecht zoals zijn oma 
dat in haar laatste brief heeft beschikt. In de herberg ontmoet hij zijn vriendin Sanne 
die tot het laatst voor zijn oma heeft gezorgd. Ook Mirjam, de poppenspeelster die 
Koene van vroeger kent, komt in de herberg en bevalt van een zoon die ze Jonas 
noemt. 
 
Volgens negentiende-eeuwse literaire traditie komen er in het verhaal veel geheimen 
voor. Niet allemaal worden ze even bevredigend opgelost voor de lezer. Hoe zat het 
nu met de zwaantjes op de kist van Mirjam, dezelfde als die op de tegeltjes van de 
herberg? En die schatkaart, waarom zat die in de buik van de pop Jonas? En waarom 
stopt oma haar brief aan Koene ook in die geheime bergplaats, en hoe komt die brief 
dan opeens onder Koenes kussen? 
 

Taal en stijl Het boek is een tamelijk gemengd geheel geworden. Geregeld slaagt Monsuur erin om 
informatie op de mooist denkbare manier, de terloopse, door zijn verhaal te mengen. 
Als Koene trek heeft bijvoorbeeld en weet dat de bakker vers brood heeft, want die 
heeft zojuist geblazen, of als Koene zich ergert dat de brief met de mededeling van 
oma’s overlijden hem met een modern transportmiddel als de trekschuit pas na vijf 
dagen heeft bereikt: je kan beter een postduif nemen, die doet er maar twee dagen 
over! 
  
Zo mooi lukt het natuurlijk niet altijd. Zo doet het verhaal over Jan van Leiden en de 
drie geredde meisjes wat geforceerd aan.  
 
Vaak schrijft Monsuur heel helder, lekker strak en zonder tierlantijnen, maar soms 
staat er opeens iets over zonlicht dat als water de zolder op borrelt en waar je 
doorheen moet waden.  
 
En het complete bijbelhoofdstuk over de geboorte van Jezus opnemen als hoofdstuk, 
wat voegt dat toe? Dat er een kind in een herberg wordt geboren, zoals later in het 
verhaal Mirjams baby? 
Het verhaal bestaat uit drie delen, waarbij de tijd drie jaar verspringt. Elk deel wordt 
voorafgegaan door een bladzij vanuit het perspectief van de zoekgeraakte marionet 
Jonas.  
De Jonas-bladzijden zijn niet de sterkste. 
Helemaal puntgaaf van spelling is dit boek niet: vleidde in plaats van vlijde 
bijvoorbeeld. 
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Titel De misdaadmonsters 
Auteur Corien Oranje 
Illustraties Roelof van der Schans 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1168 4 
 
 Juryoordeel  
 
Vormgeving Geheimzinnige en erg donkere omslagillustratie. Waarom er puntjes in de a, onder de 

o en boven de n zitten, is ons niet duidelijk. Op de achterflap een foto met een 
geheimzinnig ogende auteur; die zonnebril doet wel tamelijk sterk aan de leden van 
het Griezelgenootschap (Paul van Loon) denken, en dat is vast Corien Oranjes 
bedoeling niet. Illustraties bij het verhaal zijn wisselend van kwaliteit, het lijken foto’s 
bewerkt met oost-indische inkt. 

 
Inhoud Nathan, Tim, Robin en Arco vormen een geheime club, De misdaadmonsters geheten. 

Een geheime club heeft natuurlijk een geheim clubhuis nodig en communiceren kan 
niet door gewoon op elkaar af te lopen, maar gaat lekker geheimzinnig met briefjes in 
geheimschrift. Hoe we ons moeten voorstellen dat ‘de zwarte klauw’, een soort 
merkteken voor de briefjes, eruit ziet, wordt ook op de tekening van een briefje niet 
duidelijk.  

 
Aan het begin van het verhaal zit de hele klas een rekentoets te maken. Nathan krijgt 
een briefje op zijn tafel; geen spiekbriefje maar een hoogst vererend verzoek om lid 
te worden van de club ‘de misdaadmonsters’.  
  
Corien Oranje heeft goed door dat een kinderboek niet spannend gemaakt hoeft te 
worden met onwaarschijnlijk aandoende volwassen misdrijven, waarbij de helden van 
het verhaal op het juiste moment de misdaad oplost die een heel politieteam 
slapeloze nachten bezorgt. Het misdrijf dat de misdaadmonsters oplossen is hier heel 
eenvoudig het uitzoeken wie toch wel hun club hebben ontdekt. De jongens laten dit 
niet op zich zitten en gaan op speurtocht. Uiteindelijk blijken het twee meisjes te zijn, 
klasgenootjes, die gewoon ook bij de club willen horen. 
Met dit simpele gegeven weet Corien Oranje kinderen het hele boek lang te boeien.  
 
De manier waarop Oranje verhaalfiguren neerzet, beviel ons niet overal even goed. 
Nathan is het zoontje van de dominee, en dat dokter en dominee ook gewone mensen 
zijn en niet de deftige Van de Hulst-figuren die we ons van vroeger herinneren, het is 
allemaal prima. Maar moeten Nathans ouders dan meteen een soort alternativo’s zijn, 
en moet de tuin van hun pastorie een soort wildernis wezen?  
Eveneens storend vonden we het militaire gehalte van Arco’s ouders. Een vrouw die 
haar echtgenoot met ‘kolonel’ aanspreekt ( lekker getrimd, kolonel?’) die moet snel 
iets aan haar relatie gaan doen. De kolonel zelf is ook nogal een cliché: lang en 
mager, met een klein snorretje en een streng gezicht. 

 
Taal en stijl De misdaadmonsters is het debuut van Corien Oranje.  

Het is een grappig, humoristisch en vlot geschreven kinderboek. Het is, volgens de 
gegevens op het boek, het eerste deel van de serie ‘Top Secret’. Ondanks de minder 
geslaagde karaktertekeningen zullen veel kinderen van een dergelijke serie boeken 
smullen. Leesplezier verzekerd.  
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Titel Boskinderen 
Auteur Marian Schalk-Meijering 
Illustraties Nynke Talsma 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 3311728 2 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boek, actieboek van 2003, heeft een mooie, rustige omslag in frisse groene kleur. 

Bij verhaal zitten passende, vaak ook geestige, illustraties die veel weg hebben van 
het werk van Annemie Heijmans. 

 
Inhoud Het is herfstvakantie. Wouter woont in het bos. Pien is met haar ouders op vakantie. 

Ze logeren, zoals bijna elke vakantie, in het zomerhuisje dat achter het huis van 
Wouter staat. Pien is echt een meisje uit de stad. Wouter moet haar nog wel eens wat 
uitleggen. Bijvoorbeeld wat een stiltegebied is of een uilenbal. Op een natuurlijke 
manier worden deze vragen van Pien beantwoord.  

 
Wouters vader heeft een vogelhut gemaakt. Als Wouter en Pien daar gaan kijken, 
ontdekken ze iets vreemds in het bos. Ze gaan op onderzoek uit en maken kennis 
met Willeke.  
Willeke heeft een mooie boomhut in het bos ontdekt. De kinderen vinden dat een 
prachtige speelplek, maar de hut blijkt van andere kinderen te zijn. na overleg komen 
ze er samen uit: als de ene groep een boomhut heeft, en de andere een vogelhut dan 
kun je mooi samen spelen.  
 
De kinderen halen verrekijkers en walkietalkies naar hun hutten. Ze houden een 
vogelschrift bij. Vanuit de boomhut ontdekken de kinderen dat er een gat zit in de 
omheining van het gebied waar wilde paarden lopen. Dat vraagt om actie, die het 
groepje natuurlijk ook nemen. 

 
Taal en stijl De lengte van de hoofdstukken en van het boekje als geheel is prettig aangepast aan 

het leesniveau, AVI 5. Ook de vele gesproken taal en de prettige paginagrote 
illustraties maken het verhaal zeer leesbaar.  
Het is een leuk en vlot geschreven boekje, waar heel af en toe wat spreektaalachtig 
aandoende zinnetjes als ‘die is nu even een walkietalkie thuis halen’ of een wat 
minder gebruikelijk woord als ‘heining’ voor ‘omheining’ opvallen.  
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Titel Feest op dierendag 
Auteur Marian Schalk-Meijering 
Illustraties Rita Hijma 
Uitgever Den Hertog  
ISBN 90 331 130 4 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagillustratie is wel lief, met de hond en geit die elkaar opnemen, maar ook 

een beetje stijf. De tekeningen in het verhaal zijn speels en decoratief. Hijma houdt 
wel erg van opvallende dessins op kleren; vrijwel iedereen draagt strepen, ruiten, 
noppen, en graag ook door elkaar heen. Het is best aardig, maar ook een beetje 
onrustig.  
De illustraties ondersteunen de tekst en zorgen ervoor dat dit boekje voor beginnende 
lezers aantrekkelijk blijft, ondanks de lengte van het verhaal.  

 
Inhoud Na Feest in de lucht, Feest in de tent en Feest op het ijs is het nu ook Feest op 

dierendag. De vier boekjes van Marian Schalk-Meijering vormen duidelijk een serie.  
Het verhaal sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen: de omgang met 
dieren is voor veel kleuters een boeiend onderwerp.  
 
Op dierendag mag ieder kind een klein dier meenemen naar school. Tim weet meteen 
wat hij meeneemt: zijn poes. Maar Toos heeft alleen maar een knuffelbeer. En 
daarom vangt Tim een hagedis voor haar. Als Tim zijn poes wil pakken, vlucht hij 
echter de boom in. Nu heeft Tim geen dier. Zonder vragen leent hij de geit van de 
buurman. Dat mag vast wel, denkt hij. Hij staat hier toch maar op het gras. Tim bindt 
het beest vast aan het hek bij de school. De boer komt langs. Hij herkent de geit als 
zijn beest. De boer is niet boos op Tim. Hij keurt zijn daad ook niet af, maar nodigt 
hem uit om op de boerderij te komen helpen. Dat doet Tim. Toos gaat mee. Ze eten 
pannenkoeken bij de boerin en Toos krijgt een jong hondje mee. 

 
Taal en stijl Taal en stijl zijn passend bij het AVI-niveau van het boek. ‘Feest op dierendag’ is een 

vlot geschreven boekje voor beginnende lezers. 
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Titel Bloedserieus 
Schrijver Gerry Velema 
Illustraties George Schriemer    
Uitgever Novapress 
ISBN 90 618 253 8 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagillustratie is niet zo fraai. De afgebeelde handeling is spannend en 

bloederig, maar helaas ogen de kinderen meer als standbeelden. Ook bij het verhaal 
staan een aantal zwart-wit illustraties; die van voorwerpen zijn vaak wel aardig, maar 
die van personen zijn minder. 

 
Inhoud Dit boek gaat over heksenvervolging, maar dan niet in de Middeleeuwen, maar anno 

nu. In groep zeven komt een nieuwe leerkracht. Ze is nog heel jong, komt op een 
ligfiets naar school, heeft lang loshangend rood haar, glimmende nagels en oorbellen. 
Ze heeft moeite om orde te houden. De leerlingen nemen gemakkelijk een loopje met 
haar.  

 
Wonderlijk trouwens dat haar gezag ook door een van de ouders, een bestuurslid, 
wordt ondergraven. Die zegt tegen zijn kind dat het niks kan zijn, zo’n juffie. Je zou 
toch denken dat hij een stem heeft gehad in haar benoeming en haar zou steunen. 
 
Groep zeven gaat op schoolkamp en daar ziet Danique erg tegenop. Hij plast namelijk 
nog wel eens in bed, maar dat mag natuurlijk niemand weten. Als Linda een 
toverclubje opricht om het kamp te boycotten, wordt Danique dan ook graag lid. 
Volgens Linda is de juf een heks is die boze plannen heeft met de groep. En tijdens 
het schoolkamp zal de groep overgeleverd zijn aan deze heks. 
Dankzij meneer Heidema maakt Danique zich toch los van de toverclub en ziet hij 
waar hij mee bezig is. Meneer Heidema vertelt Danique over God en de Duivel. 
Uiteindelijk wordt alles uitgepraat en gaat groep zeven toch op schoolkamp. 
Weliswaar zonder Linda, die zich er niet bij heeft neer kunnen leggen dat de juf toch 
geen heks is. 
 
Het boek laat na lezing een onbestemd gevoel achter. De lezer blijft zitten met heel 
veel vragen die niet zijn uitgewerkt in het boek: zou een klas werkelijk zo ver gaan 
als deze groep zeven, waarom interesseert Linda zich eigenlijk zo voor hekserij, 
waarom heeft de schrijfster het bedplassen van Danique niet verder uitgewerkt? Het 
komt maar eventjes ter sprake in het begin van het verhaal en daarmee moeten 
blijkbaar alle acties van Danique verklaard worden. Of de vrouw van wie Linda alle 
hekserij leert – wat is dat eigenlijk voor iemand, en hebben de ouders van Linda niet 
door waar ze mee bezig is? Ook de wijze meneer Heidema, die altijd voor Danique 
klaar staat en ervoor zorgt dat hij weer op de goede weg komt, lijkt er teveel bij te 
zijn gezocht. 
Niet zo geslaagd vonden we de schema’s van opa Heidema, waarmee hij Danique 
duidelijk maakt welke dingen bij God horen en welke bij de duivel. Hiermee 
balanceert het verhaal op de grens tussen verhalende en informatieve tekst.  
Het ziet eruit alsof een bladzijde uit een voorlichtingsfolder over de gevaren van 
occultisme voor christelijke kinderen terecht is gekomen in het verhaal.  
 
Gerry Velema wil graag onderwerpen bespreekbaar maken in haar boeken voor 
kinderen en jongeren. Dat blijkt ook uit de boeken die ze eerder heeft geschreven. 
Het is natuurlijk prima dat in een verhaal een thema als occultisme voorkomt en het 
is belangrijk zo’n onderwerp bespreekbaar te maken. Maar nu hangt het boek teveel 
tussen fictie en non-fictie in. Het komt geregeld voor dat voor een auteur zowel de 
verhaalinhoud als de overdracht van informatie van wezenlijk belang is. Voor die 
situatie zijn prima oplossingen te bedenken, denk maar aan een boekje als Brenda 
heeft een draakje in haar bloed en ander werk van Hijltje Vink.  
 

Taal en stijl Meestal loopt het verhaal tamelijk soepel, maar soms zitten er wat vreemde passages 
in. Danique tekent graag en goed. Onwaarschijnlijk klinkt echter dat hij als de nieuwe 
juf schrikt, meteen denkt: ‘Waar ligt zijn tekenschrift? Hij moet die ogen vastleggen. 
Je kunt schrikogen goed gebruiken bij striptekenen. Wat springt er uit? Welke lijnen 
krijgen nu een accent?’ Dit doet wel erg volwassen aan voor een ongeveer elfjarige.  
De redactie van het boek had nauwkeuriger gemogen. Geregeld staat een woord op 
een verkeerde plek in de zin, ‘tien keer zoveel dan’ is gewoon fout, ‘truckje’ is ook 
niet de correcte spelling.  
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Titel Judith en de eilanddieven 
Schrijver Adrian Verbree 
Illustraties Tineke Lemmens 
Uitgever De Vuurbaak 
ISBN 90 5560 251 5 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Vormgeving en illustraties zijn allebei van de hand van Tineke Lemmens. Vaak 

hangen illustraties in verhalen voor kinderen van boven de tien er maar een beetje 
bij, als ze er al zijn, maar hier voegen ze werkelijk iets aan het verhaal toe. Hoe 
onwaarschijnlijk en kolderiek de situatie ook moge zijn, de tekening van koningin 
Beatrix met het eiland Terschelling op de hoed die ze dragen gaat bij Prinsjesdag is zo 
dat je de majesteit al bijna de Ridderzaal ziet binnenschrijden.  

 
Inhoud Adrian Verbree is een fenomeen, zijn verhaal lijkt op geen enkel ander boek uit de 

selectie die de christelijke uitgevers dit jaar hebben gemaakt. Dat hij het echte 
fantasieboek, een zeldzaam artikel op het terrein van de christelijke uitgeverijen, een 
nieuw eigentijds gezicht geeft, is iets om blij mee te zijn. Dat wil niet zeggen dat 
Judith en de eilanddieven volledig geslaagd is.  

 
In zijn eerste jeugdboek toonde Verbree zich een nogal ontremde navolger van Roald 
Dahl. In dit boek zitten ook weer veel elementen die aan anderen herinneren en doen 
denken aan het werk van Annie M.G. Schmidt – het vanzelfsprekende contact met de 
sprekende dieren-, aan Joke van Leeuwen –de rol van de koningin- ,en hier en daar 
een beetje aan Guus Kuijer –de plaats van de gedichtjes die Judith maakt. Niet de 
minste auteurs om als voorbeeld te nemen; niets lelijks ook over het geïnspireerd zijn 
als zodanig.  
In de klassieke literatuurtheorie was het navolgen, de imitatio van grote voorbeelden 
een alom gerespecteerd eerste stadium in de ontwikkeling van een auteur. 
 
Judith heeft het niet gemakkelijk op school: ze heeft heel veel moeite met taal en 
rekenen. Op een dinsdag staat er opeens een vervangster van de meester voor de 
klas, Juf Haiku. Gewoon lesgeven gaat haar niet zo best af en ze geeft de klas les in 
het maken van gedichten. Alleen aan Judith is dit besteed, de klas komt in opstand en 
de juf stuurt de kinderen weg.  
 
Judith slentert langs de zeedijk en ziet daar een gewonde aalscholver. Ze weet het 
dier met een roeibootje te bereiken en te bevrijden. Het roeibootje raakt op drift en 
Judith komt op Terschelling. Daar blijken de dieren bezig te zijn om het eiland dat 
bedreigd wordt door een olieramp, in veiligheid te brengen. Judith helpt de dieren om 
Terschelling naar een geheime plek binnen de Bermuda-driehoek te brengen. 
Uiteindelijk wordt het eiland toch weer terug verhuisd; Judith heeft hierover nauw 
contact met koningin Beatrix.  
 
Een wonderlijk element bij Verbree is trouwens dat zijn verhaalfiguren niet veel 
ophebben met hun ouders; hier wil Judith liever bij juf Haiku blijven dan naar haar 
ouders terug. 

 
Taal en stijl Verbree kan beslist schrijven, hij is vaak sprankelend en creatief in zijn taal. Judiths 

gedichtjes zijn doorspekt met spelfouten die wonderlijk genoeg bijdragen en niet 
afdoen aan het effect ervan.  
Ze zijn weliswaar als verhaalelement een echo van de verzen van Guus Kuijers 
Polleke, maar ze zijn toch heel goed passend bij dit verhaal.  
De constructie van het boek als geheel is niet helemaal overtuigend. Als het eiland 
weer terug moet, raakt de spanning er een beetje uit.  
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Titel Hoe schrijf je talent 
Schrijver Nellie Vermaat 
Illustraties Michel de Boer 
Uitgever De Banier 
ISBN 90 336 2785 X 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving  Het omslagontwerp is van Mariëtte Wilgehof en de illustraties zijn van Michel de Boer. 

Qua uitstraling is de omslag van het boek niet direct eigentijds te noemen, het is 
eerder nogal stijf. De tekeningen in het boek zijn wat speelser. 

 
Inhoud Judith zit in groep 8 en heeft zeer veel moeite met lezen en spellen. Dat probleem 

achtervolgt haar vrijwel altijd en overal.  
Judiths leerproblemen worden duidelijk verwoord. Haar klasgenoten en haar 
familieleden bejegenen haar bijzonder negatief. Ook Judiths negatieve gedachten 
worden raak beschreven, zonder dat meteen het beeld van een zielig meisje wordt 
opgeroepen.  
Sommige leerlingen en volwassenen maken haar het leven zwaar. Ook haar ouders 
blijken zeer ontevreden over haar te zijn. Ze groeit op in een omgeving waar geen 
begrip is. 

 
Tijdens de wekelijkse repetitieavonden van het jeugdkoor vergeet Judith haar zorgen 
en voelt ze zich gelukkig en zelfverzekerd. Het koor wordt uitgenodigd voor een 
korenwedstrijd in Hongarije, maar Judith mag niet mee. Vanwege de slechte 
leerresultaten moet ze naar bijles. Ondanks de bijlessen van mevrouw Berkhout gaat 
het echter steeds slechter. Judith voelt zich onbegrepen en alleen. Zowel op school als 
ook tijdens de bijlessen ontbreekt het aan een kindvriendelijke begeleiding.  
Dat ze niet mee mag met de reis van het jeugdkoor is voor haar de druppel die de 
emmer doet overlopen. Haar schoolboeken gooit ze met tas en al in een vijver en zelf 
stapt ze op de trein en reist ze het koor achterna. Deze niet erg realistische 
onderneming loopt uiteindelijk goed af. Dan blijkt dat ze wel talenten heeft op 
muzikaal gebied.  
 
Als ze bij de familie De Bruin het Hongaarse meisje Alina ontmoet – kennelijk is er 
een soort uitwisselprogramma - verandert er veel ten goede. Met Alina doet ze mee 
aan een talentenjacht. En dankzij het behalen van de eerste prijs blijkt er toch nog 
weer heel veel goed te komen. Judith krijgt meer zelfvertrouwen en de meester en 
haar ouders komen er achter dat ze zeker niet lui is, maar dat ze een specifiek 
leerprobleem heeft.  
Het verhaal leest best lekker,maar aan de inhoudelijke kant roept het veel vragen op. 
Om te beginnen is het heel vreemd en ongeloofwaardig dat een tamelijk gewone 
leerstoornis als dyslexie pas in groep acht wordt geconstateerd, en dat een Hongaars 
meisje degene is die Judith op het spoor zet van die verklaring voor haar 
spellingproblemen. Zoiets wordt nu op basisscholen toch al veel eerder onderkend? 

 
En een automaat voor chocolademelk en andere dranken, welke basisschool heeft 
die? Het lijkt alsof Vermaat eigenlijk een verhaal begonnen was voor en over oudere 
kinderen op de middelbare  
school en halverwege besloot om toch voor de basisschoolleeftijd te kiezen.  
Dat zou ook het nogal wonderlijke gegeven van de reis naar Hongarije iets plausibeler 
maken; voor een kinderkoor is zo’n verre reis gewoon ondenkbaar.  
 
De volwassenen met wie Judith te maken heeft, worden zeer negatief afgeschilderd. 
Ongeloofwaardig is de manier waarop Judith naar mevrouw Berkhout verwezen wordt 
voor bijles. Die mevrouw heeft een dienstbode die thee in een ‘ragfijn porseleinen 
kopje’ serveert. Dergelijke dames kom je toch niet veel meer tegen. De wijze waarop 
deze mevrouw haar bijlessen geeft is allesbehalve kindvriendelijk en lijkt gewoon 
nergens naar. 
 
Nellie Vermaat geeft les aan volwassenen die niet of nauwelijks kunnen lezen en 
schrijven, meldt de omslag. Haar ervaring met dit werk en de kennis die ze opdeed 
tijdens haar studie Nederlands heeft ze verwerkt in dit verhaal. Jammer dat ze niet 
dichter bij de personen gebleven is die ze daarbij ongetwijfeld heeft leren kennen. 
Observeren en naar de levensverhalen van haar leerlingen luisteren had haar voor dit 
weinig realistische verhaal behoed.  
 
Haar boodschap is echter duidelijk en bemoedigend: wie op cognitief terrein faalt, kan 
op een ander gebied wel degelijk begaafd zijn. Of: je hoeft het woord talent niet te 
kunnen schrijven om talent te hebben. 

 
Taal en stijl Dit meisjesboek is vlot geschreven en leest in een adem uit. De levendige dialogen en 

het taalgebruik dragen daartoe bij.  
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Titel Terreur op de Ararat 
Schrijver Bert Wiersema 
Illustraties Jaap Kramer 
Uitgever De Vuurbaak 
ISBN 90 5560 262 0 
 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslag suggereert actie in de bergen en geeft daarmee de inhoud van het boek 

goed weer. Dit geldt ook voor de overige illustraties van Jaap Kramer. Ze zijn wel erg 
stereotiep, en voegen niet veel aan het verhaal toe. 

 
Inhoud Terreur op de Ararat is het achtste deel in de serie Logboek Lammers en is volgens de 

bekende formule geschreven. Het is weer een reisavontuur van professor Lammers en 
zijn gezin. Ditmaal wordt de professor gevraagd om te gaan zoeken naar de ark van 
Noach. 

 
De lezer stapt gelijk in een spannend en toegankelijk verhaal. Wiersema gebruikt wel 
weer de te verwachten stereotiepen: een Turkse crimineel heeft een wit pak, 
worstvingers, een overdadig grote gouden ring en zeer dure schoenen van 
krokodillenleer. Een terrorist heeft zwart haar en een dun snorretje. Zwakke en sterke 
passages wisselen elkaar af, waarbij je door de spanning van het goed lopende 
verhaal gemakkelijk over zwakheden heen leest. Een enkele keer zijn ze wel storend.  

 
Ook zitten er veel toevalligheden in het boek. Een storend onrealistisch element is de 
manier waarop de familie Lammers bij het verhaal wordt betrokken. De Turkse 
crimineel, omringd door een groot aantal privé lijfwachten in zijn eigen land, komt in 
zijn eentje met de taxi in Groningen aan om de zaak met de familie te bespreken. Op 
de missie en vooral op het verzoek om daaraan in het grootste geheim aan mee te 
werken, zou toch met grote argwaan gereageerd moeten worden. Maar ja, dat de 
hele familie toestemming krijgt om mee te gaan, hoort nu eenmaal bij de structuur 
van elk deel van de serie. Ook de ontknoping is haast iets te overdreven, maar wel 
spannend.  
 
En aan het eind neemt de familie de gebeurtenissen thuis nog eens rustig door. Met 
de passage waarin zoon Bob vertelt waarom hij geen moslim wil zijn, begeeft 
Wiersema zich wel op glad ijs, ook al laat hij vader Lammers daarna uitleggen 
waarom die christen wil zijn.  
 
In dat laatste hoofdstuk wordt trouwens ook al een voorschotje genomen op het 
negende Logboek Lammers: ‘Tegen wil en dank binden ze de strijd aan met de 
sluipmoordenaar, maar dat is een ander verhaal’, is de laatste zin van het boek. 
Duidelijk voorbeeld van klantenbinding!  
 
Een aardig detail is dat Wiersema zijn verhaalfiguren Groningen en het Groninger 
museum zo openlijk hun liefde laat verklaren.  
Bert Wiersema heeft met ‘Terreur op de Ararat’ weer een verhaal geschreven dat je in 
één adem uitleest. Een paar uren leesplezier dus voor de vele fans van Bert 
Wiersema. 

 
Taal en stijl Wiersema vertelt altijd vrij omslachtig; als iemand aan het woord is, is het geen 

uitzondering dat zijn monoloog een halve bladzij duurt. Het is waarschijnlijk zo dat 
kinderen van de vele bladzijden waar geen alinea, inspringende regel of wat ook te 
zien is, snel gedeeltes zullen overslaan of zulke bladzijden diagonaal zullen lezen.  
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Juryoordeel 
 
Vormgeving  Mooie sfeervolle omslag van Harmen van Straaten in pasteltinten. Ook zijn 

tekeningen in het boek zijn bijzonder expressief.  
 
Inhoud  Bozy en de kraanvogel is een sympathiek en sfeervol geschreven boekje over Bozy uit 

Kenia, die echt bestaat. In het nawoord vertelt de auteur dat haar man en zij hem, 
zijn familie en vrienden hebben opgezocht. 

 
Bozy leeft met zijn zusje Kim, baby Jona en zijn moeder in een hutje, vlakbij een 
kindertehuis voor dakloze jongeren. Oma woont in een hutje naast hen. Ditty de geit 
is ook een belangrijk ‘familielid’.  
 
Bozy vindt een kraanvogel met een gebroken pootje. Hij vraagt hulp van zijn oma om 
het pootje van de vogel te spalken. Later in het verhaal redt hij de kraanvogel uit de 
klauwen van een luipaard. Het is niet helemaal duidelijk waarom er zo geheimzinnig 
over de kraanvogel gedaan moet worden en waarom niemand mag weten dat Bozy de 
vogel verzorgt.  
 
Bozy mist zijn vader, die onlangs is overleden. De rouw van Bozy wordt heel subtiel in 
het verhaal verweven. In het gezin is veel zorgzaamheid en onderlinge liefde. Oma en 
Bozy zijn elkaar erg dierbaar; oma speelt een grote rol in het leven van Bozy. Vaak 
zijn haar gezegdes een richtlijn voor Bozy; ‘je hoeft maar een stap per keer te doen,’ 
zegt oma. Dat is weer zo’n gezegde. Het betekent: ‘Maak je niet druk over later.’ 

 
Het gedeelte waarin het gaat over de beoordeling van het schooljaar van Bozy is 
wensvervullend. Bozy is een goede leerling die, naar hij zelf denkt, weinig kansen 
heeft om verder te leren omdat moeder geen geld heeft voor een goede opleiding. 
Gelukkig is er het kindertehuis met subsidie uit het buitenland, waardoor ook voor 
Bozy geld beschikbaar komt voor een vervolgopleiding.  
 
Elly Zuiderveld maakt van Bozy een leuk speels joch en een personage met 
dichterlijke gaven: vaak als Bozy buiten loopt, bedenkt hij liedjes. Als hij zijn kleine 
zusje moet dragen en troosten, zingt hij bijvoorbeeld:’Nijlpaard, nijlpaard in het water 
/ Waarom kom je altijd later ? /Nijlpaard zegt : Ik kan niet vlug / Door al die vliegen 
op mijn rug!’ 

 
Taal en stijl Het verhaal wordt heel prettig direct en expressief verteld. Het roept enigszins de 

verhalen van Anne de Vries in herinnering; ook die vertelde vol warmte en liefde over 
bijvoorbeeld Panokko, en verwerkte inheemse verhalen in zijn werk.   

 


