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Voorwoord  
 
 
De jury van het Hoogste Woord boog zich het afgelopen seizoen over 31 boeken, 
ingestuurd door zes uitgeverijen: Callenbach, Columbus, De Banier, Den Hertog, 
Mozaïek Junior en NZV Kwintessens.  
Dit seizoen was de jury niet onverdeeld gelukkig met de boeken die de uitgevers 
uitkozen. Natuurlijk zaten er goede titels bij: de nominaties. Er waren echter ook boeken 
waarvan de jury zich afvroeg waarom er niet meer in is geschrapt, waarom de auteur 
niet is gevraagd opnieuw te beginnen, of waarom ze überhaupt zijn uitgegeven. 
 
Is de jury te kritisch? Op de laatstgehouden jaarlijkse schrijversdagen van de Werkgroep 
Christelijke Kinderboeken kregen de aanwezige auteurs van Mireille Geus, 
kinderboekenauteur en winnaar van een Gouden Griffel, meermalen te horen dat 
schrappen in een tekst erbij hoort. Geus biechtte in 2007 zelfs op dat ze eens een heel 
manuscript heeft weggedaan; het kon nog beter. Daar is durf voor nodig. We hebben bij 
christelijke kinderboekenauteurs meer behoefte aan dit soort lef. De jury verwijst daarom 
graag naar het e-boek van haar hand op www.schrijftips.nl. Mireille Geus biedt de 
mogelijkheid dit te downloaden. Zo kunnen auteurs ontdekken op welke manier zij beter 
kunnen schrijven.  
 
De jury krijgt wel eens het verwijt appels met peren te vergelijken. Terecht. Ook dit jaar 
besprak de jury een vreemde fruitschaal. Vergelijk al die appels maar eens met die peren 
(en sinaasappels, kiwi’s en meloenen). Waarom is het ene boek aantrekkelijk en het 
andere veel minder of niet? Wat is de x-factor van een boek?     
 
Uit de lijst toegestuurde boeken heeft de jury vier boeken genomineerd:  
 

•  Ontsnapping uit Numaga - Anne-Marie Hoekstra - uitgeverij Columbus 
• Vlucht - Guurtje Leguijt - uitgeverij Callenbach 
• De nieuwe linksbuiten - Corien Oranje - uitgeverij Columbus 
• Een ongelukje kan gebeuren - Corien Oranje - uitgeverij Columbus 

 
Over deze vier boeken is de jury onverdeeld enthousiast. Het taalgebruik is verzorgd en 
fris, zinnen zijn sterk geformuleerd, de auteurs werken met cliffhangers en er is humor in 
het spel. De keuze van de definitieve winnaar was een heet hangijzer en heeft voor de 
nodige discussie gezorgd. Uiteindelijk is de keus voor Het Hoogste Woord gevallen op 
Ontsnapping uit Numaga.  
Dit boek blinkt uit door het zorgvuldige taalgebruik, de herkenbaar afgeschilderde 
personages, de spanningsopbouw, de beschrijvingen van de omgeving en het originele 
concept.  
Dat neemt niet weg dat ook Vlucht een goed, indringend geschreven verhaal is met veel 
prachtige zinnen, maar helaas ook met fragmenten die minder fraai zijn. De veelvuldig 
beschreven beesten in de buik van de hoofdpersoon zorgden voor ergernis bij juryleden. 
Daarnaast hadden sommigen moeite met de slothoofdstukken, waarin niet alle scènes 
even mooi lijken te zijn afgewerkt.  
Op De nieuwe linksbuiten van Oranje valt weinig aan te merken. Het is fijn geschreven 
en bijzonder humoristisch. Omdat het echter niet de diepgang heeft van  
Ontsnapping uit Numaga of Vlucht viel het boek uiteindelijk af. Ook Een ongelukje kan 
gebeuren vond de jury een zeer geslaagde pennenvrucht. Omdat het voorafgaande 
deeltje vorig jaar tot winnaar is uitgeroepen, besloot de jury deze serie dit jaar voorbij te 
gaan. 
 
Opvallend dit jaar was dat er meerdere voorleesboeken voor kleuters tussen de 
ingestuurde boeken zaten. Eén daarvan, De wiebeltand van Sofie, viel de jury extra op. 
Omdat het boek teveel leunt op dagelijkse gebeurtenissen en daardoor net niet pakkend 
genoeg was, werd het geen nominatie.  
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Verder blijft schrijven binnen een serie aantrekkelijk: een derde van de binnengekomen 
titels is verschenen in een serie.  
Ook krantenberichten blijven voor inspiratie zorgen (Slingenberg, Leguijt, Pater), evenals 
boeken over het schoolleven (Molema, Klapwijk, Mijnders, Slingenberg, Wiersema). 
Boeken over onderwerpen uit de historie blijven eveneens onverminderd in de 
belangstelling staan (Bergwerf, Hoekstra, Pater). 
Uitgeverij Columbus boorde een nieuwe genre aan: de crimi voor jongeren. Het debuut 
van Walinga is doorbijten en voer voor de volhouder, Wiersema’s crimi daarentegen is 
spannend en leest als een trein. De jury heeft sowieso genoten van het tweede 
schrijversleven van deze auteur bij een nieuwe uitgeverij. 
 
De oude klassieker Snuf de hond van Piet Prins is deze zomer verfilmd, net als het 
tweede deel van C.S. Lewis’ Narniaserie, Prins Caspian. Dit roept de vraag op of niet 
meer christelijke kinderboeken –klassieker of niet- zich lenen voor een verfilming. Wat te 
denken van Ontsnapping uit Numaga of De wraak van de wolf? De jury is benieuwd. 
 
De Werkgroep Christelijke Kinderboeken is dertien jaar geleden gestart met een jury om 
de kwaliteit van christelijke kinderboeken te verhogen door gericht aandacht te besteden 
aan goedgeschreven kinder- en jeugdboeken. Naast deze jury, die bestaat uit 
volwassenen, bepalen ook kinderen al sinds 1999 via stemming wie hun prijs wint:  
de EigenWijsPrijs.  
 
De jury: Greetje Janssen, Mariëlle Oussoren, Silvester van der Pol, Annemarie Prins en 
Susan van der Ree. 
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De genomineerde boeken 
 
 

Ontsnapping uit Numaga 
Auteur: Anne-Marie Hoekstra 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever: Columbus 
ISBN: 978 90 8543 077 3 
 
 
 
 
 
 
 
Vlucht 
Auteur: Guurtje Leguijt 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever:Callenbach 
ISBN: 978 90 266 1384 5 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe linksbuiten 
Auteur: Corien Oranje 
Illustraties: Wendelien van de Erve 
Uitgever: Columbus 
ISBN: 978 90 8543 062 9 
 
 
 

 
 
 
 

Een ongelukje kan gebeuren 
Auteur: Corien Oranje 
Illustraties:Willeke Brouwer 
Uitgever:Columbus 
ISBN: 978 90 8543 059 9 

 
 

 



Juryrapport 2008 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 5 

De winnaar van Het Hoogste Woord: 
 
Titel  Ontsnapping uit Numaga 
Auteur  Anne-Marie Hoekstra 
Illustraties  Roelof van der Schans 
Uitgever  Columbus 
ISBN  978 90 8543 077 3 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud Anne-Marie Hoekstra schreef met Ontsnapping uit Numaga een eigen 

bewerking van het beroemde verhaal over de vier Heemskinderen. Ze 
maakte er een zorgvuldig geschreven verhaal van, geloofwaardig 
verteld. Hoekstra heeft in het boek spannende, meeslepend vertelde 
scènes verwerkt, maar ziet daarnaast kans het verhaal rust en een 
serene sfeer te geven. 

 Reinout en zijn broers Adelaart, Writsaert en Ritsaert groeien op in een 
klooster van de Benedictijnen. Op zekere dag stelt hun moeder Aye 
haar zonen voor aan Aimijn van Dordoen. De jongens horen dat deze 
heer hun vader is en dat het huwelijk van hun moeder Aye met Aimijn 
een verzoeningsmiddel is in een vete tussen Aimijn en Karel de Grote, 
broer van hun moeder. Uit angst voor vergeldingsmaatregelen van 
Aimijn heeft Aye het bestaan van haar zoons verzwegen en hen laten 
opgroeien in het klooster. 

 Aimijn, die denkt dat zijn zoons in het klooster watjes zijn geworden, 
daagt Reinout uit voor een duel. Die doorstaat dat glansrijk, want hij en 
zijn broers hebben een gedegen vechttraining gehad. De broers nemen 
afscheid van het klooster om in Aimijns burcht te gaan wonen. Bij zijn 
afscheid van broeder Bernard krijgt Reinout de waarschuwing mee 
‘Wees argeloos als de duiven en listig als de slangen.’ Op meerdere 
plekken in het boek denkt Reinout daaraan terug. 

 Aimijn start direct een degelijke training in paardrijden, zwaardvechten 
en boogschieten en leert zijn zoons schaken. Reinout voelt zich niet op 
zijn gemak bij Aimijn en blijft op zijn hoede. Ansegund, een meisje met 
wie hij kennismaakt, ziet dat Reinout zijn vader niet vertrouwt en ze 
vraagt zich af waarom.  
De auteur laat goed zien hoe verschillend de vier broers zijn. De 
tweeling Writsaert en Ritsaert worden als impulsieve, nogal onbesuisde 
jongens neergezet, Adelaart is meer een denker die goed is in schaken. 
Reinout vraagt zich af of hij op zijn vader of zijn moeder lijkt. Hoekstra 
beschrijft karakters en gevoelens geloofwaardig.  

 Na een korte tijd in de burcht vertrekken de jongens met hun vader 
naar Numaga, voor een bezoek aan de koninklijke palts. Ansegund reist 
hen achterna, omdat ze zich thuis overbodig en ongewenst voelt nu 
haar vader hertrouwt. 

 Reinout valt onmiddellijk de ijzige houding op van Karels zoon Lodewijk 
en de broeierige sfeer rond hem en zijn raadsheren. Hij besluit op zijn 
hoede te zijn en waarschuwt zijn broer Adelaart, die is uitgenodigd voor 
een potje schaak met Lodewijk. De schaakwedstrijd blijkt een complot, 
waarin om het hoofd van de ander wordt gespeeld. Wanneer Adelaart 
wint en Lodewijk in een verdedigingsactie tegen de grond slaat, 
vluchten de broers uit Numaga. Aimijn belooft Karel zijn zoons te 
straffen. 

 Reinout waagt zich met zijn paard Beyaert opnieuw in het hol van de 
leeuw als hij meedoet aan een paardenrace waaraan ook Lodewijk 
deelneemt.  
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 Die laatste delft voor de tweede keer het onderspit. Om zijn gezicht te 
redden, biedt Karel de broers hun vrijheid aan, in ruil voor Reinouts 
paard Beyaert.  

 Ansegund ontdekt intussen een ander geheim. Reinout heeft een 
andere vader dan zijn broers en is niet Aimijns zoon. Hierover schrijft 
Hoekstra niet veroordelend, maar louter constaterend. Monnik 
Bernardus, die een kind heeft verwekt bij moeder Aye, zal de leefregels 
van die tijd hebben overtreden, maar daarover wordt nergens gerept.  

 Aan het eind van het verhaal geeft Reinout het paard Beyaert aan 
koning Karel en gaat terug naar de mensen van wie hij houdt. Dat is de 
laatste verrassende wending in het verhaal.  

 Hoekstra wilde haar eigen versie vertellen en heeft daarvoor keuzes 
moeten maken. Zo heeft zij er personen bijbedacht, maar ook 
personen weggelaten. De gesprekken die gevoerd worden tussen de 
broers en andere mensen zijn verzonnen. De auteur heeft een verhaal 
willen vertellen dat echt gebeurd zou kunnen zijn en dat geschikt is 
voor jongeren. Hiervoor heeft zij zich goed gedocumenteerd. Daarom 
heeft zij niet, zoals in de oorspronkelijke versie, vier broers 
tegelijkertijd op het paard laten rijden.  

 
Taal en stijl Bij de bewerking van deze oorspronkelijk middeleeuwse sage heeft de 

auteur een schrijfstijl moeten kiezen. Totale aanpassing aan de taal van 
die tijd, waarmee het verhaal archaïsch en voor jongeren van nu 
onleesbaar wordt, of een populairdere schrijftrant. Hoekstra heeft zich 
er niet gemakkelijk van afgemaakt, haar stijl goed overdacht en 
gekozen voor mooi, maar hedendaags taalgebruik. 
Haar stijl is niet té populair of teveel aangepast aan deze tijd, zoals we 
bijvoorbeeld zien bij auteur Agave Kruijssen. In haar boeken, die zich 
ook in de middeleeuwen afspelen, komen we zinnen tegen als  
‘Ha, Eggerik, je kunt me de pot op!’ 
Het taalgebruik van Hoekstra is zorgvuldig en rijk. Ze gebruikt 
sfeervolle beschrijvingen en veel couleur locale. ‘Ze steken hun 
sponsachtige koppen tussen de dekens van afgevallen bladeren door’ 
of: ‘Een zonnestraal die tussen de bladeren door schijnt, danst over zijn 
glanzende vacht.’ Ook gevoelens kan Hoekstra mooi verwoorden: 
‘Binnenin hem gaat zijn woede tekeer als een geplaagde waakhond.’  
Vreemd genoeg lijkt de woordkeus van de auteur hier en daar ineens 
weer op de taal uit eenvoudige avonturenboeken met clichés en 
afgesleten bijvoeglijke naamwoorden: ‘Ansegund wrijft over haar arm 
terwijl ze de woedende Nohtleib nakijkt die als een dolle stier de 
achtervolging heeft ingezet. Hij heeft haar met kracht opzij geduwd. 
(…) ‘Onnozele meid’, briest hij. (…) Met een van woede vertrokken 
gezicht duwt hij haar van zich af, draait zich en schiet de gang in.’  
Mooi detail is de manier waarop Hoekstra omgaat met de afkomst van 
Reinout. Ze geeft van meet af aan hints over de bloedband tussen 
Bernard en deze jongen. Ze doet dit echter zo subtiel, dat de 
aanwijzingen bij een eerste lezing nauwelijks opvallen, waardoor de 
plot zijn kracht behoudt. 

 
Vormgeving Mooi verzorgd omslag met sfeervolle illustraties van twee vluchtende 

jongens op een paard. 
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De overige nominaties  
 
Titel Vlucht 
Auteur Guurtje Leguijt 
Illustraties Roelof van der Schans 
Uitgever Callenbach 
ISBN 978 90 266 1384 5 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud Brugklasser Niels kampt met een heftig probleem: zijn vader is een half 

jaar eerder door een noodlottig ongeval in huis omgekomen. De 
schuldvraag blijkt in de loop van het verhaal als een loden last op de 
nek van de achterblijvers te rusten. Niels’ moeder ontwikkelt een 
overdreven bezorgdheid die haar kinderen zou moeten beschermen 
tegen elke volgende denkbeeldige noodlottigheid. Niels heeft het met 
dit alles erg moeilijk. De sfeer in het gezin is geladen. Soms denkt Niels 
dat hij de enige normale persoon is. Zijn jongere broertje Bastiaan is te 
jong om hulp of tegengas te kunnen bieden en aan zijn vijftienjarige 
puberzus Iris heeft hij ook niets: die is voornamelijk met zichzelf bezig 
en trekt zich terug in haar eigen (gothic) droomwereldje. Ze gedraagt 
zich, precies anders dan Niels, dwars, pesterig en bazig, terwijl ze 
elkaar eigenlijk keihard nodig hebben nu moeder raar doet. 
De openingszin is ijzersterk: ‘Mijn vader is dood en mijn moeder wordt 
langzaam gek.’ Het verhaal komt zodoende meteen op gang.    
Als Bastiaans juf komt praten over begeleiding door Jeugdzorg, denkt 
Niels’ moeder meteen dat de kinderen uit huis worden geplaatst. 
Midden in de nacht gaat ze er met de kinderen vandoor. ‘Op vakantie.’ 
Waarheen wil ze niet zeggen. Nu wordt het verhaal opeens spannend. 
Niels vertrouwt zijn eigen moeder niet meer. Gaat ze domme dingen 
doen? Wordt het een gezinsdrama met vier doden? Dit angstige 
dilemma dat Niels beheerst, wordt door de auteur fraai uitgewerkt. De 
auteur schetst geen ideaalbeeld van een ouder, integendeel. Het zijn 
blijkbaar de kinderen –of zoals het lijkt: alleen Niels– die de zaak 
bijeen moet(en) houden. Leguijt maakt de innerlijke strijd van Niels 
goed zichtbaar: hij wil zijn moeder niet afvallen en verraden maar 
houdt tegelijkertijd zijn hart vast om wat komen gaat. 
Eenmaal aangekomen in Luxemburg blijkt dat moeder precies hetzelfde 
huisje als vorig jaar met vader te hebben geboekt. Ze doet inmiddels 
(verdacht) normaal. Wat wil moeder hier doen, vraagt Niels zich af.  
Net als Niels gaat de lezer twijfelen aan een goede afloop. Die is er wel, 
en is vooral terug te zien in de christelijke waarden: schuldbekentenis 
en vergeving. Iris, Niels en hun moeder spreken tegen elkaar uit dat ze 
zich allemaal op hun eigen manier schuldig achten aan de dood van 
hun man of vader. 
Het christelijke geloof komt op een eigentijdse manier aan de orde en 
zit in het hele verhaal verweven. Niels wil wel bidden, maar durft dat 
niet meer. En wat te denken van het prachtig verbeelde 
geloofsdilemma van Niels: ‘Misschien kan Thirza [een gelovig meisje uit 
zijn klas] mij vertellen of God ook naar je luistert, als je nog maar 
weinig bidt. Of Hij echt zomaar je schulden vergeeft.’ Niels bidt 
weliswaar niet meer, maar heeft God keihard nodig. 
Aan het slot van het boek overweegt Iris zelfmoord te plegen. Daarop 
volgt een snelle ontknoping waarna alles weer koek en ei lijkt (te gaan 
worden). 
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De jury vond de leeftijdsaanduiding op de achterkant van het boek 
(10+) net iets te ruim genomen. Vanwege de beklemmende wijze van 
schrijven is dit geen boek voor te jonge kinderen. Daarentegen is het 
nog prima te lezen voor kinderen die iets ouder zijn dan de 12-jarige 
hoofdpersoon Niels.  
Het verhaal is overigens geïnspireerd door de maandenlange 
verdwijning van een gezin uit Zeist in 2005, die inmiddels is verfilmd 
en in het voorjaar is uitgezonden op de Nederlandse televisie. 

 
Taal en stijl De ijzersterke openingszin zet de toon van het verhaal. Het boek blijft 

boeien vanwege een sterke en consequent aangehouden schrijfstijl met 
veel mooie zinnen, en de steeds verder opgevoerde spanning. Het boek 
is in de ik-vorm geschreven en ook dat komt de leesbaarheid zeer ten 
goede. Bijna elk hoofdstuk eindigt met een cliffhanger. Die zuigt de 
lezer steeds verder mee het verhaal in. De vraag wordt steeds 
knellender: Gaat die moeder echt vreemde dingen doen in Luxemburg?  
Een aantal minpunten is er echter ook. Ongeloofwaardig wordt het 
even als Niels op pag. 61 onthult: ‘De kou die uit de koelkast komt is 
aangenaam warm vergeleken met de temperatuur van mijn hart.’ Die 
zin hoort meer bij Niels’ oudere puberzus Iris dan bij dit joch van 
twaalf. 
De jury stoorde zich aan het veelvuldig beschreven (snelle en 
langzame) beest in de buik van Niels, dat zijn gevoelens moet 
weergeven. Dat kan één keer, maar wanneer zoiets als 
standaardprocédé wordt opgevoerd, gaat het onvermijdelijk storen. 
Hierbij geldt wat de Engelsen zo treffend kunnen zeggen: More is less. 
Bovendien blijft het verschil tussen de twee beesten vaag. 
Overigens komen gevoelens in Vlucht ruim aan de orde. Je merkt: hier 
worden echte mensen beschreven. Leguijt moet wel oppassen voor 
teveel gepsychologiseer. 

 
Vormgeving De cover van het boek geeft de gezinssituatie treffend weer.  
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Titel     De nieuwe linksbuiten 
Auteur     Corien Oranje 
Illustraties Wendelien van de Erve 
Uitgever    Columbus 
ISBN     978 90 8543 062 9 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  De nieuwe linksbuiten neemt de aftrap in de nieuwe serie ‘Superfriezen’ 

over voetbal, vriendschap en eerlijkheid. Het is een uiterst aanstekelijk 
voetbalverhaal over het ventje Mattheo. De humor spat er vanaf. 
Matteo heeft een Friese moeder en een Italiaanse vader en wil dolgraag 
op voetbal, het liefst bij VV Heerenveen. Daar speelt ook zijn grote 
voorbeeld Petter Hansson. Omdat hij niet mag van zijn ouders (die 
veinzen: ‘voetbal is een veel te ruwe sport’) zet hij het lidmaatschap bij 
deze club op zijn verlanglijstje. Maar op aanraden van zijn vrienden zet 
hij uit berekening bovenaan datzelfde lijstje een hond. Die krijgt hij 
toch nooit, sterker nog: hij wil niet eens een hond, maar door allereerst 
een hond te vragen zullen zijn ouders hem ongetwijfeld geven wat als 
tweede op zijn lijstje staat. Het loopt anders dan gepland: hij krijgt wel 
een hond. En wat voor een: een soort dik en harig varkentje. Het beest 
heet dan ook Porky. Die naam wordt snel veranderd in Spidi, al is de 
bijnaam Stinky passender voor het schetenlatende beest dat een 
kruising is ‘tussen een poedel en een beschuitbus.’ 
Matteo besluit om stiekem mee te gaan trainen bij VV Heerenveen. 
Prachtig om te lezen is hoe het ventje zijn eigen zin wil doordrijven, 
maar ziet hoe hij in de problemen komt. Zijn gevoelige aard komt mooi 
naar boven als hij koste wat het kost voor zijn vader verborgen wil 
houden dat hij helemaal geen hond wilde. Uiteindelijk komt toch de 
waarheid aan het licht en moet Matteo met de billen bloot. Maar ook 
zijn vader heeft een ‘bekeringsmoment’: hij ziet in dat Matteo’s échte 
droom het voetballen is en geeft toe dat Matteo niet op voetballen 
mocht omdat vader en moeder domweg geen zin hadden in al het 
gedoe er omheen. Het siert de auteur dat zij niet alleen de blunders 
van kinderen, maar ook een fout van ouders laat zien en daarnaast 
beschrijft hoe vader openlijk zijn fout toegeeft. De christelijke deugden 
van opbiechten en weer goed maken zet zij mooi neer. 
Het aspect eerlijkheid wordt ook met zorg uitgewerkt door de auteur 
die –zonder het christelijk geloof aan de orde te laten komen– laat 
voelen welke gevolgen oneerlijkheid kan hebben. Daardoor is  
De nieuwe linksbuiten ook heel goed geschikt voor niet-christelijke 
voetballertjes. En voor christelijke niet-voetballertjes:  
De nieuwe linksbuiten is door de jury uitgetest op haar eigen niet-
voetballende kroost en bleek desondanks een schot in de roos te zijn. 
Het veelvoorkomende bijgeloof onder sporters maakt Oranje op een 
ongedwongen en vrolijke wijze belachelijk als de ‘geluksonderbroek’ 
van medespeler Gijs aan de orde komt. 

 
Taal en stijl Een geweldige binnenkomer is de openingszin: ‘Iedereen van mijn klas 

zit op voetbal,’ zegt Matteo. ‘Echt iedereen.’ Oranje gebruikt levendige 
woorden, echte spreekstijl. Boekentaal blijft het hele verhaal door 
afwezig. Deze levendige stijl houdt samen met het veelvuldig gebruik 
van humor de vaart in het verhaal.  
Opvallend is dat Oranje niet bang is om boeken te schrijven die alleen 
voor meisjes of, zoals in dit geval, alleen voor jongens geschikt zijn. 
Het moge duidelijk zijn: De nieuwe linksbuiten is een echt 
jongensboek.  
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Op pag. 9 al veroordeelt Matteo de muziek van zijn balletzussen als 
‘barbiemuziek’. En op pag. 39 bedenkt hij: ‘Wie luistert er nou naar een 
meisje? Nou zit ik met een hond!’ 
Verder verwerkt Oranje bestaande, zelfs regionale namen – zoals  
VV Heerenveen en hun sterspeler Petter Hansson maar ook weerman 
Piet Paulusma - in dit boek. Soms komt de jury verzonnen namen 
tegen die eigenlijk te flauw voor woorden zijn. Oranje bewijst dat het 
veel overtuigender is om echte namen te gebruiken, dan om 
krampachtig vast te houden aan zogenaamde correcte objectiviteit.  
Uit het gebruik van een enkel en dus goed gedoseerd Fries of Italiaans 
woord of zinnetje blijkt dat Oranje niet te beroerd is om even over een 
taalgrens heen te gaan. Het Friese ‘mem’ moet terecht voor zichzelf 
spreken en wordt als uitzondering niet onderaan de pagina vertaald in 
het Hollands.  

 
Vormgeving De kleurentekening op de cover en de zwartwit-tekeningen in het boek 

zelf zijn van de hand van Wendelien van de Erve. Vooral de 
omslagprent is aantrekkelijk en fris grasgroen. De tips van en voor 
Matteo staan als briefjes met een geschreven lettertype tussen de 
gewone tekst in.  

 



Juryrapport 2008 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 11 

Titel  Een ongelukje kan gebeuren 
Auteur  Corien Oranje 
Illustraties  Willeke Brouwer 
Uitgever  Columbus 
ISBN  978 90 8543 059 9 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Opnieuw heeft Corien Oranje een heerlijk voorleesboek met 

aanstekelijke verhalen voor jonge kinderen geschreven. Een ongelukje 
kan gebeuren is het logische vervolg op de twee eerder uitgegeven 
boeken Slaappoeder en het vorig jaar winnende boek Storm in bad. In 
het nieuwste boek hanteert Oranje hetzelfde recept als bij de twee 
voorgangers. 
De auteur is duidelijk nog niet uitverteld. Schijnbaar moeiteloos schudt 
ze verhaaltjes uit haar mouw. In Een ongelukje kan gebeuren staat 
opnieuw een selectie van alledaagse, maar bijzonder grappige 
avonturen van de drieling Wout, Tom en Job. De jongens mogen 
helemaal zichzelf zijn en dat is te merken. 
Alle verhaaltjes zijn buitengewoon vermakelijk maar 
‘Zonnebloemboom’ is wat de jury betreft één van de toppers. Het 
verhaal is niet alleen vermakelijk, maar ook haast ontroerend. Wout wil 
de prachtigste zonnebloem uit moeders tuin gaan plukken. Dat lukt na 
veel gedoe. Burgerlijke buurvrouw Toos kijkt bezorgd toe. Ze weet 
zeker dat dit niet de bedoeling is. De auteur laat via Toos 
doorschemeren dat moeder eigenlijk mee wilde dingen naar de prijs 
voor de hoogste zonnebloem. Wout schrikt als hij dat hoort. Maar in 
plaats van boos te worden doet moeder alsof ze blij verrast is als Wout 
haar de zonnebloem aanbiedt. Buurvrouw wordt en passant op een 
creatieve wijze ontmaskerd als een kleingeestige bemoeial, maar dat 
gebeurt zonder haar de rug toe te keren. Het verhaal eindigt met het 
voorstel van moeder om een glaasje limonade te komen drinken.  
Een ander prachtverhaal is ‘Spidermannen vallen niet’ waarin vaders 
zich goed kunnen herkennen. Wout klautert omhoog in de deuropening. 
Papa vindt het erg knap, maar moeder roept geschrokken: ‘Helemaal 
niet knap. Stout. Heel erg stout! Levensgevaarlijk.’ Papa plukt Wout 
vervolgens uit de deurpost. ‘Niet meer doen Wout. Stout. 
Levensgevaarlijk. Straks val je.’ Oranje weet kennelijk goed dat veel 
vaders naïef kunnen zijn op dit terrein en weet dit op komische en 
realistische wijze te integreren in het verhaal. 
Zo komt de ene na de andere kindergebeurtenis voorbij. De verhalen 
gaan over 1 april, over een lieveheersbeestje, een losse tand en het 
kapotte knuffelbeest Beesje dat eerst door Job wordt weggegooid maar 
dan, na hevige spijt, toch weer uit de vuilnisbak wordt gered. Het 
nieuw uit de winkel gekochte knuffelsubstituut voor Beesje, het ernstig 
door vader aangeprezen blauwe knuffelkonijn Snuitje, wordt daarom 
aan hem gegeven. ‘Hier’, zegt Job. ‘Jij mag Snuitje wel. Jij wou hem 
toch zo graag?’ 
Het boek eindigt met het recept voor een kliedertaart. 

 
Taal en stijl  Elke zin staat bij Oranje. Ze gebruik geen omhaal van woorden en doet 

ook niet aan mooischrijverij. De toon is trefzeker. De gebeurtenissen 
zijn uit het leven gegrepen en vanuit het kind beschreven. De kinderen 
gedragen zich eerlijk en oprecht, maar zijn ook gewoon van vlees en 
bloed. Ze leven vanuit de verwondering die kleuters eigen is. Er wordt 
niet afgepast en netjes geleefd, maar het leven wordt veelal als een 
feest ervaren in dit modelgezin met zijn supermoeder. Het enige 
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kritiekpunt dat naar voren kan komen is dat de personages altijd op 
hun best reageren: de kleuters altijd op hun grappigst, moeder altijd 
uiterst tact- en begripvol. Het echte leven is natuurlijk anders, maar 
het zij de auteur vergeven. Het echte leven produceert namelijk lang 
niet altijd vermakelijke voorleesverhalen.  

 
Vormgeving  Oranje beschrijft geen keurig, net en geordend gezin. Dat is ook goed 

vormgegeven in de getekende illustraties van Willeke Brouwer die 
precies verbeelden wat de auteur verwoordt: levenslustige kinderen die 
een potje kunnen breken. 
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De overige boeken: categorie 4-8 jaar 
 
Titel    Speurders in de speeltuin 
Auteur    Liesbeth van Binsbergen 
Illustraties    Hanneke Kools 
Uitgever    Columbus 
ISBN    978 90 8543 068 1 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Speurders in de speeltuin is het zesde deel van de serie  

‘Roos en Ruben’. De twee vrienden vinden een geheimzinnig briefje in 
de speeltuin waar ze regelmatig komen. Het is echt iets voor Roos en 
Ruben om te willen weten wat de cijfers op het briefje betekenen. Ze 
gaan op onderzoek uit en bruikbaar materiaal noteert Ruben in zijn 
ontdekschrift. Zoals ook de beste detectives wel eens overkomt, zitten 
Roos en Ruben eerst op een verkeerd spoor. Maar niet voor niets, want 
ze lopen wel (heel toevallig) een paar jongeren tegen het lijf die het 
gemeentehuis met croftybommen willen bekogelen. Na veel speurwerk 
ontdekken ze uiteindelijk wie de schrijvers van het briefje zijn en wat 
hun geheim is.    
Al is het onwaarschijnlijk dat kinderen zomaar in een vreemde auto 
stappen, het levert in Speurders in de speeltuin wel spannende 
momenten op. Als Roos en Ruben bij een paar mannen in de auto zijn 
gestapt, vangen ze allerlei zinnen op uit het gesprek dat de mannen 
voeren. De zinnen klinken Roos, die niet weet dat de mannen onderweg 
zijn naar een onschuldige vergadering, angstaanjagend in de oren. 
Van Binsbergen laat hiermee zien dat ze haar doelgroep kent. Ze kruipt 
in de huid van jonge kinderen en speelt met het gegeven dat kinderen 
de grotemensenwereld lang niet altijd begrijpen. Voor volwassenen is 
het bijvoorbeeld overduidelijk dat   ‘1-12, 19.30’ gewoon kan 
betekenen: 1 december om half 8. Voor kinderen als Roos en Ruben is 
het een zeer geheimzinnige code. De auteur maakt op een originele 
manier gebruik van de verschillen in de belevingswereld tussen 
volwassenen en kleine kinderen.  

 
Taal en stijl Ook nu zien we weer dat Van Binsbergen de gave heeft een vlot en 

toegankelijk verhaal te schrijven. Het taalgebruik is eenvoudig en   
natuurlijk. Van Binsbergens manier van vertellen is origineel en past 
goed bij de doelgroep. Speurders in de speeltuin is spannend én 
grappig.  
Jonge lezers vanaf ongeveer zeven jaar kunnen het lezen (Avi-5).  

 
Vormgeving  Qua vormgeving sluit het boek goed aan bij de andere vijf delen van de 

Roos en Rubenserie. Het heeft door het lettertype en de regelafstand   
een rustige lay-out. De tekst wordt afgewisseld met tekeningen van de 
aantekeningen die Ruben steeds in zijn schrift maakt. 
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Titel    De wiebeltand van Sofie 
Auteur    Annemarie ten Brinke en Willemijn de Weerd 
Illustraties    Marie-Sophie Mejan 
Uitgever    Mozaïek Junior 
ISBN    978 90 239 9229 5 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  De wiebeltand van Sofie staat vol met verhaaltjes over de eigenwijze 

kleuter Sofie. Alle veertig hebben ze een positieve inslag en een goed 
einde. Begrijpelijk, want jonge kinderen willen na het horen van een 
verhaaltje ook nog lekker kunnen slapen. 
Onvermijdelijk is dat de verhalen over Sofie, haar zusje Lotte en 
vriendje Bram daardoor soms ietwat simplistisch overkomen. Neem die 
over zwemles. Aan het begin is Sofie bang voor zwemmen, aan het 
eind vindt ze zwemmen door het gat ‘niet zo moeilijk.’ Aan het begin 
vindt ze de badjuf onaardig, aan het einde is die ‘best lief.’ 
De auteurs –jonge moeders- kunnen zich uitstekend inleven in de 
leefwereld van het jonge kind. Niet elke volwassene zal zich na al die 
jaren nog zo goed kunnen voorstellen wat een wiebeltand die bijna uit 
dreigt te vallen voor impact heeft op een kinderleven. 
Over het algemeen zijn de verhalen geslaagd. Hier en daar omschrijven 
ze teveel en hebben ze te weinig avontuur in zich. Dan leunen ze te 
sterk op de werkelijkheid met haar alledaagse figuren. Voor een 
pakkend verhaal is net iets meer nodig dan dat. 
Geloofselementen komen op een grappige, levensechte wijze aan de 
orde. De auteurs wijden weliswaar een heel hoofdstuk aan bidden, 
maar niet zonder tussendoor te beschrijven hoe Sofie en Bram elkaar 
om de oren slaan met de vraag wie beter zijn, jongens of meisjes. 
Gewaagd is het verhaal over een ruzie tussen de vader en moeder van 
de kinderen. Zo’n scène komt maar zeer zelden voor in christelijke 
kinderboeken, zeker die voor zo’n jonge doelgroep zijn geschreven. 
Mooi is dat Sofie er uiteindelijk voor zorgt dat het weer goed komt 
tussen de twee. 
De verhalen hebben een ideale voorleeslengte: twee bladzijden. 
 

Taal en stijl  De luchtige en prettig geschreven verhaaltjes over Sofie doen qua stijl 
en thematiek aan die over Jip en Janneke denken. Het verhaaltje over 
trouwen lijkt zelfs een Jip en Jannekepastiche. Sofies 
wederwaardigheden hebben lang niet allemaal hetzelfde hoge niveau 
als die van Schmidts geesteskinderen, maar komen wel in de buurt. 
De taal in De wiebeltand is over het algemeen minder direct, meer 
omschrijvend. Een uitspraak van Sofie als ‘Ik vind het niet leuk dat je 
ruzie maakt’ zou bij Schmidt zijn verwoord als ‘Dat is niet leuk!’ 
De doelgroep van Sofies verhalen schat de jury jonger in dan die van 
Jip en Janneke. De wiebeltand is vooral een voorleesboek voor jongens 
en meisjes van 4 à 5 jaar. 

 
Vormgeving  De zwartwit-pentekeningen zijn kunstig en verrijken door hun 

vrolijkheid de tekst. Desondanks is het maar de vraag of jonge 
kinderen door dergelijke schetsmatige tekeningen worden 
aangetrokken. Maar ter relativering: Jip en Janneke zijn doorgaans ook 
niet zo kleurrijk. 
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Titel    Beer heeft het koud 
Auteur    Dokus 
Illustraties    Dokus 
Uitgever    Mozaïek Junior 
ISBN    978 90 2399 226 4 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Beer heeft het koud is een grappig en onderhoudend prentenboek over 

een kouwelijke beer in een winterse omgeving. Een aantal 
toegeschoten wasberen doet zo goed en zo kwaad als dat gaat allerlei 
pogingen om Beer op te warmen. Deze acties zijn echter jammerlijk tot 
mislukken gedoemd. Het dekentje is veel te klein, de warme nestkip 
bovenop Beers rug ook. Als Beer vervolgens door de andere dieren in 
de richting van de warme buikbuidel van moeder kangaroe wordt 
geduwd en getrokken, krijgen alle dieren het snikheet - behalve 
natuurlijk Beer zelf. Tot overmaat van ramp glijdt Beer, die inmiddels 
op een slee is gehesen, bovenop een helling pardoes naar beneden. Hij 
stort voluit op juffrouw Beer die nietsvermoedend, met in haar arm een 
mandje bramen, onderaan de helling staat. Het is liefde op het eerste 
gezicht. Weg is de ijskoude bibberbeer. Nu zijn er slechts twee 
knuffelberen. De hoofdpersoon nodigt zijn nieuwe liefde uit voor een 
winterslaapje. 
Het lijkt er sterk op dat bij dit boek de tekeningen eerst zijn gemaakt 
en dat er later tekst bij is bedacht. De platen hebben genoeg 
zeggingskracht en vaart in zich om, zoals ook het bekende Monkie van 
Dieter en Ingrid Schubert, tekstloos door het leven te gaan. Overigens 
had ook het vorige boek van Dokus, Pauw maakt lawaai, geen tekst. 
Het uitgeschreven verhaal maakt Beer heeft het koud uiteraard wel 
makkelijker hanteerbaar voor fantasieloze voorlezers. 
Die tekeningen zijn heerlijk losjes en lekker gek. Het taalgebruik in de 
tekst moet daar dus wel bij aansluiten. Dat gebeurt vooral wanneer de 
wasberen aan bod zijn. Deze coole rakkers met hun snelle uiterlijk 
maken het boek flitsend. Voorbeelden van hun taalgebruik zijn het 
meermalen gebruikte ‘Tadááá’, uitdrukkingen als ‘ideetje, ben zo terug’ 
en ‘strak plan’. 

 
Taal en stijl  De tekstschrijver stopte veel taalgrapjes in de tekst, die verder bestaat 

uit korte, strakke zinnen. De dynamiek van de tekeningen komt ook 
terug in de tekst. Zo zegt Wir: daar wor ik ook altijd warm van. Wir 
zegt dus wor, wat ook weer de naam is van een van de andere 
wasberen. Een goed gevonden taalgrapje. Jammer is het dat ook een 
overbekende naam als Hendrik Haan (jawel, die uit Koog aan de Zaan) 
wordt gebruikt. Dan is de getekende verwijzing naar Kanga en haar 
kindje Roe (van Winnie the Pooh) weer leuker gevonden.  
Het slot van het boek, Beer die zijn zojuist gevonden vlam vraagt ‘Zin 
in een winterslaapje?’, is eerder humor voor volwassenen dan voor 
kinderen. Dat terwijl die laatste toch de belangrijkste doelgroep zullen 
vormen. Ook veel andere grappige taal- en tekenvondsten zullen 
eerder volwassenen opvallen dan jonge lezers. 

 
Vormgeving  Illustraties zijn natuurlijk uiterst belangrijk in een prentenboek. De 

kwaliteit van Dokus staat (al jaren) buiten kijf. Hij heeft een eigen stijl 
ontwikkeld die ook in dit boek helemaal tot zijn recht komt. De cover 
zet de toon. Beer (in grote ‘kouwe’, blauwe letters) heeft het koud en 
dat is te zien. 
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Leuk gevonden is ook het lettertype dat –om met de tekst van het boek 
te spreken– ‘wirrelend’ is gezet. Nadeel daarbij is wel dat het de 
leesbaarheid van de tekst niet ten goede komt.  
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Titel    De saltosprong 
Auteur    Evelien van Dort 
Illustraties    Trish Flannery 
Uitgever    Callenbach 
ISBN    978 90 266 1435 4 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Elke week gaat Juul met haar vriendin naar turnles. Ze doet tijdens de 

lessen fanatiek mee en ook thuis oefent ze regelmatig. Haar broertje 
Sem houdt helemaal niet van sport. Hij leest liever boeken. Juul 
probeert hem over te halen op judo te gaan.  
Vlak voordat Juul mag meedoen aan een turnwedstrijd raakt ze 
geblesseerd en moet ze rust houden. Dat is een enorme tegenvaller. 
Maar uiteindelijk kan ze toch aan de wedstrijd deelnemen en steelt ze 
de show door geen enkele, maar een dubbele saltosprong te maken.  
De personages in dit verhaal worden erg zwart-wit neergezet. Sem is 
dik, hij snoept veel en houdt niet van sport. Juul denkt nauwelijks aan 
andere dingen dan aan turnen. Ze komt over als een meisje dat erg 
streberig is en veel met zichzelf bezig is. Ze vindt het belangrijk om 
gezond te leven en herinnert haar broertje ook meerdere malen aan 
het programma Fids for kids dat ze op school hebben gevolgd. Haar 
vriendin Eline is een zacht, vriendelijk meisje, maar Saline is juist een 
kattenkop. 
Desondanks is er wel enige ontwikkeling in de karakters te ontdekken. 
Sem gaat op judoles, terwijl hij dat eerst niet durfde. Zijn klasgenoten 
die hem uitscholden voor ‘bolle’ vragen later aan Sems moeder of Sem 
ook op judo mag. Juul denkt niet alleen aan zichzelf, maar ook aan 
haar vriendin wanneer ze een nieuw turnpak krijgt.     
In de bibliotheek ontmoet Sem een ‘oma’ met wie hij boeken bekijkt en 
van wie hij snoep krijgt of geld om snoep te kopen. Tegen haar zegt 
hij: ‘Als ik snoep, voel ik me even niet zo rot. Dan voel ik me fijn. Net 
of ik minder alleen ben.’ Met deze opmerking wordt het verhaal even in 
de probleemsfeer getrokken, maar verder wordt er niets mee gedaan. 
Overigens lijkt De saltosprong hier en daar een boekje dat is 
geschreven in het kader van een of ander sportprogramma voor de 
basisschool. 

 
Taal en stijl  Het taalgebruik is eenvoudig en direct. De auteur gebruikt ook 

populaire bewoordingen als ‘aso’, ‘bieb’ en ‘vet fanta’.  
 
Vormgeving Het boekje is geschikt voor aanvankelijk lezen. Er is een duidelijke, vrij 

grote, schreefloze letter gebruikt, waarbij de tekst in overzichtelijke 
tekstblokken is gedrukt. De illustraties zijn vriendelijk en zullen 
kinderen aanspreken.  



Juryrapport 2008 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 18 

Titel    Tjib in de wolken 
Auteur    Lijda Hammenga 
Illustraties    Magda van Tilburg 
Uitgever    Columbus 
ISBN    978 90 8543 056 8 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Tjib in de wolken is een vriendelijk verhaal over een jongetje en de 

liefde voor zijn oma. 
Op een avond gaat Tjib bij een luchtballon kijken. Hij maakt een 
praatje met de baas van de ballon. Deze geeft hem een kaartje met 
zijn adres, voor het geval Tjib en zijn broer Luuc zin hebben om eens 
mee te varen. Tjib krijgt een idee. Zijn oma houdt veel van buiten zijn, 
van de lucht, de wolken, de wind. En ze wil graag in de hemel wonen. 
Stel dat oma eens mee kon in de luchtballon, denkt Tjib, dan is ze 
dichterbij de hemel. 
In dit verhaal loopt eigenlijk alles gesmeerd. Tjib wordt zomaar 
uitgenodigd om een ballonvlucht te maken; als hij erom vraagt mag 
zijn gehandicapte en demente oma ook mee; en natuurlijk geniet oma 
dan met volle teugen. Die optimistische ondertoon in het boek is niet 
altijd even geloofwaardig, maar zorgt er wel voor dat Tjib een vrolijk 
boekje is dat een ingrijpende ziekte als dementie luchtig neerzet.  
En passant krijgen de lezers een vleugje mythologie mee: Tjibs vader 
leest namelijk het verhaal van Daedalus en Ikarus voor. 
Hammenga brengt met haar opmerking over oma die in de ballon 
dichter bij de hemel is, het geloof op een niveau dat kinderen goed 
begrijpen. Wanneer de hemel goud kleurt, wijst oma naar de lucht. 
‘Kijk, zo is de hemel, zegt ze.’ Het is een gave om zo kinderlijk over 
wezenlijke zaken te kunnen schrijven. Dat Hammenga die kunst 
meester is, bleek al uit haar eerdere werk, bijvoorbeeld over  
Mijntje en Olle.  

 
Taal en stijl Hammenga gebruikt over het algemeen korte zinnen en veel dialogen. 

Daardoor is het boekje gemakkelijk leesbaar voor beginnende lezers 
(AVI 3/4).    
Woorden met drie of vier lettergrepen zijn in Tjib afgebroken door 
middel van streepjes: ‘ballon-varen’, ‘be-stel-bus’. De vraag is of de 
auteur deze streepjes –die onvermijdelijk houterigheid opleveren– niet 
beter had kunnen omzeilen door eenvoudiger woorden te gebruiken, 
zoals ‘busje’. 

 
Vormgeving  Tjib is uitgegeven op mooi wit papier. De lay-out is overzichtelijk. De 

tekst is verdeeld in tekstblokken. De mooie illustraties passen goed bij 
het verhaal. De verspringende puzzelstukjes op de bladzijden verwijzen 
heel toepasselijk naar de legpuzzel waaraan oma bezig is.     
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Titel    Kleuren op de stoep 
Auteur    Judith van Helden 
Illustraties    Peter van Harmelen 
Uitgever    Columbus 
ISBN    978 90 8543 057 5 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud Sam en Sara zijn twee ondernemende kleuters die bij elkaar in de 

buurt wonen. Ze beleven in Kleuren op de stoep een flink aantal 
avonturen (22 in totaal). Het boek is een vervolg op het eerder 
uitgegeven 25 avonturen van Sam en Sara. Qua opzet lijken de 
verhalen uit Kleuren op de stoep een moderne variant van de Jip & 
Janneke boeken te zijn, maar helaas halen ze dat hoge niveau niet. 
Wat veel verhaaltjes ontberen is verrassing en pit. Dat is jammer, te 
meer omdat de verhalen in aanleg goed zijn. Ze worden echter zelden 
of nooit bijzonder leuk of ontroerend en blijven veelal steken in 
alledaagsheid. Als lezer verwacht je telkens een leuk einde of een 
grappige clou en de auteur heeft merkbaar moeite gedaan om die er in 
te schrijven. Toch blijft een klinkend slot meestal uit of is het  
–grappig bedoelde– einde juist heel voorspelbaar.  
Het ondeugende gedrag van Sam en Sara ontlokt opvallend weinig 
boosheid bij hun moeders. Meer dan eens lezen we dat mama niet boos 
is of hooguit even boos kijkt. Soms moet ze zelfs erg lachen. 
Enigszins bevreemdend zijn de beschrijvingen van de ouderlijke huizen 
van Sam en Sara: ‘het witte huis’ en ‘het blauwe huis’. Vanuit kinderlijk 
perspectief een normale aanduiding, maar gebruik van deze termen in 
de auteurstekst is volstrekt overbodig. De lezer of luisteraar moet nu 
het hele boek door onthouden welke kleur huis bij wie hoort. Dat kan 
verwarrend zijn. 

 
Taal en stijl  Van Helden heeft geen beroerde schrijfstijl. Sterker nog, ze produceert 

goedlopende, korte zinnen en hanteert helder en duidelijk taalgebruik. 
Verschillende situaties kan ze treffend en aansprekend schetsen. 
Helaas blijft de –triviale– inhoud daar keer op keer bij achter. 
Een enkele keer vergaloppeert de auteur zich en laat ze een kind 
volwassentaal spreken, zoals Sara die onberispelijk zegt: ‘Je hebt 
gelijk.’ Echte kinderen zeggen in zo’n geval eerder: ‘O ja.’ 

 
Vormgeving  De vormgeving lijkt als twee druppels water op die van de boeken van 

Corien Oranje. Hetzelfde formaat, hetzelfde lettertype, grotendeels 
dezelfde lay-out, dezelfde aparte bladzijdenummering, dezelfde 
hoofdstukaanduiding. Zou dit soms de nieuwe huisstijl voor kleuters 
van deze uitgever zijn? 
In vergelijking met Oranjes kleuterboeken valt bij Kleuren op de stoep 
op dat de verhalen lang niet allemaal op een nieuwe bladzijde 
beginnen. Dat maakt het beeld minder rustig en stoort enigszins. 
De tekeningen van de hand van Peter van Harmelen zijn erg 
aansprekend en vol humor. 
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Titel De sterkste opa van de wereld 
Auteur Bram Kasse 
Illustraties Marijke Duffhauss 
Uitgever Den Hertog 
ISBN  978 90 331 2085 5 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Bram Kasse schreef met De sterkste opa van de wereld een vlot 

boekje. 
Grapjes die heel flauw zouden kunnen zijn beschrijft Kasse zó, dat ze 
een glimlach op je gezicht roepen. Al is het boekje ook niet gevrijwaard 
van grapjes die in het clichématige blijven hangen: ‘Er zwemmen hier 
haaien,’ zegt opa om de kinderen bang te maken. 
Kasses personages zijn stereotiep. Vooral opa zet hij nogal kinderlijk 
neer: ‘Goed, hè?’, zegt opa trots, als hij pannenkoeken bakt. Mooi om 
te lezen zijn de complotten die opa met zijn kleinkinderen sluit om zo 
hun ouders om de tuin te leiden. Zoals die keer dat Tijs heel nodig 
moet plassen tijdens een lange autorit. Zijn ouders weigeren echter 
een stop te maken. Totdat opa zegt dat híj heel nodig naar het toilet 
moet. 
Opvallend is de lievige toon die in het verhaal doorklinkt. Vooral als de 
overleden oma van Tijs en Jasmijn, de vrouw van opa, wordt genoemd. 
Het verdriet van opa klinkt vaak tussen de regels door, maar lieve 
opmerkingen van vooral Jasmijn maken het geheel niet te zwaar. 
De jury vroeg zich tijdens het lezen van het boekje af waarom opa 
bijna de hele vakantie moest wachten voor zijn kapotte bril wordt 
gemaakt. Het is in elk geval weinig geloofwaardig en riekt naar 
‘’opamishandeling”. 
Overigens wordt de betekenis van de titel erg laat duidelijk: pas op de 
laatste bladzijde. 

 
Taal en stijl  De korte zinnen zonder moeilijke woorden maken De sterkste opa van 

de wereld tot een laagdrempelig boek. Daarmee zal het verhaal kleine 
kinderen zeker aanspreken, maar het kan voor oudere kinderen (zelf 
lezen vanaf 7 jaar, volgens de achterflap) snel wat flauw worden. Het 
doorgaans niet opvallende taalgebruik in het boek beleeft op sommige 
plekken een aangenaam hoogtepunt. Bijvoorbeeld in de dialoog tussen 
Bram en een ander ventje op de camping. Leuk en levensecht! 

 
Vormgeving De vrolijke en simpele illustraties roepen een echt vakantiesfeertje op. 

De spreadsheettekening op de pagina’s 34 en 35 is een goede keus 
geweest. Het nodigt uit tot wegdromen in het vakantieavontuur van 
Tijs, Jasmijn en hun familie.  
Een deel van de jury vindt dat de verhoudingen in de tekeningen niet 
altijd even goed zijn. Ook zien de kinderen op de platen er erg jong uit, 
te jong voor de betrekkelijk wijze uitspraken die ze doen. 
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Titel    De toets 
Auteur    Jeannette Molema 
Illustraties    Wendelien van de Erve  
Uitgever    Columbus 
ISBN    978 90 8543 064 3 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  De toets is een deeltje uit de serie ‘We-hebben-allemaal-wat-boekjes’ 

over problemen waar kinderen van 6-9 jaar tegen aan kunnen lopen. In 
De toets gaat het over Rens die zijn sommen moeilijk vindt en een heel 
strenge, niet-begrijpende juf heeft.  
Niet de juf troost Rens of moedigt hem aan, maar zijn vriendje Dik. 
Deze helpt en steunt hem en leert zijn zelfvertrouwen te ontwikkelen, 
zodat ze aan het eind van het schooljaar toch samen overgaan naar de 
volgende klas. Dik koopt zelfs stickers voor Rens, zodat hij ook eens 
een sticker in zijn schrift krijgt. Molema zet Dik in zijn hulp aan Rens 
dus wel erg voorbeeldig neer.  
Ironisch genoeg is Rens wel goed in taal en hij maakt uit frustratie boze 
gedichtjes over zijn ‘snertjuf’. Wanneer Rens niet wil bidden voor zijn 
juf, doet mama dat voor hem. Dit is mooi gevonden door de auteur: ze 
brengt het op het niveau van een kind en niet star of opgelegd 
christelijk. 

 
Taal en stijl Molema schrijft eenvoudig en direct. Ze schrijft met humor en vanuit 

het kind. Rens’ taalvaardigheid blijkt uit de gedichtjes die hij op zijn juf 
maakt: ‘Juf Ank, wat een stank, ik sla jou met een plank’. De frustratie 
over de sommen en over zijn juf wordt, samen met Rens’ gebrek aan 
zelfvertrouwen, zichtbaar in de veelbeschreven buikpijn van Rens (pag. 
19: ‘het voelt raar in zijn buik’; pag. 20: ‘er komt een steen in zijn 
buik’). 
Molema vertelt haar verhaal in de tegenwoordige tijd en richt zich op 
kinderen die een halfjaar leesonderwijs hebben gehad. Het is knap om 
voor dit lage leesniveau een leuk, aansprekend verhaal te schrijven. 

 
Vormgeving Het boekje heeft een heel prettige, overzichtelijke lay-out met veel wit 

op de bladzijde. Mede hierdoor is het goed leesbaar en heel geschikt 
voor aanvankelijk lezen. De zinnen zijn kort, beginnen telkens op een 
nieuwe regel en staan gegroepeerd in tekstblokken. 
De vriendelijke, speelse waterverfillustraties van  
Wendelien van de Erve vullen het verhaal goed aan. Op de 
omslagtekening is, ondanks de aanwezigheid van een groepje kinderen, 
meteen te zien wie de hoofdpersoon van het boek is. 
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Titel Fleur en Luuk en de oppashond 
Auteur Teunie Suijker 
Illustraties Anita Engelen 
Uitgever Den Hertog 
ISBN  978 90 331 2066 4 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Fleur (groep 5) en Luuk (groep 3) zijn zus en broer. Vlakbij hun huis 

vinden bouwwerkzaamheden plaats. Fleur ziet op de hoedenplank van 
een auto die op de bouwplaats staat een hondje liggen. Als ze  
’s middags met Luuk op onderzoek uitgaat, komt ze erachter dat de 
hond van een van de arbeiders, Fred, is. Omdat zijn vrouw erg ziek is, 
kan de hond overdag niet thuis blijven. 
Fleur en Luuk vinden dit zielig. Uiteindelijk ontstaat het idee dat ze het 
hondje, Benno, als oppashond mogen hebben, zolang Freds vrouw ziek 
is. Benno voelt zich thuis in zijn nieuwe, tijdelijke huis en de kinderen 
ondernemen van alles en nog wat met hem. Als Fred komt om te 
praten over de toekomst van Benno, blijkt dat vader en moeder het 
goed vinden dat de kinderen zelf een hond krijgen. Het wordt het zusje 
van Benno, een asielhond. Zo heeft het boek een voorspelbaar einde. 
Fleur en Luuk en de oppashond is een verhaal dat bol staat van de 
goede werken en goede wendingen: de twee kinderen die de hond 
verzorgen, hun moeder die de vrouw van Fred gaat helpen, Fred die 
helemaal geen slechte man blijkt te zijn, maar uiteindelijk het beste 
met iedereen en met zijn huisdier voorheeft. 
Sommige passages in het boek komen wat vreemd over: meteen in het 
eerste hoofdstuk geeft Suijker een situatiebeschrijving die doet 
vermoeden dat de ruimte bij de bouwplaats uitgestrekt is (met bomen 
en struiken). Maar Fleur detecteert onmiddellijk in een auto het hondje. 
Verder valt op dat in het boek geen andere kinderen dan Fleur en Luuk 
voorkomen, terwijl een bouwplaats meestal een grote 
aantrekkingskracht heeft.  
Suijker schetst in dit verhaal een geïsoleerde, veilige wereld: de directe 
buurt bij het huis en de nabije omgeving. Daarbij blijft het verbazen 
dat de auteur van dit realistische boekje de kinderen meerdere malen 
alleen naar het –nabijgelegen– bos laat gaan. Zoiets is te verwachten 
in fantasieverhalen, maar in deze tijd niet meer in realistische boeken. 
Christelijke elementen komen niet nadrukkelijk naar voren. Wel zijn er 
noties aanwezig van loyaliteit (bijvoorbeeld trouw zijn in de verzorging 
van een hond – een dier dat zelf symbool staat voor trouw) en spijt 
betuigen over een verkeerde gedachte. Dat laatste is het geval 
wanneer Fleur tegen Fred zegt dat zij aanvankelijk dacht dat hij een 
hondendief was. 

 
Taal en stijl    In Fleur en Luuk is een verteller aanwezig, die boven het verhaal 

hangt. Dat blijkt bijvoorbeeld op pag. 52: ‘Gelukkig, de gele 
bandenkraan komt eraan. Maar waar is Fred? Hij zit niet achter het 
stuur. Daar zit iemand anders. Fred zit (…) in de bak.’ 
Suijker schrijft vlot, maar het taalgebruik blijft meer dan eens steken in 
clichés: Luuk veegt het zweet van zijn voorhoofd (pag. 55) en Fleur 
stampt met haar voet op de grond (pag. 24). Het verhaal bevat veel 
dialogen. Een moderne zinsnede als ‘Lekker boeiend allemaal’ valt op 
tussen vrij gedateerd taalgebruik als ‘U bent een gemenerik.’ 
Soms zijn de overgangen van het ene naar het andere hoofdstuk 
abrupt. 
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Vormgeving Het omslag geeft de essentie van het boek weer: twee kinderen die 
genieten van een hond. Ze zijn echter nogal karikaturaal neergezet, 
beiden met knalroze appelwangen; zowel omslag als illustraties in boek 
hebben het karakter van kleurboektekeningen. Luuk gebruikt gel, maar 
heeft het platgestreken (zo wordt beschreven). Als hij stekels zou 
hebben gemaakt, zou hij wellicht een meer eigentijdse uitstraling 
hebben. Op het voorblad lijken de kinderen even oud, terwijl Luuk 
jonger is. 
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Titel Waar is papa? 
Auteur Marianne Witvliet 
Illustraties  Mark Jansen 
Uitgever Mozaïek Junior 
ISBN 978 90 239 9196 0 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud Een jaar geleden verscheen het prentenboek Daar is mama! van 

Marianne Witvliet en Mark Janssen. De stijl van het nieuwe 
prentenboek Waar is papa? komt in grote lijnen overeen met die van 
het vorige boek. Het verhaal gaat opnieuw over Lotje, nu geen 
peutertje meer, maar een kleuter en nog altijd even eigenwijs. 

  Lotje maakt er elke dag een spelletje van om zich te verstoppen voor 
haar papa. Maar deze dag verloopt het anders: ze heeft zich achter de 
bank verstopt en wacht tot papa haar gaat zoeken, maar hij is al 
weggereden naar zijn werk. Lotje is erg boos en mokt. Ze gaat naar 
school, mama wacht tot ze op het schoolplein is en gaat dan terug naar 
huis. Eigenaardig overigens, want ouders brengen kleuters doorgaans 
tot in of aan het klaslokaal. Lotje wacht haar kans af en verdwijnt. Als 
haar papa haar niet zoekt, gaat zij hem wel zoeken. Ze weet dat hij op 
de bank werkt. Onderweg spreekt af en toe iemand haar aan, zoals een 
agent. Hij wijst haar naar een houten bankje, als zij de weg naar de 
bank vraagt. Kinderen kunnen door dit homoniem aan de uitbreiding 
van hun kennis over woordbetekenis werken. 

  De emoties van Lotje komen goed uit de verf: ze luistert niet naar de 
agent, ze raakt geïrriteerd door alles en iedereen. Ineens is ze in het 
bankgebouw. Je kunt je voorstellen dat ze, uit het park gekomen, een 
drukke straat moet oversteken, maar dat is niet aan de orde. Ze staat 
in de hal en een behulpzame meneer tilt haar op om op het liftknopje 
te drukken. Zo komt ze –zomaar– op de bovenste verdieping en kijkt 
wat verdwaasd in het rond. Een mevrouw schiet haar te hulp en doet 
de deur van een vergaderzaal open. Lotje roept ‘Koekoek’ en verrast op 
die manier haar vader die spontaan de papieren uit zijn handen laat 
vallen. 

 
Taal en stijl ‘Hoeven’ en vooral ‘moeten’ zijn twee werkwoorden die veelvuldig 

voorkomen in dit verhaal: papa moet Lotje zoeken, Lotje moet naar 
school, moet jij niet naar school (vraag van de agent), Lotje moet met 
de lift (haar eigen wil); Lotje hoeft alleen maar de straat over te 
steken, Lotje hoeft geen krant. 

 Aan het begin van het verhaal beschrijft de auteur gebeurtenissen 
uitgebreid. Aan het eind van het verhaal zit alles letterlijk in de lift. De 
plot is niet zo sterk, vooral door het snelle slot. Op de pagina waarop 
Lotje wegloopt van school staat een storende taalfout: in de eerste 
regel is ‘ze’ overbodig. 

 
Vormgeving Vrolijke en felle kleuren worden gebruikt om het verhaal te illustreren. 

Soms zijn de illustraties wat karikaturaal: de vreemde houding van de 
slapende kater, de superkleine Lotje achter de bank. Ook heb je, als 
lezer en kijker van het prentenboek, steeds een ander perspectief: 
soms van bovenaf (als Lotje wegloopt en op de bovenste etage van de 
bank is aangekomen), een enkele keer van onderaf. 

 Dieren spelen op bijna elke bladzijde een rol, zoals bijvoorbeeld de 
hond, de beer, de rode, slapende kater (een soort Dikkie Dik). Deze 
kater duikt steeds op als er vis te ruiken is (bij de viskraam en wanneer 
Lotje tegen de mevrouw met boodschappentas opbotst).  
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 De receptioniste heeft een vis(senkom) en vogel(kooi) en op de 
bovenste etage bereikt Lotje het hol van de leeuw (schilderij), namelijk 
de vergaderkamer met belangrijke mannen. Het geluid van de vogel 
‘Koekoek’ (de code van Lotje en haar papa) heeft waarschijnlijk een 
ontwapenende uitwerking op de serieuze mannen.  
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De overige boeken: categorie 9-14 jaar 
 
Titel Waldemar, Schildknaap van Grimbergen 
Auteur    Eveline Bergwerf 
Illustraties    Bas Mazur 
Uitgever    Den Hertog 
ISBN    978 90 331 2069 5 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  De 15-jarige Waldemar is molenaarszoon in het Brabant van 1141. 

Omdat zijn vader geldproblemen heeft, besluit hij zijn dromerige zoon 
Waldemar uit te huwelijken. Dat levert geld op en daarmee is zijn 
lastige zoon onder de pannen. Waldemar heeft absoluut geen zin om 
met schele Dina te trouwen. Hij droomt van een leven als ridder. Met 
zijn beste vriend Brenn praat hij over zijn dromen. 

 Dan ontmoeten de twee vrienden in het bos een jonge ridder, Floris 
van Merchem. Hij is op weg naar zijn nieuwe baas, Wouter van 
Grimbergen. Waldemar en Brenn zijn er getuige van dat deze jongen 
wordt vermoord. Waldemar besluit, door Brenn aangemoedigd, de 
kleding van deze jonge ridder aan te trekken en als Floris van Merchem 
zijn dorp te verlaten, het toegezegde huwelijk te ontlopen en een nieuw 
leven als ridder te beginnen.  

 Zo komt hij terecht bij de machtige heer Wouter van Grimbergen, die 
zich regelmatig verbaast over de onhandigheid en onwetendheid van 
zijn nieuwe schildknaap, niets wetend van de leugen over de identiteit 
van Waldemar.  

 Waldemar weet niets van de oorspronkelijke opdracht van de 
vermoorde Floris. Het avontuur loopt aardig uit de hand, wanneer hij 
verzeild raakt in een oorlog tussen de hertog van Brabant, die 
aartsvijand is van de machtige Wouter van Grimbergen. ‘Floris’ raakt 
echt in de problemen, maar weet telkens op wonderbaarlijke wijze te 
ontsnappen. Zo wint hij uiteindelijk de gunst van heer Wouter van 
Grimbergen en vecht hij mee tegen de hertog van Brabant. 

 De auteur heeft het verhaal genuanceerd gebracht door Wald niet bij 
de ene of andere partij in te delen. Maar, hoe spannend ook 
geschreven, dit verhaal is niet realistisch te noemen. Dat Waldemars 
plannetjes telkens weer lukken, met hulp van Brenn of van Mette, is 
toevallig en te mooi om waar te zijn.  

 Bergwerf heeft ervaring in het beschrijven van personen die zich door 
middel van een verkleedpartij een andere identiteit aanmeten. Ook in 
haar debuut Geheim van de schrijver beschrijft zij een hoofdpersoon 
die dat doet.  

 
Taal en stijl  Waldemar is een spannend, goed geschreven, onderhoudend verhaal 

vol avontuur. Waldemars opstandige gedachten en zijn rebellie 
tegenover zijn vader zijn typisch 20e-eeuws: ‘Waarom mag hij geen 
ridder worden?’ en ‘Wie heeft het leven zo oneerlijk ingedeeld?’ 

 Waldemar voelt zich regelmatig in het nauw gedreven door vragen 
waarop hij geen antwoorden weet. Hij weet dan niet veel meer uit te 
brengen dan ‘eh’ (onder meer op pag. 54, 63, 69, 70). Het is jammer 
dat de auteur geen andere mogelijkheden zag om Walds verlegenheid 
aan te duiden.  
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Soms reageert Wald in benarde situaties ongeloofwaardig netjes en 
voorkomend. Wanneer een meisje handenwringend om hulp vraagt 
omdat haar vaders voet vastzit in een waterrad, reageert Waldemar 
keurig: 'Wat is er aan de hand?'  
 

Vormgeving  De cover is passend bij het verhaal en wekt de nieuwsgierigheid op 
door de mysterieuze uitstraling. 
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Titel  Het geheim van de griendkeet 
Auteur Adri Burghout 
Illustraties Adri Burghout 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 978 90 336 2890 0 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  De tweeling Vera en Edwin gaan met hun vriend Peter een weekje 

varen op diens motorboot. De honden Tim en Tor (dit boek is het 
eerste deel uit een serie met de naam ‘Spannende avonturen met Tim 
en Tor’) gaan ook mee. Onderweg betrapt het gezelschap een dief en 
ontdekt het dat hij zijn buit in een koffer in de griendkeet bewaart. 
Peter en Vera breken de koffer open en ontdekken daar portemonnees, 
sieraden, bankpasjes en het gestolen fototoestel van Vera.  

 Een aantal zaken in dit boek wekt verbazing: ten eerste gaan twee 
relatief jonge kinderen die nog op de basisschool zitten (pag. 15) met 
een paar jaar oudere vriend ongeveer een week weg. Soms is er sprake 
van gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer de gasfles moet worden 
vervangen. Het lijkt toch aannemelijk dat ouders er van tevoren voor 
zorgen dat zoiets geregeld is. Verder is het opvallend dat gevestigde 
rolpatronen worden gehandhaafd: zo maakt Vera iedere keer het eten 
klaar. 

 Tot slot bevat het boek erg veel toevalligheden, wat echter wel past in 
het genre avonturenverhalen. Christelijke elementen zijn in dit boek 
nadrukkelijk aanwezig. Zo realiseert Vera zich dat ze haar vijanden lief 
moet hebben en zelfs voor hen moet bidden. De juf van Vera en Edwin 
bidt voor bescherming tijdens de vakantie. De opmerking van moeder 
aan het begin van het verhaal over het bij elkaar slapen van jongens 
en meisjes op één boot is misschien wel ethisch verantwoord, maar 
voegt niets toe aan het verhaal. Overigens lost Vera dit probleem 
uiteindelijk zelf op.  

 
Taal en stijl De schrijfstijl is vrij traditioneel, wat onder meer naar voren komt in de 

aanduiding moeder en vader. Het taalgebruik is doorsnee en wat 
ouderwets. Soms beschrijft Burghout situaties afstandelijk, 
bijvoorbeeld: ‘Het is een merkwaardig tafereel dat zich voor de ogen 
van Edwin aan de overkant van het water afspeelt.’ Opvallend is dat de 
inhoudsopgave geen verwijzing naar pagina’s bevat en dus volstrekt 
overbodig is. 

 Over het algemeen is er in het boek te weinig geschrapt. Hoofdstuk 2 
over de laatste schooldag voor de vakantie is voor de plot compleet 
overbodig. Daarnaast staan in dialogen veel zinloze opmerkingen, zoals 
in een uitspraak van de juf: ‘Nou, dat klinkt allemaal erg technisch, 
maar het zal wel.’ Ook voegt de auteur soms nietszeggende zinnen toe 
die bedoeld zullen zijn als spanningsverhoger, zoals: ‘Maar wat is dat 
nu?’ 

 
Vormgeving De voorkant is een vrij gedetailleerde weergave van een spannend 

moment uit het boek. De paginagrote illustraties in het boek zijn van 
een bijna fotografische precisie. Helaas zijn sommige illustraties niet bij 
de juiste passage van het verhaal afgedrukt. 
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Titel    Wie redt Nina? 
Auteur    Jolanda Dijkmeijer 
Illustraties    Roelof Wijtsma 
Uitgever    De Banier 
ISBN    978 90 336 2902 0 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud Wie redt Nina? beschrijft de middeleeuwse markt die gedurende een 

week wordt gehouden in het dorp waar Jeroen, zijn gehandicapte 
broertje David, en vriendinnetje Nina wonen. Door die markt en de 
activiteiten die er per dag zijn als leidraad te nemen, kabbelt het 
verhaal maar wat voort. 

 Het verhaal heeft een eenvoudige plot met een happy end. Wessel, die 
de gehandicapte David pest, komt tot inzicht. Daar worden niet te veel 
woorden aan vuil gemaakt. Desondanks blijft het boekje iets van een 
klassiek zondagsschoolverhaal hebben. Zo moeten de kinderen 
proberen met Wessel bevriend te raken, vindt Nina’s moeder. Ze 
verwijst daarbij naar de Here Jezus. In zijn geheel is het boekje 
moralistisch: wees trouw en eerlijk – en dat geldt zowel voor Wessel 
als voor Jeroen. 
Nina toont zich een fel typetje met een sterk rechtvaardigheidsgevoel 
dat steeds voor David opkomt. Jeroen schaamt zich vooral voor hem en 
dat zorgt voor de nodige conflicten. Toch hebben de personages ten 
diepste geen eigen persoonlijkheden. Dat is bijvoorbeeld te merken als 
ze boos zijn. Elk personage noemt dan degene op wie hij of zij kwaad is 
bij voor- en achternaam. Kennelijk is dit een trekje van de auteur? 
Het is ook maar de vraag hoe geloofwaardig het is dat twee kinderen 
twee dagen lang hun gehandicapte broertje op sleeptouw hebben. 

Taal en stijl  
Wie redt Nina? is een boekje dat weinig drama in zich heeft, alle 
dramatische dingen die gebeuren ten spijt. Erge dingen worden zo van 
buitenaf beschreven dat de spanning maar moeilijk wordt ervaren. Een 
zin als ‘op hun gezicht is duidelijk te lezen dat ze daar geen zin in 
hebben’, is te begrijpen, maar als iets zo duidelijk te zien is, dan moet 
een auteur die emoties toch ook zelf in de tekst kunnen laten zien in 
plaats van er alleen over te vertellen? 
Ook de herhaling in woordkeus werkt belemmerend voor de vaart van 
het verhaal. Op pag. 38 staat twee keer vlak achter elkaar ‘Maar dan 
gebeurt het’ en ‘En dan gebeurt het heel snel.’ De taal die de kinderen 
bezigen is meer dan eens ouderwets. Welk kind schrikt zich nog ‘een 
hoedje’?  
Per abuis is op pag. 25 een alinea twee keer afgedrukt. 

 
Vormgeving  De -houterige en overdramatische- tekening op het omslag heeft iets 

misleidends. De kleding en de totale uitstraling doen denken aan een 
verhaal dat speelt in de middeleeuwen, terwijl het -op de markt na- 
maar weinig met die historische periode van doen heeft. 
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Titel Het Mandarino Mysterie 
Auteur  Jan van den Dool 
Illustraties  Margreet de Bruin 
Uitgever NZV Kwintessens 
ISBN  978 90 5788 194 7 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud   De vader van Luuk en Elise is overleden. Oom Ramon komt bij hen en 

hun moeder in huis wonen. Waarom precies maakt de auteur niet 
duidelijk. Oom Ramon wordt door hem in elk geval neergezet als de 
ultieme slechterik. Als Luuk en Elise horen dat hij zijn geld verdient met 
‘Mandarinos’ –ze hebben geen idee wat dat zijn- gaan ze op onderzoek 
uit. 

  Het begin van het boek is overgedramatiseerd, het einde is 
sentimenteel. Alles bij elkaar is Het Mandarino Mysterie, een deeltje uit 
de serie Leesladder voor het basisonderwijs, vooral een 
ongeloofwaardig verhaal, vol toevalligheden. Er worden veel problemen 
aangestipt en niet uitgewerkt.  

  Omdat de titel geheimzinnig klinkt, brengt het de lezer op een verkeerd 
spoor. Het boek is een opeenstapeling van problemen en is niet echt 
spannend.  

 
Taal en stijl  Het taalgebruik is niet netjes verzorgd. Informatie die niet logisch bij 

elkaar hoort, wordt bijvoorbeeld gecombineerd in één zin: ‘Luuk kijkt 
naar zijn oom, die na het overlijden van papa bij hen in huis is komen 
wonen.’ Een woord als ‘verdeelcentrum’ is niet algemeen bekend en 
roept vraagtekens op. 
De taal in het boek is verder eenvoudig, direct, in de tegenwoordige 
tijd. Het verhaal bevat veel dialogen en weinig beschrijvingen. 

 
Vormgeving De lay-out is overzichtelijk, rustig en duidelijk, met veel wit op de 

bladzijde, waardoor het boek gemakkelijk leest. De getekende 
illustraties in het binnenwerk hebben voornamelijk zwart-wit- en 
grijstinten; de illustraties zijn matig, verhoudingen kloppen niet en de 
platen doen daardoor amateuristisch aan. 
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Titel Tim en Taco op Terschelling 
Auteur Lieke van Duin 
Illustraties Harmen van Straaten 
Uitgever Mozaïek Junior 
ISBN 978 90 239 9231 8 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  De vrienden Tim en Taco kamperen tijdens de zomervakantie met de 

moeder van Tim op een natuurcamping op Terschelling. Ze raken 
bevriend met Floor en Dirk. Met hen ondernemen ze allerlei dingen, 
zoals het innemen van een ogenschijnlijk verlaten hut. Veel later blijkt 
dat een broer en zus, Sjoukje en Arjen, de hut als hun eigendom 
beschouwen. Ze willen de indringers –dus Tim en Taco- een lesje leren. 
Daardoor ontstaan er tal van spannende momenten. 
En passant leren kinderen veel over het strandleven, verschillende 
schelpensoorten en de wadden. Ook komt nadrukkelijk naar voren 
hoeveel lichaamsbeweging de kinderen hebben tijdens deze vakantie: 
ze lopen de halve marathon en maken ook een wandeling over het wad 
aan de oostelijke kant van het eiland. Aandacht is er ook voor 
taalvariatie, zoals varianten van het Terschellings, en het Fries dat door 
Sjoukje en Arjen wordt gesproken. Het is de vraag of kinderen die niet 
zo talig zijn dit zullen waarderen. Aardig is dat het verhaal niet gaat 
over een doorsneegezin, maar over een (alleenstaande?) moeder die 
haar zoon en zijn vriend een leuke vakantie wil bezorgen. 
Christelijke elementen zijn niet nadrukkelijk aanwezig. Wel worden 
waarden en normen impliciet aan de orde gesteld: liefde voor de natuur 
(schelpen, strand, bos), respect voor elkaar en elkaars bezit, bijleggen 
van een ruzie of conflict. Tim en Taco op Terschelling is een boek dat 
vooral kinderen zal aanspreken die van de natuur en/of de 
Waddeneilanden houden.  

 
Taal en stijl Het verhaal is geschreven in een prettig leesbare stijl. Er komen veel 

dialogen in voor, waarbij het taalgebruik vlot en eigentijds is. Over het 
algemeen zijn de zinnen kort en goedlopend.  

 
Vormgeving De illustraties zijn fris en levendig, stralen dynamiek uit en laten ook 

wat aan de verbeelding van de lezer over. Het zou verhelderend zijn 
wanneer er als bijlage een getekend overzicht met verschillende 
schelpensoorten zou zijn opgenomen. 
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Titel    Maria, dochter uit Colombia 
Auteur    Roland Kalkman 
Illustraties    Adri Burghout 
Uitgever    Den Hertog 
ISBN    978 90 331 2065 7 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Kalkman schreef met Maria, dochter uit Colombia een zelfstandig te 

lezen vervolg op Rosa, straatverkoopster in Colombia. Het eerste deel 
gaat over tienermoeder Rosa uit Colombia die genoodzaakt is haar 
baby af te staan ter adoptie. Dit tweede deel gaat over Maria, de 
dochter van Rosa, die opgroeit bij haar Nederlandse adoptieouders.  

 Maria zit inmiddels in groep 8 van de basisschool. Ze is gelukkig met 
haar ouders en haar broertje Juan die net als zij uit Colombia komt. 
Toch heeft ze veel vragen, ‘ze heeft het gevoel dat er iets mist in haar 
leven.’ Maria gaat steeds meer nadenken over het feit dat ze 
geadopteerd is, over haar Colombiaanse afkomst, over haar biologische 
moeder. Door dingen die op school gebeuren, wordt ze ook 
geconfronteerd met haar anders-zijn. Dat vindt ze moeilijk, want ze is 
liever geen uitzondering. De vragen en verwarde gevoelens van Maria 
zullen voor veel adoptiekinderen herkenbaar zijn. 

 Maria’s ouders begrijpen goed wat hun dochter bezighoudt en besluiten 
als gezin naar Colombia af te reizen, op zoek naar de wortels van Maria 
en Juan. 

 Het verhaal van Maria beschrijft realistisch en integer de vragen en 
moeiten die geadopteerde kinderen kunnen voelen. Als vader van twee 
adoptiekinderen heeft Roland Kalkman zijn eigen ervaringen door de 
verzonnen werkelijkheid van Maria heen geweven. Dat geeft het boek 
een absolute meerwaarde. 

 Minpuntje van het boek is de onwaarschijnlijk grote hoeveelheid 
verwijzingen naar Maria’s adoptie en naar haar geboorteland Colombia. 
Zo is Maria’s mentor van Spaanse komaf en biedt zij Maria taalles aan, 
zo gaat de eerste dagopening op Maria’s nieuwe school over Mozes die 
is geadopteerd door de prinses van Egypte, ontmoet ze op Schiphol 
‘toevallig’ een familie met een Chinees adoptiekindje en blijkt de 
stewardess op de vlucht naar Colombia ook nog eens een eigen 
dochtertje ter adoptie te hebben afgestaan. Dat alles bij elkaar komt de 
geloofwaardigheid niet ten goede. 

 Jammer is ook dat Kalkman het enige niet-christelijke personage, 
Paula, stiekem de creditcard van haar vader laat meenemen als ze met 
Maria gaat winkelen. Het wereldbeeld dat Kalkman daardoor schept is 
wel erg zwart-wit. 

 Het verhaal eindigt abrupt wanneer Maria oog in oog komt te staan met 
haar halfzusje. Hoe deze ontmoeting verder gaat blijft voor de lezer 
verborgen. Meer vragen blijven over, maar volgens de tekst op de 
laatste bladzijde van het boek worden die pas beantwoord in een 
vervolgdeel dat nog moet verschijnen.    

 
Taal en stijl  De schrijfstijl van Kalkman is overwegend stijf en kinderlijk. Het 

verhaal begint met een lange, in kinderlijke stijl geschreven inleiding 
over de komst van Maria naar Nederland. Het eerste hoofdstuk start, 
niet origineel, met een situatie in de klas. De meester wil wat vertellen 
en vraagt de klas om stilte.  
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Zo is ook de openingszin van het tweede hoofdstuk dat gaat over de 
afscheidsavond van groep acht, niet bepaald flitsend: ‘De 
afscheidsavond is erg gezellig.’  

 
Vormgeving De omslagillustratie van Adri Burghout is eerder ouderwets dan 

eigentijds te noemen.  
 Het gekozen lettertype is saai en klein. 
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Titel De brokkendief 
Auteur Vrouwke Klapwijk 
Illustraties M. Meijer 
Uitgever Callenbach 
ISBN   978 90 266 1432 3 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  De brokkendief is het eerste deel uit de nieuwe serie ‘Hotel De 

Brokkenbak’. De familie van Stijn houdt veel van dieren. Zijn vader en 
moeder besluiten een dierenhotel te beginnen. Ze kopen een oud pand, 
beginnen een verbouwing en verhuizen uiteindelijk zelf ook naar het 
pand. De belangrijkste gebeurtenis in het boek is dat de zakken 
hondenbrokjes steeds aangebroken zijn. Stijn en zijn nieuwe vriendin 
Vera zoeken uit wie de brokken steelt: hond Doerak. Niet bepaald een 
flitsende opmaat naar een nieuwe serie; in feite is De brokkendief een 
saai verhaal waarin maar weinig gebeurt.  

 
Taal en stijl Klapwijk beschrijft meer dan ze laat zien. Zo zegt moeder: ‘Dat is niet 

zo leuk.’ Aansprekender zou het zijn wanneer de auteur laat zien dat 
moeder boos is.  

 Het taalgebruik in De brokkendief is eenvoudig; de zinnen zijn kort en 
beginnen meestal op een nieuwe regel. Het boek herbergt weinig 
originele taalvondsten, wel een grapje met de naam van het schildpad: 
Slaatje Blaa. 

 Adembenemend is het boekje allerminst. De spanning zit vooral in de 
gebeurtenissen met de hond. Al met al is De brokkendief een 
aanvankelijk leesboekje voor kinderen vanaf groep 3.  

 
Vormgeving Het omslag is aantrekkelijk. De kleuren zijn fris, en de tekening oogt 

herkenbaar. De lay-out is ruim en overzichtelijk; er wordt een vrij grote 
ronde letter gebruikt en tekstblokken, waardoor het boek geschikt is 
voor eerste lezertjes. De illustrator laat de voerbak van Doerak steeds 
terugkomen.  
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Titel Maatjes 
Auteur Vrouwke Klapwijk 
Illustraties Iris Boter 
Uitgever NZV Kwintessens 
ISBN 978 90 5788 196 1 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Maatjes is een promotieboekje voor het project Schoenmaatjes 

(voorheen Operatie Schoenendoos) van Edukans. De auteur heeft het 
thema pesten verweven met een klassenactie waarbij de kinderen 
schoenendozen voor leeftijdgenootjes in arme landen moeten vullen. 

 Klasgenootjes, waaronder een vroegere vriendin van Anne, pesten haar 
door ‘knorgg, knorgg’ te roepen, wat nogal simplistisch en gezocht 
overkomt. Annes emoties komen niet erg duidelijk uit de verf. Het boek 
staat daarmee ver af van het vorig jaar genomineerde Online van Iris 
Boter. In dat boek voelde de lezer mee wat de gepeste hoofdpersoon 
doormaakt; in Maatjes nauwelijks. 

 De auteur heeft Anne niet zwart-wit neergezet. Ze laat twee kanten 
van het meisje zien: de verlegen Anne die gepest wordt en de meer 
vrolijke, zelfverzekerde Anne. Bij haar vriendin Jolijn voelt Anne zich op 
haar gemak en bij de twee jongens uit haar klas met wie ze 
samenwerkt voor Schoenmaatjes. Opmerkelijk is dat Anne –die dus zelf 
wordt gepest- aanvankelijk liever niet met dit duo in een groepje wilde. 
Groot is haar verwondering wanneer blijkt dat beide jongens leuker zijn 
dan ze dacht. 

 Ondanks verschillende vervelende voorvallen weten de kinderen uit de 
klas met elkaar een groep te worden. Ze doen gezamenlijk een eindact 
bij de afsluiting van het project. Deze afsluiting is eigenlijk te mooi om 
waar te zijn, erg gemakkelijk en weinig bevredigend. 

 In het verdere verhaal is Klapwijk meer dan eens belerend en 
uitgesproken moralistisch. ‘Ik hoop dat jullie hiervan leren. Aan de 
buitenkant maatjes zijn met iemand uit een ander land, maar aan de 
binnenkant bezig zijn het leven van iemand uit je eigen klas te 
verpesten: dat kan echt niet!’ 

 
Taal en stijl  Vrouwke Klapwijk laat Johan onaannemelijk verstandige uitspraken 

doen (zoals op pag. 64). Ook twee jongens spreken in volwassentaal 
wanneer ze een zelfgemaakte voetbal aanbevelen ‘Doen hoor!’ Het 
woord ‘poelepetoet’ klinkt niet erg hedendaags. 

 De juf komt nogal bevoogdend uit de hoek: ‘als je die grote 
betrokkenheid ook eens inzet bij de lessen die ik geef.’ 

 
Vormgeving Maatjes is een deeltje uit de serie ‘Leesladder’, een leesserie ten 

behoeve van het basisonderwijs. De lay-out is overzichtelijk, rustig en 
duidelijk, met veel wit op de bladzijde, waardoor het boek gemakkelijk 
leest. De getekende illustraties in het binnenwerk hebben voornamelijk 
zwart-wit- en grijstinten. De omslagtekening is vrolijk. 
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Titel Apart 
Auteur Hans Mijnders 
Illustraties Kees van Scherpenzeel 
Uitgever Den Hertog 
ISBN  978 90 331 2051 0 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud Apart is opnieuw een vrolijk verhaal over Fleur, Nick, Brigit en Pascal 

van het vriendengroepje van Het Kompas (deel 3). Er komt een nieuw 
meisje, Lisa, in groep 8. De kinderen willen haar opnemen in hun 
groepje. Eerst lijkt dat redelijk te lukken, maar de jongens vinden haar 
heel apart, wegens haar bijzondere kledingstijl. De jongens willen 
uiteindelijk niets meer met haar te maken hebben. In de projectweek 
over de gemeenteraad richt Nick zelfs de ALP (Anti Lisa Partij) op. De 
meisjes proberen hem ervan te overtuigen dat dit te ver gaat, maar hij 
wil doorzetten. Uiteindelijk blijkt dat Lisa een eenzaam meisje is, dat 
niet had willen verhuizen en door haar ouders emotioneel wordt 
verwaarloosd. 
Dan gaat het verhaal ineens in sneltreinvaart: de CITO-toets is 
plotseling voorbij, net als het kamp en het schoolfeest dat het einde 
markeert van de basisschoolperiode. Dat is wat zwak. 
Elementen van levensbeschouwelijke aard zijn niet nadrukkelijk 
aanwezig. Wel ontvangen de leerlingen bij het verlaten van de 
basisschool een Bijbel. Opkomen voor de ander, zoals Fleur die opkomt 
voor Lisa die zich niet kan verdedigen, toont karaktersterkte en 
medemenselijkheid. 
Erg verrassend zijn de deeltjes van deze serie van Mijnders niet, maar 
het zijn wel gezellige, prettig leesbare boeken voor oudere 
basisschoolleerlingen. 

 
Taal en stijl Vlot geschreven verhaal, makkelijk leesbaar en herkenbaar voor 

kinderen. Soms zijn de grapjes flauw, zoals dat over de echoput aan 
het begin van het boek. Het taalgebruik is vooral eigentijds, wat ook 
merkbaar is aan het MSN-gedrag en de taalvariatie die zich daarbij 
voordoet (pag. 66-67). 

 
Vormgeving De zwart-wit illustraties in het binnenwerk bestaan grotendeels uit 

tekst: op het bord, op een naambordje, op spandoeken. Het omslag is 
vrolijk en kleurrijk met het logo van Het Kompas zichtbaar en 
herkenbaar afgebeeld. 
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Titel    Kwaad daglicht 
Auteur    Jeanette Molema 
Illustraties    Roelof van der Schans 
Uitgever    Callenbach 
ISBN    978 90 266 1431 6 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud De 12-jarige Jette is nakomertje in een intellectueel gezin en zit in 

groep 8 van de basisschool. Omdat Jettes ouders beiden fulltime 
werken is Jette vooral opgevoed door oppas Yvonne, met wie ze een 
hechte band heeft. Yvonne paste tegelijk ook op Diede, Jette’s beste 
vriend en klasgenoot. Jette voelt zich, als toekomstig vmbo-leerling, in 
het gezin een buitenbeentje. Ze vraagt zich af waarom zij minder 
begaafd is dan haar oudere broers. Haar vader laat duidelijk merken 
dat hij mensen die geen universitaire opleiding hebben gevolgd 
minderwaardig vindt (‘havo is voor debielen’). 

 Jette belandt in een crisis wanneer haar beste vriend Diede zich hardop 
afvraagt of haar vader wel haar biologische vader is. Ze worstelt met 
deze vraag en kan niet anders dan op zoek gaan naar een antwoord.  

 Om tot rust te komen en alles goed op een rijtje te kunnen zetten 
woont Jette tijdelijk bij het jonge echtpaar Peter en Marijse. Daar 
probeert ze te ontdekken wat er twaalf jaar geleden gebeurd kan zijn. 

 Molema laat in dit verhaal zien dat ze zich erg goed kan inleven in de 
leefwereld en gevoelens van kinderen. Maar in dit boek wil ze veel te 
veel thema’s aan de orde stellen: Jette met haar vragen over haar 
afkomst, haar verlangen om te weten of ze wel of niet een gewenst 
kind is. Jettes slechte relatie met de meester die haar pest, de 
adoptieachtergrond van Marijse, de tomeloze inzet van oppas Yvonne 
zonder hier waardering voor te krijgen, de kloof tussen het 
opleidingsniveau van Jette en de rest van haar huisgenoten, de  

 work-a-holic-ouders. Zonder deze overdaad aan onderwerpen (en 
overigens ook aan personages) zou Molema meer hebben kunnen 
uitdiepen.  

 Opvallend is dat Molema kiest voor een niet-christelijke hoofdpersoon. 
Jette komt via anderen in aanraking met het christelijk geloof. Ze hoort 
over God die de mensen, zonder vergissing, heeft geschapen zoals ze 
zijn. Hierin brengt de auteur het geloof op een natuurlijke manier 
dichterbij.  

 
Taal en stijl Kwaad daglicht is een vlot geschreven boek, dat gemakkelijk wegleest. 

Tegelijk hanteert Molema ook oubollig taalgebruik. Bijvoorbeeld: 
‘Marijse slaat haar ogen zedig neer, maar er speelt een ondeugende 
glimlach om haar lippen.’ Of wanneer de 12-jarige Jette vraagt: ‘Hoe 
ben ik tot stand gekomen? In trouw of ontrouw?’ 

 De proloog wekt verwachtingen over het vervolg. Hier wordt helaas 
verder niet veel mee gedaan. In feite maakt de proloog het begin van 
het verhaal nodeloos ingewikkeld. 

 Molema gebruikt humor. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het 
openhartige gedrag van de nieuwe vriendin van een van Jettes broers. 
Die schaamt zich er niet voor ervoor uit te komen dat ze niet verder 
studeert – bijna ongehoord in de familie van Jette.  

 Het is jammer dat er hier en daar in het verhaal storende (taal)fouten 
staan. 

 Zo staat er op pag. 46: ‘Yvonne maakt een hartige taart op het bakblik 
van de oven.’ Maar op pag. 48: ‘Ik ga verder met mijn appeltaart.’ 
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Andere voorbeelden: ‘Ik wil zien wat er gebeurd…’ (pag. 77) en ‘Ik wil 
niet dat het tussen ons veranderd…’ (pag. 174). 

 
Vormgeving Mooi vormgegeven omslag waarop veel ingrediënten van het verhaal 

zijn afgebeeld. Een wiegje met daarin de twee baby’s, Jette en Diede, 
die samen zijn opgevoed door Yvonne. Op de voorgrond Jette en Diede 
met de ruggen naar elkaar; dit geeft iets weer van de ontstane 
verwijdering tussen hen.  
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Titel Zwerfkinderen 
Auteur  Diane Pater 
Illustraties Irene Goede 
Uitgever De Banier 
ISBN  978 90 336 2891 7 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud Hoofdpersoon in Zwerfkinderen is de 13-jarige Albanese Ferhat. Het 

verhaal speelt zich af ten tijde van de Balkanoorlog, waarin Serviërs en 
Albanezen tegen elkaar vechten. Ferhats vader en broer strijden in het 
Albanese UCK-leger; vader raakt vermist en zijn zoon sneuvelt. Ferhat 
belandt met zijn zusje bij familie in Prishtina. Daarvandaan vluchten ze 
naar een vluchtelingenkamp in Macedonië, waar Ferhat een 
geheimzinnig meisje, Meryem, ontmoet. Hij raakt met haar bevriend, 
maar als hij hoort dat zij Serviër is en christen raakt hij -Albanees en 
moslim- enorm in de war. Hij vraagt zich af wie hij kan vertrouwen. 
Bovendien geeft Meryem blijk van haar geloof in ‘Isa’.  
Realistisch beschrijft Pater hoe Ferhats zwart-wit denken over de oorlog 
tussen de Serviërs en Kosovaren op de proef wordt gesteld als hij op tv 
UCK-leden ziet die een Servisch dorp overvallen. Ferhat dacht dat tot 
op dat moment alleen Sérviërs dorpen uitmoordden en is ontdaan. Ook 
door de ontmoeting met Meryem gaat Ferhat genuanceerder denken 
over zijn eigen volksgenoten en de vijand. 
Zwerfkinderen is het debuut van Diana Pater. De auteur is grondig te 
werk gegaan door veel informatie over de Balkanoorlog te geven, met 
name over onderdrukte Albanezen in Kosovo. Helaas komt dit de 
leesbaarheid niet altijd ten goede en ontneemt het de vaart aan het 
verhaal. Daardoor komt het verhaal niet voldoende tot leven. Ook de 
taaie inleiding met achtergronden over de oorlog –hoe zinnig ook– 
stoort: een auteur moet in staat zijn een moeilijke kwestie in hapklare 
verhaalbrokken te vertellen. Een goed voorbeeld hiervan is André 
Boesberg in zijn jongerenboeken Zwarte stad en Vlucht voor de 
Taliban. Ondanks de tekortkomingen is het Pater wel gelukt de oorlog 
op een indringende manier dichterbij te brengen; in dat opzicht is het 
boek geslaagd. 

 
Taal en stijl Het niveau van Paters schrijftechniek is sterk wisselend. Zo zijn 

bijvoorbeeld emoties soms uiterst vlak beschreven, zoals wanneer de 
meest geliefde koe –en inkomstenbron- van de familie dood gaat (‘Zijn 
lievelingskoe is dood. Dit zal Baba niet leuk vinden.’) Op andere 
momenten laat Pater de lezer juist helemaal in de huid van Ferhat 
kruipen. Indringend schrijft ze over de bombardementen terwijl Ferhats 
familie in de kelder schuilt; indringend ook over de inval van de 
Servische politie en de moord op oom Durim.  
Storend is het veelvuldige, onnodige gebruik van uitroeptekens (bv. 
pag. 106). Ook de vele namen en personages en de vele vlakke 
beschrijvingen van gebeurtenissen hinderen. Hierdoor wordt het geheel 
traag en wollig. Het verhaal zou zeker winnen aan leesbaarheid en 
kwaliteit door een flinke schrapsessie. 

 
Vormgeving Het boek heeft een donker omslag, waarop vluchtende kinderen in de 

bergen zijn afgebeeld. De titel is gezet in speelse belettering. Het 
kaartje van Kosovo dat in het boek is opgenomen, kan verhelderend 
werken. 
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Titel Vrije val 
Auteur Ben Slingenberg 
Illustraties Iris Boter 
Uitgever Mozaïek Junior 
ISBN   978 90 239 9228 8 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud Slingenberg beschrijft in Vrije val het verhaal van tiener en asielzoeker 

Farid die dreigt te worden uitgezet. Compleet met verontwaardigde 
klasgenootjes, actievoeren op school en pogingen contacten te leggen 
in Den Haag. Slingenberg geeft de verschillende reacties op school 
goed weer: betrokkenheid, desinteresse of vijandigheid. Farids vriendin 
Floortje gaat zelfs een vriendschap aan met Lies, dochter van de 
minister van Vreemdelingenzaken om op die manier iets voor elkaar te 
krijgen. Farid woont dan ook al dertien jaar in Nederland. 
Op het eerste gezicht neemt Slingenberg een tamelijk uitgekauwd 
thema ter hand, dat alleen bewerkt door een vakman een interessant 
verhaal kan opleveren. Het is gedeeltelijk gelukt. In dit ik-verhaal, 
geschreven vanuit Floortje, laat Slingenberg opnieuw zien dat hij kan 
schrijven. Maar helaas niet zonder enkele missers. Conflicten lost de 
auteur meer dan eens op een goedkope manier op. Zo is de 
vriendschap tussen Lies en Floortje snel bijgetrokken nadat de eerste 
heeft gehoord dat Floortje haar misbruikte voor het goede doel. Ook 
laat de auteur dingen weg waar de lezer juist benieuwd naar is. Een 
duidelijk voorbeeld is te vinden op pag. 120. Daar valt een 
beklemmende stilte als de minister wordt geconfronteerd met een 
leraar die ernstig pleit voor Farid. Het maakt nieuwsgierig naar het 
vervolg, maar juist dat wordt overgeslagen. Het slot van Vrije val is 
niet cliché. Farid moet naar een vertrekcentrum, alle acties ten spijt. 
Als lezer verwacht je –wijs door ervaring- bij een boek als dit al snel 
een happy end, maar tegelijkertijd zou zo’n slot wel erg 
ongeloofwaardig zijn. Niet dat het open eind dat Slingenberg nu schetst 
realistisch is. Wél origineel: overal in het land zijn instemmende 
protesten als Floortjes boek (Vrije val dus) het licht ziet. Helaas is het 
Slingenberg niet gelukt volledig in de huid van een 13-jarig meisje te 
kruipen – wel een vereiste bij een ik-verhaal. Het is bijvoorbeeld 
ongeloofwaardig dat Floortje denkt: ‘Wat zijn zoekmachines toch 
geweldig!’  

 
Taal en stijl  Slingenberg lijkt in zijn woordkeus niet te kunnen kiezen tussen het 

idioom van een 13-jarige en dat van een volwassen schrijver. ‘Hadden 
alleen schrijvers dat of deden mensen dat ook’ is een kinderlijke 
gedachtegang. Schrijvers zijn in Floortjes optiek dus geen mensen. 
Daarnaast bezigt Slingenberg ook heel volwassen taal: ‘Als dreunende 
paukenslagen ranselde de yell de microfoon in.’ Her en der in Vrije val 
staan ook haast filosofische –wel mooie!– zinnen. Zoals: ‘Eén seconde 
in de geschiedenis van je leven kan zich in je hersens vastzetten als 
een foto…’ 
Floortje introduceert zich aan het begin van het boek op een tekstueel 
gezien mooie manier – en origineel. Door enkele kernpunten van 
zichzelf te noemen, tekent ze hoe zij is. Overigens heeft de auteur niet 
alle eigenschappen even doordacht opgeschreven. Zo is Floortje 
‘ongeneeslijk verslaafd aan chocola’ en heeft ze een ‘werkende moeder 
die de touwtjes aan elkaar moet knopen (en dat ook telkens zegt).’ 
Beide aspecten komen echter niet overtuigend terug in het boek; de 
chocolade welgeteld één keer. Terwijl een chocoladetic ons als jury 



Juryrapport 2008 Werkgroep Christelijke Kinderboeken 41 

lastig te verbergen lijkt als je maandenlang je eigen leven in een boek 
beschrijft. Over het algemeen hanteert Slingenberg een vlotte pen, 
maar hij moet oppassen voor de val van teveel herhaling. Zo ‘kriebelde’ 
er op pag. 44 iets aan Floortjes oor en op de volgende pagina?) 
‘kriebelde’ het in haar nek.  

 
Vormgeving  De illustraties van Iris Boter zijn origineel, eenvoudig, maar vol humor. 

Ook het binnenwerk wordt gesierd door vrolijke tekeningen. 
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Titel Gijzeling op Rheinstein 
Auteur Johannes Visscher 
Illustraties Bas Mazur 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN 978 90 331 2052 7 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Gijzeling op Rheinstein vertelt over de ontvoering en bevrijding van de 

Nederlandse bankierszoon Kees van Lanschot uit Veenendaal. 
Criminelen gijzelen hem op de Duitse burcht Rheinstein om geld los te 
krijgen bij zijn ouders. 

  Het is een spannend avonturenverhaal met, zoals gebruikelijk in het 
genre, weinig karaktertekening en haast geen psychologische 
ontwikkeling. Visscher heeft zich goed verdiept in de mogelijkheden 
van de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt. Dat komt ten goede 
aan de geloofwaardigheid, voorzover bij avonturenverhalen daarvan 
gesproken kan worden. Het is wel erg toevallig dat een groep 
wandelende jongeren op goed geluk een criminele bende opspoort. Ook 
is niet aannemelijk dat een spectaculaire ontsnapping uit een toren van 
een burcht slaagt. Maar toegegeven, Visscher heeft zijn verhaallijnen 
wel afgemaakt en alles klópt in principe. 

  De auteur laat zien dat hij christen is door de jongeren bij hun de 
eerste blik op burcht Rheinstein te laten denken aan het Lutherlied ‘Een 
vaste burcht is onze God.’ 

 
Taal en stijl Het woordgebruik varieert van een mooie sfeerbeschrijving hier en daar 

tot platgetreden bijvoeglijke naamwoorden. De auteur richt zich in het 
boek vooral op actie en maakt zijn manier van schrijven daaraan 
ondergeschikt. 

  Hij heeft geen moeite met het gebruik van clichétaal. Een paar 
voorbeelden: een ‘angstkreet verscheurt de stilte’, het is een 
‘onstuimige herfstdag’, de gijzelaars zeggen meer dan eens dat er 
‘schot in de zaak komt’ (of moet komen), de deur valt ‘met een bons’ 
dicht en de vier vrienden zijn ‘in de wolken’. 

  Overigens vraagt de jury zich af wat het gebruik van de bekende naam 
Van Lanschot Bankiers toevoegt aan het verhaal. Komt in een volgend 
boek van de auteur misschien Kees Rabo op de proppen? 

 
Vormgeving  Het omslag met de burcht, drie kinderen en een man met een 

bivakmuts geeft veel elementen uit het verhaal weg. Het contrast 
tussen de kindergezichtjes –die overigens erg jong ogen- en het 
dreigende van de man en burcht is erg groot. Hoe dan ook laat het 
duidelijk zien wie hier bij de goede partij en wie bij de kwade hoort. 

  De tekeningen in het binnenwerk zijn soms uitgesproken 
angstaanjagend, zoals de plaat op pag. 72 waar de aanvoerder van de 
criminele bende –de kinderen noemen hem de Mantelman- wel iets 
wegheeft van een bloeddorstige vampier. Daartegenover staat een 
eenvoudige plaat als op pag. 32 (Kees die met het hoofd naar beneden 
in zijn ‘gevangenis’ zit). 
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Titel    Chess 
Auteur    Heerco Walinga 
Illustraties    Roelof van der Schans 
Uitgever    Columbus 
ISBN    978 90 8543 055 1 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  De 14-jarige Peter en Jennifer belanden in Chess in een oorlog tussen 

twee schaakkampen. Door familiebanden staan ze dichter bij de goede 
kant, maar de tegenpartij ontvoert de tieners en dwingt hen aan het 
vijandige programma mee te werken. 

  De structuur van het boek, opgebouwd als een schaakpartij, doet 
denken aan een knap opgezet verhaal. De auteur heeft ook zeker goed 
nagedacht voor hij aan deze dikke pil begon, maar is helaas nauwelijks 
geslaagd in zijn opzet. Het grote probleem van deze zogenaamde 
thriller is dat hij niet spannend wil worden.  

  Peter en Jennifer gaan, als twee leeftijdsgenoten, opvallend afstandelijk 
met elkaar om. Kennelijk voelen ze of overduidelijk absoluut niets voor 
elkaar –al zijn het prima vrienden- of de auteur heeft deze 
afstandelijkheid als correcte oplossing willen gebruiken. 

 
Taal en stijl Veel overbodige details zijn in Chess blijven staan. Ze maken het 

verhaal langdradig en slepend.  
  Daarnaast is het taalgebruik van Peter meer dan eens ongeloofwaardig. 

Welke puberjongen begroet zijn moeder met een volmaakte zin als 
‘Dag mam. Fijn dat u er weer bent’ en welke tiener zegt ‘Het is 
helemaal niet zo belangrijk’ als zojuist op een haar na zijn recordpoging 
bij een computerspel strandt? 

  In het algemeen laat de auteur weinig zien en beschrijft hij veel. De 
personages zitten bijvoorbeeld in een ruime kamer, die de bibliotheek 
wordt genoemd. Er brandt een vuur in de grote open haard. De 
beschrijvingen blijven daardoor plat.  

  Erg stereotiep is de naam van de butler: James. Bovendien zit er veel 
herhaling in de tekst. Rond pagina 10 wordt ‘de man achter het bureau’ 
zeker zes keer zo genoemd. Op pagina 12 gaat het juist voortdurend 
over ‘de magere man.’ 

 
Vormgeving Het omslag van Chess is aantrekkelijk. De moderne illustratie 

suggereert spanning. De omvang van het boek, ruim 550 bladzijden, 
kan voor veel lezers een drempel zijn om het ter hand te nemen. 
Overigens is de paperbackuitvoering vanwege dit fikse formaat niet zo 
gemakkelijk: het boek valt snel dicht. 
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Titel Het raadsel van de valk 
Auteur Leendert van Wezel 
Illustraties Roelof Wijtsma 
Uitgever De Banier 
ISBN 978 90 336 2889 4 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Het raadsel van de valk is een avonturenboek over Floris die een valk 

temt, over zijn vader die een autobedrijf runt en over twee vreemde 
klasgenoten, Sven en Jesse. 
Als de kluis van Floris’ vader wordt gekraakt zijn het –hoe kan het ook 
anders- Floris en zijn vriendin Carlien die het recherchewerk doen.  
Dat is natuurlijk al een enorm cliché, maar daarbij is de auteur ook niet 
wars van stereotypen. Zo heeft Floris -een man, jawel- het almaar over 
auto’s. Ook een personage als vader Den Hollander zet Van Wezel 
enorm stereotiep neer: alleen maar lomp en onaardig. 
De auteur probeert de lezer steeds weer op het verkeerde been te 
zetten. Eerst door verdacht gedrag van Sven en zijn vader. Zo rijdt 
Svens vader dure auto’s, wil hij zijn auto deels contant betalen, 
reageert Sven als door een wesp gestoken als Floris en Carlien naar het 
werk van zijn vader vragen en doet hij vreemd als Floris met hem praat 
over een verdachte schuur. Het gebeurt allemaal zó opvallend dat het 
eigenlijk niet meer geloofwaardig is. 
Vervolgens lijkt uit bewijsmateriaal dat Jesse de dader is. Maar de 
ontknoping leert anders: het is toch Sven. Zijn motieven blijven 
onduidelijk. Met –twijfelachtige- reden: auteur en uitgever hopen dat 
iedereen naar deel twee zal grijpen en zeggen dat onverbloemd. Voor 
het genre is een open einde opvallend. 
Af en toe verwerkt Van Wezel op een expliciete manier christelijke 
elementen in zijn verhaal. De meester noemt Paulus als iemand die 
heeft gezegd dat we ons niet met ‘roddel en achterklap’ bezig moeten 
houden. 

 
Taal en stijl Zoals de meeste actieboeken bestaat Het raadsel van de valk uit veel 

dialogen, veel werkwoorden die een actie aanduiden en clichés. Daarbij 
is Van Wezel in zijn woorden meer dan eens overdadig en uitleggerig. 
De dialoog op pag. 42 is een sterk staaltje van stroperigheid tussen 
vader en zoon. Op andere plekken doen de dialogen natuurlijker aan. 
Het komt geforceerd over dat de auteur bij de introductie van personen 
de volledige naam van de hoofdpersoon noemt. De humor in het boek 
leunt vaak op stereotypen. Neem de bijnaam van de meester, Grizzly. 
Hij spreekt niet, maar ‘gromt’ (hoe?), is 2 meter lang en 1 meter breed 
– hij eet nog net geen brood met honing. De omschrijving van deze 
leraar als Grizzly leidt tot vreemde constructies: ‘Grizzly vouwt zijn 
handen en samen bidden ze.’ Het zou al heel anders overkomen 
wanneer alleen de leerlingen de bijnaam zouden gebruiken, en niet de 
auteur in de verhaaltekst. 
In het boek zit verder een fiks aantal slordigheden en 
onnauwkeurigheden, zowel tekstueel als inhoudelijk. Op pag. 9: ‘Zo 
wat het duurste merk wat er is.’ En op pag. 42 staat letterlijk dat een 
auto een auto heeft gekocht. 
Door het verhaal heen verweeft Van Wezel een lange historische 
gebeurtenis. Het is een teken van zwakte (en van gevoel voor 
marketing) dat de auteur zo’n lap tekst nodig heeft terwijl de gegevens 
die erin staan pas in deel twee worden uitgediept.  
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Vormgeving  De laagvliegende valk creëert een spannende sfeer. Helaas doen de 
kinderachtig getekende kinderen dat effect weer teniet. Leuk gevonden 
is het silhouet van de vogel op de achterflap en het titelblad. De 
omslagplaat kan potentiële lezers gemakkelijk op het verkeerde been 
zetten: draait het verhaal om een valk die mensen aanvalt? 
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Titel De supergeheime gemene meidenclub 
Auteur Bert Wiersema 
Illustraties Wendelien van de Erve 
Uitgever Columbus 
ISBN 978 90 8543 079 7 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  De supergeheime gemene meidenclub is het tweede deel in de serie 

‘Detectivebureau Iris en Ko’. Het detectivebureau bestaat uit Ko en Iris, 
twee kinderen die bij elkaar in de klas zitten. In dit verhaal worden ze 
door hun meester in vertrouwen genomen nadat er geld uit het 
spaarpotje van school is gestolen.  
Ko -die een Sherlock Holmestic heeft- stort zich samen met zijn slimme 
en kranige buurmeisje Iris op de zaak. Ko gebruikt het stuifmeel van 
lelies om de sporen van de dief te ontdekken op diens handen. Dat 
heeft succes. De dief blijkt vreemd genoeg het stille, teruggetrokken 
meisje Emma te zijn. Iris en Ko achtervolgen haar stiekem. Dan blijkt 
dat Emma wordt gechanteerd door klasgenoten Mindy en Marije. Als ze 
hen telkens snoep geeft, laten ze haar met rust. Zo komt Emma tot 
stelen op school, en zelfs ook van thuis en uit de winkel. Ko en Iris 
nemen haar apart en beloven haar te helpen. 
Mindy en Marije krijgen een brief van de zogenaamde supergeheime 
gemene meidenclub (lees: van Ko en Iris), waarin een wedstrijd staat: 
wie is de gemeenste meid van Nederland? De motivatie -inclusief 
beschrijvingen van pesterijen- moet als brief worden gestuurd naar een 
postbusnummer. Dat postbusnummer is het nummer van de school 
waarop de kinderen zitten, maar dat weten de meisjes natuurlijk niet. 
Ze trappen in de val, alles komt uit en Emma wordt aan het einde van 
het boek nog extra in het zonnetje gezet omdat ze de voorleeswedstrijd 
wint die hun meester had uitgeschreven. Die wedstrijd lijkt enigszins 
aan het eigenlijke verhaal vastgeplakt ter rehabilitatie van Emma.  
Hoewel de jury haar bedenkingen heeft bij een weinig pedagogische 
onderwijzer die twee van zijn leerlingen in vertrouwen neemt over een 
diefstal op school die wel door een van de andere leerlingen moét zijn 
gepleegd, merkt zij dat Bert Wiersema veel geloofwaardiger is gaan 
schrijven in vergelijking met zijn eerdere werk. De foefjes en valkuilen 
die Koos verzint zijn echt geslaagd en origineel te noemen. Daarnaast 
valt Iris negatief op als een immer verstandig, goudeerlijk en wijs 
meisje dat daarmee bijna een moederrol vervult.  
Jammer is dat de auteur al snel de oplossing prijsgeeft door Mindy en 
Marije zo zwart te beschrijven. Zo kan het niet anders of zij moeten wel 
de daders zijn. 
Het boek zal ongetwijfeld de lezersdoelgroep aanspreken omdat het 
vlot is geschreven en over school, pesten en diefstal gaat.  

 
Taal en stijl Zoals hierboven al opgemerkt heeft Wiersema inmiddels een vlotte 

schrijfstijl ontwikkeld. Hij is er beslist op vooruit gegaan in vergelijking 
met zijn oudere werk. Hij gebruikt soms echter net te veel woorden om 
dingen duidelijk te maken. Een voorbeeld daarvan is de tekst op  
pag. 8-13 die hij nodig heeft om duidelijk te maken hoe Koos over 
schoonmaken en zijn moeder denkt. 
Andere zaken die storend overkomen zijn onder andere de spelfout op 
pag. 60 waar meester Sikkema een ‘stagiaire’ blijkt.  
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Verder wordt de vraag hoe de brief eigenlijk bij de twee gemene 
meisjes komt niet uitgewerkt en had het flauwe eindrijmpje tot slot wel 
weggelaten mogen worden. 
 

Vormgeving De illustraties zijn getekend door Wendelien van de Erve en passen 
goed bij het verhaal. 
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Titel Wraak van de wolf 
Auteur Bert Wiersema 
Illustraties Roelof van der Schans 
Uitgever Columbus 
ISBN  978 90 8543 054 4 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud  Deze thriller voor de oudere jeugd gaat over Jerome, een 

zeventienjarige jongen, die samen met zijn vader een weekend in 
Duitsland doorbrengt. Als zij op maandagochtend weer op weg naar 
huis gaan, raken ze betrokken bij een verschrikkelijk ongeluk. Hun auto 
raakt van de weg, stort naar beneden en komt in het water terecht. De 
vader van Jerome komt daarbij om het leven. Dit wordt in het eerste 
hoofdstuk beschreven. 
Een paar dagen later vindt de begrafenis plaats. Na de plechtigheid 
gaat Jerome even terug naar het graf, waar hij een man aantreft die 
een envelop heeft achtergelaten. Op het briefje is een wolf met open 
bek getekend. Deze wolvenkop wordt de leidraad van het boek. Jerome 
onderhoudt contact met de rechercheur die heeft vastgesteld dat de 
remleidingen van de auto van Jeromes vader onklaar zijn gemaakt, 
waardoor het fatale ongeluk heeft plaatsgevonden. 
Jerome neemt contact op met de twee compagnons van zijn vader, 
oom Cornelis en oom Harold, die ook steeds om duistere redenen 
worden belaagd. Het spoor leidt naar een zekere Engbert de Wolf, in de 
beginperiode van het farmaceutische bedrijf collega van de drie 
compagnons. Samen met zijn goede vriendin Laura ontplooit Jerome 
verschillende activiteiten om te achterhalen wie het brein achter de 
misdaad is. 
Het verhaal is spannend en van begin tot eind boeiend. Er zit veel vaart 
in. Steeds opnieuw denk je als lezer dat het boek zijn ontknoping 
nadert, maar elke keer weet Wiersema die uit te stellen. Het 
uiteindelijke slot is haast onmogelijk te voorspellen, is verrassend en 
goed doordacht. De nadruk van het verhaal ligt meer op het avontuur 
dan op het psychologisch verwerken van het overlijden van Jeromes 
vader. 
Christelijke elementen komen meestal op natuurlijke wijze naar voren. 
Teksten van liedjes van Ralph van Manen, laagdrempelige contacten 
van Jerome met de predikant die een vriend was van zijn vader. 
Sommige zaken vertelt de auteur twee keer, zoals bijvoorbeeld de 
informatie over de ‘hofhouding’ van oom Cornelis (pag. 65 en 67). En 
opvallend vaak wordt er nadenkend over de kin gewreven of geschuurd 
door de rechercheur of door Jerome. 

 
Taal en stijl De schrijver maakt gebruik van flashbacks wanneer hij bepaalde 

episodes uit het verleden weergeeft. Deze passages zijn cursief 
weergegeven. De stijl is doorgaans vlot en het verhaal is prettig 
leesbaar, meeslepend en blijft tot het einde boeien. In een enkel geval 
is het taalgebruik van Jerome ouwelijk voor zijn leeftijd. Het boek is 
veel strakker en minder expliciet in beschrijvingen dan eerdere werken 
van Wiersema, maar hier en daar steken overbodige woorden en 
uitleggerige zinnetjes nog de kop op. 
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Storend zijn de vele fouten, met name op het gebied van van de 
spelling van werkwoorden (pag. 52: ‘zij’ i.p.v. ‘zei’; pag. 227: 
‘stammelt’). 

 
Vormgeving Het omslag maakt een mysterieuze indruk: twee gezichten die in 

nevelen zijn gehuld, twee luxe snelle boten in actie. Verder zijn er geen 
illustraties in het boek.  


