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Voorwoord juryrapport 
 
Uitgeverijen kozen dit jaar voor het eerst zelf welke boeken ze aanmeldden voor  
Het Hoogste Woord, welke voor de EigenWijsPrijs en welke voor beide prijzen.  
Vanaf 1999, het jaar dat de EigenWijsPrijs startte, kwamen alle ingestuurde titels 
automatisch in aanmerking voor alle prijzen. Afgelopen jaar is deze gang van zaken 
geëvalueerd. Daaruit bleek dat er behoefte was aan een gescheiden aanmelding en 
daarom is het beleid afgelopen jaar gewijzigd.  
 
In de aanmeldperiode, najaar 2008, kwamen er 19 aanmeldingen binnen voor 
Het Hoogste Woord, van de uitgeverijen Callenbach, Columbus, De Banier,  
Mozaïek Junior, NZV Kwintessens en St. De Wijnkuip. Dat is een groot verschil met de  
31 boeken een jaar eerder. De wijziging heeft ook inhoudelijk gezien opvallende 
gevolgen. Zo werden er dit jaar geen titels van Corien Oranje aangemeld voor  
Het Hoogste Woord. Alleen kinderen beoordeelden haar boeken dit jaar, voor een 
eventuele EigenWijsPrijs. Uitgeverij Den Hertog meldde alleen boeken aan voor de 
EigenWijsPrijs. 
 
Sommige boeken die uitgevers niet instuurden voor Het Hoogste Woord hadden volgens 
de jury niet misstaan tussen de overige titels. Het gaat dan bijvoorbeeld om  
Raadsels van Anja Elshout (uitgeverij Mozaïek), Joshi, en de rabbi uit Nazareth van  
Lijda Hammenga (uitgeverij Columbus) en De houtsnijder en de reis van de beeldjes van 
Martine Jonker (uitgeverij De Vuurbaak). 
 
Uit de lijst toegestuurde boeken heeft de jury vier boeken genomineerd:  

• Sanne gaat solo / Iris Boter, Mozaïek Junior 
• Zoektocht in oorlogstijd / Anne Marie Hoekstra, Columbus 
• Terug naar de Titanic / Judith Janssen, Mozaïek Junior 
• Eruit jij! / Gerry Velema, Callenbach 

 
Sanne gaat solo is een waardige opvolger van Online die Iris Boter eerder schreef. Ook 
dit nieuwste boek is opvallend goed geschreven. Daarbij laat Boter opnieuw zien zich 
goed te kunnen inleven in de twijfels en troubles van een meisjespuber. 
 
Het ingestuurde boek van Anne Marie Hoekstra, Zoektocht in oorlogstijd, beschrijft het 
verhaal van haar eigen vader, al laat ze dat in het boek niet blijken. Het speelt zich af 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Rotterdam. Het is een dubbelverhaal 
over Niek en Johanna die in het laatste oorlogsjaar naar elkaar op zoek gaan. Hoekstra, 
in 2008 winnaar van Het Hoogste Woord, wil met dit boek een tegenwicht bieden aan 
oorlogsboeken waarin spanning en heldenverering de boventoon voeren.   
 
Judith Janssen schreef met Terug naar de Titanic een verhaal vol vaart en een ijzersterke 
plot, waarin ze het leven op de Titanic op een bijzondere manier naar voren brengt.   
 
Erg enthousiast was de jury over het ingestuurde boek van Gerry Velema, waarin ze –na 
veel gesprekken met een ervaringsdeskundige– het waargebeurde verhaal vertelt over 
de laatste jaren van Nederlands-Indië. Het is een bijzonder boek geworden, vol 
inlevingsvermogen, over de moeilijke jaren in Nederlands-Indië waarin alles anders 
wordt en waarin twee hartsvrienden tegenover elkaar komen te staan.  
Dit boek is voor de jury dit jaar de winnaar van het Hoogste Woord. 
 

Eruit jij! bleef de jury na het lezen het meest bij. Het is een boek dat de lezer raakt. De 
personages zijn sterk in hun karakterontwikkeling. De twee vrienden uit het boek zijn na 
jarenlange verwijdering bij hun hereniging niet meteen de beste maatjes - een 
geloofwaardige keuze. Ook krijgen ze geen heldenpostuur en heldendaden aangemeten. 
Het verhaal is over het algemeen genomen realistisch en natuurlijk. Velema gaat 
levensvragen niet uit de weg.
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Ze weet hier op een natuurlijke manier aandacht aan te geven, zonder belerend te 
worden. Knap is het dat Velema, zonder ooit in Indonesië geweest te zijn, de couleur 
locale treffend en detaillistisch weet neer te zetten.  
 
In eerdere jaren is er binnen de jury meer dan eens discussie geweest over het 
christelijke element in de toegestuurde boeken. Dit jaar kwam het onderwerp opnieuw 
langdurig op tafel. Het blijft moeilijk een christelijk kinderboek te schrijven. Dit jaar 
constateerde de jury uitersten in de te beoordelen boeken. In het ene boek heeft 
bijvoorbeeld een geforceerde preekbespreking plaats, in het andere lijkt geloof haast 
angstvallig te zijn weggefilterd.  
Zo wordt in Sanne gaat solo een meisje beschreven dat allerlei levensvragen niet uit de 
weg gaat. Maar op het moment dat haar oma ziek is en gaat sterven, missen de 
geloofsvragen die Sanne hierover zou kunnen stellen. De jury vraagt zich af of Boter 
deze vragen niet aandurft en heeft het gevoel dat ze die uitdaging onterecht laat liggen. 
Het boek blijft hierdoor neutraal en laat bij de jury een onbevredigend gevoel achter. Er 
zijn in het boek voldoende momenten waar het geloof ongekunsteld in past. Dit gemis 
ervoer de jury als extra pijnlijk, omdat de schrijfstijl van Sanne gaat solo unaniem als 
beste werd beoordeeld. 
 
Gerry Velema pakt op wat Boter laat liggen en maakt in Eruit jij! het gesprek over het 
geloof mogelijk. Haar boek heeft diepgang. Ook de aanpak van Judith Janssen in Terug 
naar de Titanic is bijzonder. Wanneer zij niets met het christelijk geloof in haar verhaal 
had gedaan, zou niemand het missen, gezien de fantastische setting. Toch verweeft 
Janssen –hoe krijgt ze het voor elkaar- het bijbelse verhaal van David en Goliath op een 
natuurlijke manier in een fictief verhaal over de Titanic.  
Pirandello-saus is weer een ander uiterste. Op de vraag van hoofdpersoon Niels ‘waarom 
mensen doodgaan’ weet moeder niet meer te vertellen dan dat ‘het te maken heeft met 
het wisselen van seizoenen’, ‘met een komen en gaan’. En: ‘Niemand weet ’t. Iedereen 
zoekt voor zichzelf een antwoord om verder te kunnen.’ De jury vraagt zich gezien deze 
citaten af of dit boek past in een lijst boeken die aanspraak maken op de titel ‘beste 
christelijke kinderboek van het jaar’.  
 
Een verhaal een titel geven is een aparte tak van sport. De jury betreurt het dat de titel 
van het boek van Judith Janssens Titanic het verhaal eigenlijk al weggeeft. De titel  
Eruit jij! roept meerdere associaties op en doet denken aan discussies rond de positie 
van allochtone medelanders, terwijl het een historisch verhaal is. De titel  
Imre bouwt mee dekt de inhoud van het boek niet. Goede titels vond de jury  
Sanne gaat solo en Pizza met suiker. 
 
Er is veel diversiteit in de overige toegestuurde boeken. Ieder jaar zijn er boeken bij over 
onderwerpen uit de historie. Debutant Stephen Teeuwen schreef een bijzonder goed 
gedocumenteerd boek over de slag bij Lakis, de overval van koning Sanherib op deze 
stad, ten tijde van koning Hizkia. De jury is gecharmeerd van het boek, maar mist op 
cruciale momenten beschrijvingen van gevoelens van de hoofdpersonen Itai en Akila.  
Henk Koesveld schreef, als vanouds, een boek over het leven in de Middeleeuwen.  
Het ingestuurde boek Het teken van de uil gaat over de strijd van Jacoba van Beieren 
tegen Filips van Bourgondië. In dit genre blijft het moeilijk de veelheid van gegevens 
goed te doseren. Door de vele personages en feiten is het soms moeilijk de verhaallijn te 
volgen.  
Ieder jaar verschijnen ook verhalen die geïnspireerd zijn door de actualiteit.  
Jeanette Molema laat in Het weekend zien hoe kinderen worstelen met de scheiding van 
hun ouders. Lijda Hammenga toont in Pizza met suiker de interculturele samenleving. 
Anne de Graaf schreef een boek in de serie WWKidz, waarin de lezer een kijkje krijgt in 
het leven van een aidswees aan de andere kant van de wereld. Adrian Verbree schreef, 
in opdracht van Red een Kind, een boekje over het leven van kinderen in India.  
Dat het leven niet altijd even vrolijk is, laat ook Hans Mijnders zien in Luuk2day.nl waarin 
een achtjarig broertje van een jongetje kanker krijgt en sterft. 
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Ella Weisbrod schrijft over het leven van een basisscholier en over de verwarring die 
ontstaat wanneer zijn opa dement wordt. Iris Boter laat gewone puberproblemen de 
revue passeren in een eigentijds en herkenbaar verhaal over een middelbare scholier met 
muzikale ambities. Ten slotte laat Hijltje Vink, zoals zij vaker doet, de andere kant van 
de samenleving zien, waarin tussen alle digibeten nog steeds analfabeten bestaan.  
 
Drie titels in de lijst van 19 boeken gaan over de warme relatie van een kind met een 
van de grootouders. Opvallend is dat bij al deze grootouders en kinderen sprake is van 
een gemeenschappelijke liefde voor muziek. We zien dit bij Concert voor opa, 
Pirandello-saus en Sanne gaat solo. 
 
Het valt in de lijst op dat boeken die op verzoek geschreven zijn, niet altijd de beste zijn. 
Dat blijkt uit Arpita’s Droom van Adrian Verbree en uit Dans over de zee van  
Anne de Graaf. Sommige boeken zouden ook goed passen op een lijst boeken die 
educatieve doelen dienen. Hierbij denkt de jury aan Geheim van Hijltje Vink en  
Dans over de zee. 
 
De Werkgroep Christelijke Kinderboeken is veertien 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:  
Aliene Bruinink (docent Nederlands, H/V Voortgezet Onderwijs)   
Sophia Geuze (redacteur ND) 
Hennie van de Kieft (docent Nederlands/Jeugdliteratuur Pabo CHE)   
Mariëlle Oussoren (redacteur RD) 
Annemarie Prins (Werkgroep Chr. Kinderboeken, redactie website 
www.christelijkekinderboeken.nl) 
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De genomineerde boeken 

 

 
Eruit jij! 
Auteur: Gerry Velema 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever: Callenbach 
ISBN: 978 90 266 1485 9 
 

 
 

 

 

 

 

Sanne gaat solo 

Auteur: Iris boter 
Illustraties: Iris Boter 
Uitgever: Mozaïek Junior 
ISBN: 978 90 239 9270 7 

 
 

 

 

 

 

 

Terug naar de Titanic 

Auteur: Judith Janssen 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever: Mozaïek Junior 
ISBN: 978 90 239 9277 6 
 

 

 

 

 

 

 

Zoektocht in oorlogstijd 

Auteur: Anne Marie Hoekstra 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever: Columbus 
ISBN: 978 90 8543 098 8 
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De winnaar van Het Hoogste Woord: 
 

Titel Eruit jij! 
Auteur  Gerry Velema 
Illustraties Roelof van der Schans 
Uitgever Callenbach 
ISBN 978 90 266 1485 9 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud  

 

De hartsvrienden Thomas en Hardjono zijn de hoofdpersonen in dit 
verhaal, dat speelt in 1941 in voormalig Nederlands-Indië. Thomas 
komt uit Nederland, Hardjono is Javaan. Hij zit met Thomas op de HBS. 
In het verhaal blijkt de onderhuidse politieke spanning. Bij Thomas 
speelt vooral angst voor een naderende oorlog met Japan; Hardjono 
wordt thuis beïnvloed door zijn broer Amat die de politieke situatie ziet 
als het wachten op vrijheid en onafhankelijkheid voor de autochtone 
Javanen. Als de oorlog inderdaad uitbreekt, komt de vriendschap van 
de twee onder druk te staan. Thomas begrijpt niets van Hardjono’s 
houding en probeert de drijfveren van zijn vriend te achterhalen. Hij 
blijft gedesillusioneerd achter. De situatie komt tot een climax als 
Thomas in elkaar wordt geslagen. De moeder van Hardjono wil hem 
helpen; vanuit haar adat (volksaard) is ze gastvrij. Thomas wijst dit 
echter resoluut af en maakt daarmee de kloof tussen beide vrienden 
definitief. Dan volgen de gebeurtenissen elkaar razendsnel op. 
Hardjono sluit zich aan bij de nationalisten, in navolging van zijn broer. 
Thomas komt in een interneringskamp. Ondertussen raakt Hardjono 
steeds meer betrokken bij de onafhankelijkheidstrijd en lijkt hij meer 
dan ooit overtuigd te zijn van de noodzaak om vrij te zijn. In februari 
1944 gaat Thomas op transport naar een ander Jappenkamp: een 
mensonterende tocht in een veewagen waarin alle vormen van comfort 
en hygiëne ontbreken. Dierbaren van Thomas overlijden. Heel mooi 
wordt de sfeer geschetst van kameraadschap en verbondenheid. De 
tegenstelling is groot als de mannen schijnbaar ‘onnozele liedjes’ 
zingen, afgewisseld met ‘Het Onze Vader’ in het Indonesisch. Haast 
cynisch heeft Thomas het over ‘zingende kambings’ (zingende koeien), 
gezien de manier waarop de mensen tijdens het transport worden 
behandeld. In het kamp maakt Thomas kennis met de vriendelijke, 
gelovige Bart de Lange. Van hem leert Thomas veel. Hij begrijpt niets 
van de positieve houding van Bart. Hij worstelt met het begrip God. ‘De 
vriendschap met God geeft mij kracht’, zegt Bart. Thomas kan hier 
echter niet veel mee en voor de lezer voelt de uitspraak als een open 
deur. Pas veel later wordt het antwoord van Bart duidelijk vanuit de 
praktijk. Het is mooi te lezen hoe Hardjono zijn twijfels over alles 
omzet in daden. Hij vlucht en weigert nog langer te werken voor de 
nationalisten. Ook hij is nu zijn leven niet meer zeker. Op zijn manier 
vecht hij voor zijn leven, terwijl ergens anders zijn oude vriend Thomas 
hetzelfde doet. Uiteindelijk eisen de nationalisten Indonesië op. Dit leidt 
tot grote onrusten. In een cel worden Thomas en Hardjono herenigd.  
Ze kunnen niet om elkaar heen: ze zitten in dezelfde 
levensbedreigende situatie. Het is Bart die beide vrienden bij elkaar 
weet te brengen. Zowel Bart als Thomas overleven uiteindelijk de 
internering. Samen gaan ze op zoek naar hun dierbaren. Thomas hoort 
dat zijn moeder is overleden en dat zijn vader onvindbaar is.  
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Zijn zusje is sterk veranderd door alle gebeurtenissen. In dit boek 
komen veel universele levensvragen aan de orde.  
Ze werpen Thomas en met hem de lezer terug op de basis van het 
bestaan: vertrouwen op en geloven in God. Pater Frans en Bart 
verwoorden dat mooi. De christelijke aspecten zitten niet zo zeer in 
gebeden of stichtelijke woorden, maar in de belevenissen en 
gebeurtenissen die zo menselijk zijn dat ze tot nadenken aanzetten. 
Heel bijzonder is het moment dat Thomas in een levensbedreigende 
situatie schreeuwt om de God van Bart. Bart antwoordt dat hij al aan 
het bidden is om hulp. De redding die daarop volgt is aangrijpend, 
zonder ook maar aan de lezer het gevoel te geven dat het een 
simplistische of ongeloofwaardige gebedsverhoring is.  
Eruit jij! is een moedige poging om een stukje onbekende vaderlandse 
geschiedenis weer te geven. Hiermee bestaat er eindelijk een 
indrukwekkend en meeslepend boek dat aan jongeren duidelijk kan 
maken dat de koloniale tijd een belangrijk onderdeel is van hun eigen 
vaderlandse geschiedenis. 

 
Taal en stijl Velema verstaat de kunst om het klamme angstzweet tastbaar te 

maken en de tropische hitte te doen voelen. Dit is een prestatie, 
temeer daar Velema dit boek schreef naar aanleiding van verhalen van 
een ervaringsdeskundige. Ze is zelf niet in Indonesië geweest. Het is 
knap dat ze zich zo kan inleven en de couleur locale zo kan neerzetten. 
Een ander sterk punt is de verwoording van de misère en de manier 
waarop Velema laat zien hoe Indonesiërs omgaan met gastvrijheid.  
Vanuit beide jongens beleeft de lezer de werkelijkheid. De stukjes van 
Hardjono worden cursief weergegeven, terwijl die van Thomas in platte 
tekst zijn opgeschreven.  
De karakterontwikkeling die beide vrienden doormaken is overtuigend. 
Je ziet en voelt de strijd die beide hoofdpersonen doormaken. Ook 
pater Frans en Bart worden goed neergezet. Deze twee personen 
helpen Thomas op een integere en indrukwekkende manier bij de 
beantwoording van levensvragen. 
Velema kiest voor heldere, korte zinnen in hedendaags Nederlands, die 
gemakkelijk zijn te volgen. Ouderwetse taal vermijdt ze. Indonesische 
woorden worden verklaard in een woordenlijst. Ze zijn noodzakelijk 
voor het begrijpen van het verhaal. 
Het taalgebruik past ook bij de leeftijd van de hoofdpersonen. De 
vragen die Thomas stelt zijn helder en direct. Ook de antwoorden van 
pater Frans en Bart zijn kort en krachtig en daarom goed te volgen. Dit 
is knap, omdat Thomas lastige levensvragen stelt. Het veelvuldige 
gebruik van ‘ik’ verveelt niet. Daar is de afwisseling in zinsconstructies 
mede de oorzaak van.  
Helaas zijn niet alle taalfouten uit het boek gehaald. Zo staat op  
pag. 271 ‘ouder dan mij’, op pag. 202 ‘reizen word afgeraden’ en op 
pag. 266 ‘Your saved.’   

 
Vormgeving Het is jammer dat de omslag voor verwarring zorgt. De relatie tussen 

de twee jongens is niet duidelijk. Bovendien zorgt de titel in rode, 
graffiti-achtige letters voor onduidelijkheid: gaat het soms om een boek 
over rechtsradicale jongeren? In het binnenwerk is de lay-out steeds 
hetzelfde. Door de datum die boven elk hoofdstuk staat, lijkt Eruit jij! 
op een dagboek. 
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De overige nominaties 
 

Titel  Sanne gaat solo 
Auteur  Iris Boter 
Illustraties  Iris Boter 
Uitgever  Mozaïek Junior 
ISBN  978 90 239 9270 7 
 
Juryrapport 

 

Inhoud 

Sanne voelt zich het gelukkigst als ze muziek kan maken op haar 
saxofoon. Ze speelt goed. Haar muzikaliteit heeft ze van haar oma van 
vaders kant. Sannes ouders zien liever dat ze meer tijd besteedt aan 
school en minder aan het bandje Music from the Fridge waarin ze 
speelt. Sanne staat er op school, havo 3, niet goed voor. En dat baart 
haar zorgen. Ze moet minimaal havo hebben om naar het 
conservatorium te kunnen. 
Als ze van haar muzieklerares hoort dat er een speciale havo voor dans 
en muziek in Rotterdam is, is ze meteen enthousiast. Er is echter één 
probleem. Sanne woont in Groningen. Oma, Sannes steun en 
toeverlaat, moedigt haar aan de sprong te wagen. Als Sannes ouders 
haar hebben horen spelen op het Winterfestival in de stad, snappen ze 
dat muziek heel belangrijk is voor hun dochter. Samen met haar vader 
gaat Sanne naar een open dag in Rotterdam. Ze schrijft zich in, doet 
hard haar best om over te gaan en slaagt voor het toelatingsexamen. 
Terwijl Sannes leven zich langzaam maar zeker verplaatst naar 
Rotterdam, gebeurt er in Groningen ook genoeg. Thomas, een jongen 
van het bandje, ziet Sanne wel zitten. Sanne Thomas ook, alleen weet 
ze niet of dat komt doordat hij haar aardig vindt, doordat hij zo’n 
goede gitarist is of doordat ze echt verliefd is. Tika, haar beste 
vriendin, geeft haar bruikbare tips. De gevoelige, filosofische Sanne is 
op het gebied van mode en jongens minder handig dan Tika. Af en toe 
is Sanne zo vol van haar eigen leven dat ze vergeet dat Tika het ook 
moeilijk heeft. Tika’s ouders liggen continu met elkaar overhoop. 
De relatie met Thomas wordt steeds ingewikkelder. Sanne baalt als ze 
niets van hem hoort, maar als ze hem te vaak ziet, wordt ze ook 
onrustig. Ze is eruit wanneer ze Hakim leert kennen op haar nieuwe 
school. Thomas en zij passen niet bij elkaar. Voor de lezer komt dit 
inzicht misschien wat snel, maar zo kan dat gaan bij tienermeisjes. Hoe 
Hakim reageert op een kus van Sanne op zijn wang is wat vreemd. Hij 
is normaal behoorlijk direct. Waarom gaat hij niet in op Sannes 
toenadering en waarom praat hij niet met haar over wat hem daarvan 
weerhoudt? 
Iris Boter schrijft nauwkeurig. Gaandeweg het verhaal merkt de lezer 
dat oma zwakker wordt. Dat de liefde tussen Thomas en Sanne niet 
van twee kanten komt, wordt ook al snel duidelijk. Hier en daar maakt 
ze een klein foutje. Op pagina 6 vertelt Sanne dat ze altijd zelf water 
meeneemt naar de oefenruimte, de koelcel. Serviesgoed gebruiken 
staat gelijk aan Russisch roulette, zo zegt ze. Maar een bladzijde verder 
neem ze een glas versgezette thee van Thomas aan. Af en toe wordt 
Sanne te pietluttig in alles wat ze vertelt. Wat doet het ertoe dat ze 
alleen in het weekend een toetje krijgt, dat Thomas’ moeder de thee te 
slap zet en dat Marianne uit haar gastgezin juist te sterke thee maakt. 
Ook op andere momenten verliest Boter zich in te veel details. Zo 
merkt Tika op dat de vakantie nog 328 uur duurt, ‘ze is altijd al goed in 
rekenen geweest’.  
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Ook hoe Tika M&M’s eet, wordt stap voor stap verteld. Sannes oma 
wordt vanuit de kerk begraven. Maar nergens in het boek staat wat 
geloof met de personages doet. Dat is jammer. Want er zijn in dit boek 
mogelijkheden genoeg om het geloof een natuurlijk plekje te geven. In 
de relatie tussen oma en Sanne bijvoorbeeld. Die band tussen 
verschillende generaties is mooi gevonden en schitterend uitgediept. 
Oma en Sanne hebben filosofische gesprekken. Muziek is de blikopener 
van de ziel, leert oma haar. ‘Iedereen heeft twijfels, angsten, vreugde, 
verdriet. Dáár gaat muziek over. Je bent niet alleen.’ Ook in latere 
gesprekken blijft troost steken bij mooie muziek. Oma omschrijft die 
troost als volgt: ‘Alsof iemand me helemaal van binnenuit begrijpt en 
omhelst’. 
De scène in de kerk is niet uitgediept. Sanne is een meisje dat overal 
over nadenkt en vertelt wat dingen met haar doen. Maar bij de 
uitvaartdienst wordt alleen gemeld dat er Psalmen gezongen worden, 
er een Bijbelgedeelte gelezen en een gebed gebeden wordt. Over wat 
dat met Sanne doet, staat geen woord. Dat maakt het boek ook een 
tikkeltje triest. Sannes heimwee in Rotterdam had een ander 
perspectief gekregen als God een plek had gekregen in Sannes leven of 
in het leven van de gastgezinleden. Hetzelfde geldt als Sanne stopt met 
haar studie. Als ze de keuze voor Rotterdam als leiding had ervaren, 
was haar worsteling heel anders geweest. Ook de begrafenis had 
vragen kunnen oproepen bij Sanne. Waarom gaan mensen dood? Is de 
dood het einde? Waarom wil oma, die het nooit over God had, vanuit 
een kerk begraven worden? Maar Sanne heeft die vragen niet. Ze is 
eruit. Muziek is voor haar belangrijk. En dat geeft het boek een 
onbevredigend einde. 
 

Taal en stijl Iris Boter brengt het leven van een tienermeisje schitterend onder 
woorden. Het is haar goed gelukt in de huid te kruipen van Sanne. 
Vooral als ze Sannes gevoelens en onzekerheden over Thomas 
verwoordt. Ze laat Sanne soms heerlijk overdrijven. Ze vertelt 
bijvoorbeeld dat Tika al driehonderd jaar verliefd is op Thijs en dat Tika 
alles mag en nooit iets zelf hoeft te betalen. Haar eigen ouders zijn zo 
onmuzikaal, die hebben maar twee cd’s in de kast staan. En Sanne wil 
zo graag naar Rotterdam dat ze het hele schoolplein met een 
tandenborstel schoon zou willen schrobben als ze daarna mocht gaan. 
Lange en kortere zinnen wisselen elkaar af. Dat leest plezierig. 
Boter heeft een mooie manier om dingen impliciet te zeggen. Opa zet 
zoveel thee dat ze minstens twee koppen thee moet blijven. Dus opa 
zal het wel waarderen dat ze komt, ook al zegt hij dat niet. Door Sanne 
tijdens een telefoongesprek met haar vader te laten vragen wat 
iedereen thuis doet en wat ze eten, wordt duidelijk dat Sanne 
Groningen erg mist. 
Soms gebruikt Boter grappige zinnen. Bijvoorbeeld: ‘Achter de schuur 
staan een paar koeien met hun staart te zwaaien. Ik zwaai terug.’ 
Sommige zinnen zijn mooi poëtisch. ‘Er zit een huilbui in mijn 
binnenste’, zo beschrijft Sanne haar heimwee. En als ze Tika zwaaiend 
ziet wegrijden in de trein op weg naar huis denkt ze: alle lol die we 
gehad hebben, is het perron afgezwaaid. Als ze in de tram hoort dat 
het slecht met oma gaat, is het alsof de tram vacuüm wordt gezogen 
en ze geen lucht meer krijgt.  
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Vormgeving Iris Boter illustreerde haar eigen omslag. Dat heeft ze knap gedaan. 
Ook de titelkeuze van het boek is briljant. Zowel de titel als de 
illustratie geven precies aan waar het verhaal over gaat: een eigentijds 
meisje dat opgaat in muziek. Dat niet alleen in de muziek, maar ook in 
haar leventje even solo (op kamers) gaat.  
Om haar nek hangt het hangertje dat ze van haar muzikale oma kreeg 
en dat het heden met het muzikale verleden verbindt. Veel seculiere 
uitgevers drukken op de omslag van een meisjesboek een foto van een 
meisje af. Boters keus laat veel meer over aan het inlevingsvermogen  
en de verbeelding van de lezer.  
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Titel  Zoektocht in oorlogstijd 
Auteur  Anne Marie Hoekstra 
Illustraties  Roelof van der Schans 
Uitgever  Columbus 
ISBN  978 90 8543 098 8 
 

Juryrapport 

 

Inhoud Zoektocht in oorlogstijd beschrijft de zoektocht van Johanna naar haar 
broer Niek. Het verhaal speelt in 1944. Niek is van huis weggelopen 
omdat zijn stiefvader hem en zijn zus mishandelt. Veel succes heeft hij 
niet: de schipper waar hij terechtkomt, is nog erger dan zijn stiefvader. 
Ernstig verzwakt belandt hij in het water, waar de broers Huug en 
Tjeerd hem vinden.  
Johanna is intussen via Dordrecht naar Breda gegaan. Ze heeft gehoord 
dat Niek daar zou zijn. Bovendien woont hun tante Jo in die stad, dus 
ze hoopt daar te kunnen logeren. Haar ontmoeting met Moos zorgt 
voor een nieuw aspect in het verhaal: de positie van de Joden in de 
oorlog. Hoekstra beschrijft levensecht hoe deze jongen zich –helemaal 
alleen- handhaaft in zijn benarde omstandigheden. De omvang van dit 
boek is eigenlijk te beperkt om ook zijn relaas goed uit te werken. 
Door haar doorzettingsvermogen vindt Johanna Niek in Leur, vlakbij 
Breda. Hij is opgenomen in het schippersgezin van Tjeerd en Huug. Via 
Johanna en Moos in Breda enerzijds en via Niek, Tjeerd en Huug in 
Leur anderzijds beleeft de lezer de bevrijding van het zuiden van 
Nederland. Een interessant perspectief.  
Op essentiële momenten blijkt uit het boek de christelijke inslag. 
Daarbij blijven de personages ook gewone mensen, nuchter en met 
beide benen op de grond. Als Huug een gevaarlijke fietstocht maakt, 
peinst hij: ‘Zou God hem zien nu? Natuurlijk ziet God hem. Hij moet 
bidden, of God hem wil helpen – en opletten, want als hij verkeerd 
fietst, heeft hij een probleem’. En, als het front dichtbij komt, en zijn 
vader zich ‘geborgen in Gods handen’ weet, denkt Huug: ‘Het is een 
wonder, zo rustig als pa is. Kon hij dat ook maar zijn.’ 

 
Taal en stijl Zoektocht in oorlogstijd bestaat uit twee in elkaar verweven 

verhaallijnen. Johanna’s zoektocht staat centraal en tegelijkertijd krijgt 
de lezer in de tweede verhaallijn te zien hoe het Niek vergaat. Deze 
opbouw is consequent volgehouden. Het maakt het boek tot een mooi 
geheel en houdt de spanning erin. Het gedeelte over Niek vertoont 
bovendien een gat in de geschiedenis; dat maakt het extra spannend. 
Want wat is er met Niek gebeurd waardoor hij in het water is gevallen 
en onder de blauwe plekken zit? Pas aan het eind van het boek is 
duidelijk dat de schipper daar debet aan is. 
Hoekstra kiest haar woorden over het algemeen zorgvuldig. Meer dan 
eens zet een zin de lezer aan het denken. Bijvoorbeeld: ‘Eerst heeft het 
water Niek bijna gedood, nu moet water ervoor zorgen dat hij opknapt.’ 
Of: ‘Misschien bestaat echte dapperheid niet eens. Misschien gaat het 
erom dat je ineens de angst of het verdriet van iemand anders kunt 
voelen, zo sterk dat je per ongeluk jezelf vergeet.’ En, in een dialoog 
van Johanna en Moos: ‘Stelen? Je mag niet stelen.’ ‘Nee. Je mag ook 
niet doodgaan van de honger.’ 
Daarnaast weet de auteur pijnlijke gebeurtenissen op een ingetogen 
manier te verwoorden. ‘Met kracht raakt zijn hand haar wang. En nu 
wegwezen. Ze krabbelt overeind. De plek waar Nelis’ hand haar gezicht 
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geraakt heeft, brandt. Met tranen in haar ogen strompelt ze de kamer 
uit’, schrijft ze wanneer Johanna wordt geslagen. 
Zelfs clichés buigt Hoekstra om tot iets origineels door er een 
onverwachte wending aan te geven: ‘Ze probeert zich voor te stellen 
hoe Niek zal reageren als hij haar ziet. Het lukt niet.’ 
Hoekstra heeft oog voor detail. Zo duiken er beeldspraken op als ‘In 
een rechte rij bewaken de palen de kade, als strenge soldaten’, heeft 
ze het over kippen ‘met naar binnen gekeerde pootjes’ en beschrijft ze 
nauwkeurig een vroeger ritueel van de moeder van Niek en Johanna: 
‘Vroeger, als ze nog even bij haar kwam kijken voor het slapengaan, 
trok ze moeders hoofd altijd naar zich toe en legde haar eigen hoofd in 
het holletje tussen haar hals en schouder.’ Die laatste passage is 
weliswaar niet zozeer essentieel voor de verhaallijn – hij maakt wél 
direct duidelijk hoe de relatie tussen moeder en Johanna was. Iets 
vergelijkbaars doet de auteur als ze Johanna laat verzuchten ‘vast 
broer en zus’ als ze een jongen en meisje ruzie ziet maken. Zonder die 
expliciet te benoemen laat Hoekstra hiermee de pijn en het gemis van 
Johanna zien. 
Maar Hoekstra’s schrijfstijl heeft ook een andere kant. Zo is haar 
woordkeus niet altijd even afwisselend. Neem de pagina’s 32 en 33. 
Achterelkaar verschijnen daar de woorden geërgerd, gejaagd, gehaast, 
gespannen, opgelucht, bibberig, nieuwsgierig. En op pagina 34 duiken 
weer de woorden geërgerd, minachtend en bibberig op. 
Daarnaast legt de auteur de kinderen soms dingen in de mond die niet 
geloofwaardig zijn. Zo zegt Huug, als hij Niek aan het begin van het 
boek in het water ziet liggen, tegen Tjeerd: ‘Misschien is het iemand 
die gewond geraakt is. Het is tenslotte oorlog.’ Die laatste opmerking is 
puur voor begrip van lezer. Alsof Tjeerd niet zou weten dat het oorlog 
is. 
De proloog waarmee het boek start, voegt weinig toe aan het verhaal. 
De vader van Niek en Johanna die tijdens zijn tewerkstelling in 
Duitsland is gestorven, roept zijn kinderen hier tijdens zijn sterfbed op 
elkaar niet in de steek te laten. De link met het verhaal is weliswaar 
duidelijk –ze laten elkaar niet in de steek–  maar omdat de kinderen 
niet van deze laatste woorden van hun vader weten, kunnen ze er in 
principe ook niets mee doen. 

 
Vormgeving Aansprekende omslag met twee –haast dromerige- kindergezichten: 

Johanna en Moos. Niet duidelijk is, waarom juist zij zo prominent op 
het omslag staan. Niek speelt, samen met Tjeerd en Huug, een 
minstens even grote rol in het boek. Zij moeten het echter doen met de 
sloep die onderaan het omslag klein staat afgebeeld. 
De oranje kleur verbeeldt het vuur en de bombardementen waarmee 
de bevrijding gepaard ging. Mooi gedaan. 
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Titel  Terug naar de Titanic 
Auteur  Judith Janssen 
Illustraties  Roelof van der Schans 
Uitgever  Mozaïek Junior 
ISBN  978 90 239 9277 6 
 
Juryrapport 

 

Inhoud Het zal je maar gebeuren. Je speelt in de tuin met je nieuwe voetbal en 
ineens bevind je je op een enorm schip, in het jaar 1912. Het overkomt 
Jessie, de 11-jarige hoofdpersoon in het boek Terug naar de Titanic 
De voetbal, die ze van haar vader heeft gekregen, is de oorzaak van de 
gebeurtenissen in het verdere verhaal. Als Jessie in de struiken haar 
bal wil pakken, belandt ze met een duizelingwekkende vaart in een 
andere tijd, ‘alsof ze in de Python van de Efteling zat en heel hard de 
eerste helling afdenderde.’ Ze komt terecht in een stoet mensen op 
weg naar een groot schip, dat klaar ligt om naar Amerika te 
vertrekken. Op het schip ontmoet ze John, de zoon van de eerste 
stuurman. Hij wordt haar vriend en gids en door hem komt zij in 
contact met meer mensen op het schip. Zo maakt ze onder andere 
kennis met Henri van de postkamer, die zich als enige zorgen maakt 
over de drijvende ijsschotsen in de zee. 
Dan duikt Jessies bal op. Ze pakt ’m op en belandt weer in haar eigen 
tijd. Niemand heeft gemerkt dat ze is weggeweest. Achter de computer 
ontdekt Jessie het verhaal van de Titanic. De verhaallijnen in heden en 
verleden komen samen als ze leest: ‘Passagier Titanic waarschuwde al 
voor gevaar.’ In een gesprek met haar vader wordt haar duidelijk dat 
het schip zal zinken en dat Henri zich terecht zorgen maakte. Ze moet 
terug om haar vrienden te waarschuwen. 
’s Nachts keert ze met behulp van de bal terug naar de Titanic. Op het 
schip besluit ze John alles eerlijk te vertellen en samen proberen ze 
Johns vader te overtuigen een andere route naar Amerika te varen. Als 
dit niet lukt, besluiten ze om de beurt de wacht te houden op het dek. 
Middenin de nacht gebeurt het onvermijdelijke: het schip vaart op een 
ijsschots en loopt langzaam vol. Algehele paniek op het schip is het 
gevolg, er zijn te weinig reddingsboten om alle passagiers te bergen. 
Dankzij een list van Jessie lukt het op het laatste moment haar 
vrienden op een reddingssloep te krijgen. Als ze opnieuw haar bal ziet 
liggen, komt Jessie in tweestrijd. Moet ze terug naar haar eigen tijd of 
bij haar vrienden blijven? John geeft de doorslag: ‘Je moet terug naar 
waar je vandaan komt. Daar hóór je!.’ En zo ‘maakte ze zich weer klaar 
voor een reis door de tijd…’ Op dit moment suprême stopt het verhaal 
– al heeft het nog wel een vervolg in Jessies eigen tijd. Dat is knap 
gedaan, je zou verwachten dat het zich om dit kritieke moment heen 
zou weven, maar Janssen heeft gekozen voor dit abrupte einde in de 
climax. 
Jammer is dat de titel al verraadt dat het in het boek gaat om de 
Titanic. Dit wordt namelijk pas gaandeweg het verhaal duidelijk. Een 
andere, misschien meer cryptische, titel zou de spanning in het verhaal 
hebben vergroot.  
Het verhaal heeft een christelijk karakter, zonder dat dit moralistisch of 
opgelegd is. Jessie bidt voor haar eten en als ze na haar eerste dag op 
de Titanic uitgeteld in bed ligt, wil ze bidden, ‘maar ze sliep al voordat 
er een woord over haar lippen was gekomen.’ Mooi is ook Jessies 
gedachtegang weergegeven bij het zien van de zwarte stoker William, 
‘Kijk naar wat er binnen in iemand zit. Elk mens is een schepping van 
God.’  
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Net voor ze terugkeert naar de Titanic leest ze in haar Bijbel het 
verhaal van David en Goliath: ‘Jessie voelde zich net zo klein als David. 
Misschien kon zij net zo slim en dapper zijn.’ Het is knap hoe Janssen 
het christelijke aspect verweeft in een verhaal met zoveel irrealiteit.  
 

Taal en stijl Janssen speelt met het verschil in tijd en dat levert soms humoristische 
situaties op. Zo wordt Jessie met haar korte koppie en spijkerbroek in 
het begin door velen gezien als een jongen. Bij een filmvertoning op 
het schip komt een ambulance uit Parijs in beeld, die ‘soms wel een 
snelheid van negentien kilometer per uur behaalt.’ En ‘daardoor 
ontstaan er soms levensgevaarlijke situaties!’ Verder in het verhaal, bij 
haar terugkeer naar de Titanic, overweegt Jessie haar mobiel mee te 
nemen. Ze ziet hier vanaf, die ‘zou toch geen bereik hebben op een 
schip uit 1912.’ Door deze confrontaties tussen de verschillende tijden 
komt het verhaal dichtbij en biedt het de mogelijkheid tot identificatie. 
Janssen tart hiermee de realiteit, zonder toe te geven aan de druk van 
een voor de hand liggende oplossing. Tot de laatste pagina zet ze 
consequent Jessies leven in twee verschillende tijden door. Even lijkt 
het of ze de oplossing van een droom in zal zetten als Jessies juf in het 
laatste hoofdstuk zegt: ‘Wat zit je toch weer te dromen.’ Toch doet ze 
dit niet en het verhaal eindigt dan ook ijzersterk met een spreekbeurt 
van Jessie over de Titanic, waarbij haar juf enthousiast opmerkt: 
‘Geweldig, alsof je er zelf bij bent geweest!’ Hiermee geeft Janssen een 
geheel eigen draai aan het geliefde en (over)bekende thema tijdreis. 
Het verhaal heeft vaart. Janssen schrijft vanuit Jessies perspectief, met 
veel inlevingsvermogen. Ze geeft woorden aan wat zich in het hoofd 
van Jessie afspeelt. De lezer voelt de spanning van Jessie om niet 
ontdekt te worden als verstekeling, de desoriëntatie als ze beseft dat 
ze in een andere tijd is beland en haar wanhoop als ze doorheeft dat 
het schip zal zinken.  
Janssen maakt geen verschil in het taalgebruik van personages in de 
verschillende historische tijden. Jessie en John spreken beiden 
hedendaags Nederlands. Dit doet echter geen afbreuk aan de 
geloofwaardigheid van het verhaal. Het maakt het juist goed leesbaar.  
 

Vormgeving De omslagillustratie is realistisch, dynamisch en passend bij het 
verhaal. John en het schip worden op de achtergrond in sepia 
weergegeven, terwijl Jessie met haar bal op de voorgrond in kleur is 
afgedrukt. Dit is een mooi gevonden weergave van het verschil in tijd. 
Een lichtende cirkel op de bal verbeeldt het fantastische element.  
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De overige boeken: categorie 4-8 jaar 
 

Titel  Ruben en de regenboog 
Auteur  Jolanda Dijkmeijer 
Illustraties  Liza-Beth Valkema 
Uitgever  De Banier 
ISBN  90 336 2918 1 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud Ruben en de regenboog heeft als ondertitel ‘Bijbels kleurenboek’. 
Er komen echter Bijbelse figuren noch Bijbelse gebeurtenissen in voor. 
Volgens de uitgever is het boekje kennelijk het etiket ‘Bijbels’ waard 
omdat het zich afspeelt in een traditionele, oosterse setting. Ruben is 
met zijn moeder op de markt. Het regent, maar de zon schijnt ook. 
Vandaar dat Ruben aan de regenboog denkt en vraagt: ‘Mama, welke 
kleur heeft de regenboog?’ Zijn moeder geeft antwoord en wijst daarbij 
dingen aan in de marktkramen, zoals een rode meloen, oranje kruiken 
en groene stof. Effectief om de kleuren te leren, maar het vraag-
antwoordspelletje biedt te weinig body voor een pakkend verhaal. Er is 
dan ook nauwelijks een plot aanwezig. Wel breekt aan het slot van het 
verhaal tussen de donkere wolken inderdaad de regenboog door. Het 
lied eindigt met een rijmende moraal: ‘Daar is de regenboog, het teken 
van Gods trouw. God doet wat Hij belooft. Hij zorgt ook voor jou!’ De 
platen geven meerwaarde aan het boek. Ze zijn een rijke aanvulling op 
de tekst. Op de tekeningen is bijvoorbeeld te zien hoe Ruben een stuk 
watermeloen proeft en later de schil op de grond gooit. 

 

Taal en stijl De tekst in Ruben en de regenboog is summier. Omdat de vraag van 
Ruben ‘welke kleur heeft de regenboog nog meer?’ steeds terugkomt is 
er weinig ruimte voor tekstuele creativiteit. Ook lijkt de auteur soms de 
verhaallijn te vergeten door deze vraag-antwoordopbouw. Staat op de 
eerste pagina nog dat Ruben en mamma boodschappen doen en dat 
Ruben zijn eigen boodschappenmand draagt, later in de tekst komt dit 
niet meer terug. Op de tekeningen is wél te zien dat de mandjes steeds 
voller worden (leuk!). Een enkele tekstuele terugwijzing naar het 
mandje had de tekst wat meer samenhang kunnen geven. 

 

Vormgeving Het handzame boekje van dik karton ziet er goed verzorgd uit. De 
tekeningen zijn sfeervol en spreken aan. Ze ademen onmiskenbaar de 
sfeer van een oosterse markt. Ze leiden ook een eigen leven. Zo is te 
zien hoe een klant graan op zijn ezel laadt en hoe die ezel later een 
kruik kapot trapt. Verder is op elke pagina een kameleon verstopt. 
Omdat het dier de kleur van zijn omgeving aanneemt, is het een 
uitdaging hem te vinden. 
Daarnaast bevatten de platen grapjes. Zo gooit de kameleon per 
ongeluk een sinaasappel van de marktkraam, waait er een kledingstuk 
van een waslijn en liggen er twee muisjes met volle buikjes voor 
pampus bij een zak vol graan.  

 



Juryrapport 2009 Werkgroep Christelijke Kinderboeken    16  

Titel  Imre bouwt mee 
Auteur  Charlotte Doornhein 
Illustraties  Daniëlle Schothorst 
Uitgever  Kwintessens/ Callenbach 
ISBN  978 90 266 1514 6 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud Imre bouwt mee is een boek uit de Leesladder-serie, een serie om het 
leesplezier bij kinderen te bevorderen. Het huis van Imre, een jongetje 
van zeven jaar, wordt verbouwd. Imre vindt de verbouwing erg 
interessant, tot hij op een dag uit school komt en zijn moeder hem 
vertelt dat hij een andere kamer krijgt, op de nieuwe garage. Dit is 
echter niet vooraf besproken met Imre. Het jongetje is erg boos en 
bang: hij wíl niet alleen op de garage slapen. Uit boosheid plaagt hij 
zijn broertje en maakt ruzie met zijn vader en moeder. Als mama hem 
uiteindelijk vertelt dat hij zelf mag kiezen of hij in zijn nieuwe of oude 
kamer gaat slapen, is Imre gerustgesteld.  
 
 

 

Taal en stijl Het verhaal is geschreven in korte zinnetjes en het taalgebruik is 
eenvoudig. Hierdoor is het boek geschikt voor beginnende lezers, zoals 
op de achterkant is vermeld.  
Het verhaal heeft nogal wat plotselinge wendingen. Imre komt uit 
school en ineens is de garage weg en vertelt zijn moeder dat hij een 
nieuwe kamer krijgt.  
De hoofdstukovergang is soms onlogisch. Zo bouwt Imre aan het einde 
van het ene hoofdstuk een garage met zijn moeder en broertje en aan 
het begin van het volgende hoofdstuk is hij ineens heel erg boos. De 
oorzaak van deze boosheid wordt niet helder weergegeven. Dit maakt 
het verhaal onsamenhangend en niet realistisch. Het laatste hoofdstuk 
lijkt aan het verhaal geplakt en heeft niet echt een functie in de 
verhaallijn. Het verhaal werkt niet toe naar een climax en eindigt erg 
abrupt.  
De titel Imre bouwt mee doet vermoeden dat Imre op de een of andere 
manier een aandeel heeft in het bouwen van het nieuwe huis, maar dat 
is niet het geval. 

 
Vormgeving De omslagillustratie heeft vrolijke kleuren en is passend voor de 

doelgroep. De verhoudingen in de tekeningen zijn niet realistisch. Zo 
wordt er een werkman afgebeeld met een hoofd dat bijna zo groot is 
als het raamkozijn. De vele illustraties maken een schetsachtige indruk. 
Ze ondersteunen de tekst, maar dagen maar weinig uit tot identificatie. 
Zo lijkt Imres moeder meer op een deftige tante dan op een lieve 
mama. Dit is echter niet storend.  
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Titel  Pizza met suiker 

Auteur  Lijda Hammenga 
Illustraties  Iris Boter 
Uitgever  Callenbach 
ISBN 978 90 266 1511 5 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud Annefien krijgt nieuwe buren: een Afghaanse familie, gevlucht voor de 
Taliban. Haar vriendinnetje Saar vindt dat maar niks (‘buitenlanders 
stinken’). Annefien zelf is minder bevooroordeeld en raakt bevriend met 
buurjongetje Ramir. 
Hammenga is een kei in het subtiel beschrijven van cultuurverschillen. 
Aandoenlijk is Annefiens verbazing als ze haar schoenen moet uitdoen 
bij de buren thuis. Even later hoort ze dat schoenen ‘onrein’ zijn. Is de 
grond hier ook heilig, vraagt ze zich af, net als bij Mozes? ‘Annefien 
voelt zich niet zo rustig meer. (…) ‘Ik ga weer, hoor’, zegt ze.’ De 
passage is tekenend voor de ongekunstelde manier waarop Hammenga 
het geloof in haar verhaal verweeft. Ook mooi is het gedeelte over 
bidden. Als Ramir zegt dat hij moet gaan bidden vraagt Annefien: 
‘Gaan jullie nu al eten?’ ‘Nee, bídden!’ zegt Rachid [moet Ramir zijn, 
jury] met veel nadruk.’ Annefien legt uit dat zij bidden voor het eten. 
Leuk is de reactie van Ramir: ‘Ik bid zonder eten, op een kleedje.’ 
Vreemd is dat Annefien op een gegeven moment aan haar moeder 
vraagt wat christen-zijn is. Ze zit nota bene op een christelijke school, 
bidt, en vertelt Ramir dat ze God ‘lieve God’ noemt.  
De verhaalpersonages hebben elk een duidelijk herkenbaar karakter 
meegekregen. Saar, die het liefst de draak steekt met buitenlandse 
gewoonten, stookt graag en vindt het stoer dat ze haar topografie niet 
heeft geleerd. Uiteindelijk blijkt ze zelfs een ketting van Annefien in 
Ramirs kleren te hebben gestopt om hem zo te kunnen beschuldigen 
van diefstal. Gelukkig komt tijdig de waarheid aan het licht en praten 
ze het gebeurde uit met de juf. Annefien, die openstaat voor 
buitenlanders, is in tegenstelling tot Saar een zachtaardig meisje dat 
netjes haar schoolwerk doet. Maar ook zij is –gelukkig- geen volmaakt 
persoon: ze moet hard lachen als Saar speelt dat ze een boerka draagt. 

 

Taal en stijl Hammenga schrijft eenvoudig: korte zinnen en strakke dialogen. Niks 
mis mee – alleen zou je anders verwachten bij een actieboek rond het 
kinderboekenmaandthema ‘Spelen met woorden’ Overigens sluiten 
onder meer de gedichtjes die Annefien schrijft en de passages die gaan 
over de taalverschillen tussen de kinderen wel aan bij het thema.  
Een ander punt is dat Hammenga de lezer een overdosis aan thema’s 
aanbiedt in het nog geen negentig pagina’s tellende boekje. Naast het 
thema omgaan met multiculturaliteit -met een belangrijke rol voor de 
negatieve houding van Saar- en de geloofs- en cultuurverschillen die 
daarbij aan het licht komen, vragen veel andere zaken de aandacht. 
Bijvoorbeeld de diefstal van Annefiens kettinkje die het verhaal extra 
gecompliceerd maakt. Bovendien moet oom Fred ook nog eens op 
vredesmissie natuurlijk naar Afghanistan. Daar zoekt en vindt hij 
Rabet, de doodgewaande oudste broer van Ramir. Al deze thema’s 
passen weliswaar binnen het hoofdverhaal, maar de hoeveelheid is wat 
teveel van het goede. 

 

Vormgeving De tekeningen van Iris Boter stralen, zoals gewoonlijk, veel vrolijkheid 
uit. Eén valt er uit de toon: de plaat die hoort bij het relaas van Ramir 
over de vlucht van hem en zijn familie.  
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De personages op de tekening zijn helemaal zwart ingekleurd, wat 
feilloos aansluit bij het droeve verhaal. Op het omslag staan Annefien 
en Ramir in een relaxte houding voor hun huizenblok. Het tekent de 
manier waarop zij met elkaar omgaan: open en ontspannen.  
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Titel  Kom op Citroentje! 
Auteur  Maria Honkoop 
Illustraties  Nynke Mare Talsma 
Uitgever  De Banier 
ISBN  978 90 336 2937 2 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud Citroentje, de hoofdpersoon uit het boek Kom op Citroentje!, leest 
boeken uit de bibliotheek over skaten en schaatsen en ze droomt van 
eigen schaatsen. Dat zit er helaas niet in, want haar vader heeft een 
traumatische ervaring met deze sport. Vroeger is hij hard gevallen op 
het ijs. Daar heeft hij nu nog een litteken van op zijn voorhoofd. Maar 
dan komt tante Annet als redder in nood met een grote plastic tas vol 
tweedehands kleren van haar dochter. Op de bodem van de tas ligt een 
paar ouderwetse rolschaatsen. Citroentje is dolgelukkig en oefent elke 
dag op de skatebaan, samen met Jan en Rob. Op een dag horen de 
kinderen een nieuwtje: er komt een skatewedstrijd om geld op te halen 
voor een nieuwe schaatsbaan. De hoofdprijs is een paar nieuwe 
schaatsen. Gelukkig voor Citroentje met haar oude rolschaatsen is er 
behalve een snelschaatswedstrijd ook een mooischaatswedstrijd. 
Citroentje zwiert op haar rolschaatsen zo mooi ze kan. Ze wint dan ook 
de prijs voor de mooischaatswedstrijd; Rob wint de prijs voor de 
snelschaatswedstrijd. Thuis krijgt ze van haar zus een zelfgebreide 
sjaal, voor als ze gaat schaatsen en… citroenijs.  
 

Taal en stijl Het verhaal heeft een eigentijds thema, maar de setting doet enigszins 
ouderwets aan. Met name het gezin van Citroentje wordt tamelijk 
streng en hiërarchisch neergezet. Op zondag bespreekt vader 
standaard de preek met zijn gezin. Enerzijds wordt dit realistisch 
beschreven: Citroentje en haar zus geven aan liever te willen lezen. 
Anderzijds krijgt de bespreking een moralistische inslag door de toon 
van Citroentjes vader. Op een andere plaats in het verhaal wordt een 
onschuldig grapje van Citroentje richting haar vader aangevuld met 
‘Oei, dat was wel een beetje brutaal. Papa kijkt gelukkig niet boos.’ Ook 
maakt Citroentje, ondanks de overdreven afwerende houding van haar 
vader ten opzichte van het schaatsen, geen enkele scène in het boek. 
Dit alles maakt het boek niet bepaald reëel.  
De koosnaam Citroentje is gekozen op basis van het onwaarschijnlijke 
feit dat een meisje van die leeftijd dol is op citroenen.  
De verhaallijn heeft een chronologische opzet. Het verhaal kabbelt 
voort. Citroentje draagt het hele verhaal dezelfde groene overgooier. 
Ook is de plot niet sterk uitgewerkt; de climax van het verhaal wordt 
afgeraffeld. Aan het einde van het verhaal heeft Citroentje ineens de 
schaatswedstrijd gewonnen en is het verhaal abrupt afgelopen.  
 

Vormgeving Het boek is geschreven in een groot, goed leesbaar lettertype. Het is 
geschikt voor AVI5-lezertjes vanaf 8 jaar. De lay-out is sterk, met oog 
voor detail. Zo is de vorm van de tekst aangepast aan de illustraties. 
De zwart-wit illustraties passen goed bij de tekst, maar zijn 
schetsmatig, waardoor ze een vlakke uitstraling hebben. De 
omslagillustratie is vrolijk en laat een schaatsende Citroentje zien 
tijdens de wedstrijd. De titel van het boek is weergegeven op een 
spandoek. 
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Titel  Concert voor opa 
Auteur  Suzanne Knegt 
Illustraties  Roel Ottow 
Uitgever  De Banier 
ISBN  978 90 336 2919 8 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud Floortje is een vrolijke meid die de liefde voor pianospelen deelt met 
haar opa. Ook praat ze veel met hem over allerlei zaken die haar 
bezighouden. Bijvoorbeeld over beroemd zijn. Voor Floortje is het een 
droombeeld, maar opa leert haar dat ook dat niet alles is. 
Floortje komt erachter dat Rick, een stoere jongen uit haar klas, viool 
speelt. Samen willen ze een concert geven. Alleen opa weet van dat 
plan.  
Helaas lopen de zaken anders. Opa wordt ziek en binnen een paar 
dagen overlijdt hij. Het overlijden van opa overvalt de lezer. De auteur 
had meer naar deze climax kunnen toewerken. Floortje houdt zich 
groot; het verlies van opa lijkt haar niet erg aan te grijpen. Als ze opa 
op een keer toch mist, gaat ze bidden. Ook het verdriet van haar 
ouders en haar broertje wordt niet expliciet beschreven. De 
rouwverwerking van groot en klein had een uitgebreider plekje mogen 
krijgen.  
Vanwege opa’s overlijden kan het optreden van Rick en Floortje niet 
doorgaan. De prachtige brief die Floortje van opa heeft gekregen 
verzacht deze pijn. Bovendien mag ze zijn piano hebben, zo heeft opa 
besloten. 
 

Taal en stijl Concert voor opa is een makkelijk te lezen boek. De woorden zijn 
simpel en ook de zinnen zijn duidelijk en helder. Knegt gebruikt geen 
onnodige lastige of ouderwetse woorden.  
Het verhaal kabbelt rustig voort, maar weet de lezer wel te pakken. 
Jammer is dat de climax enigszins abrupt komt.  
 

Vormgeving Over de illustraties was de jury niet onverdeeld positief. Wel was zij 
unaniem ingenomen met de kleine keyboards die op de binnenkant van 
de omslag te vinden zijn. Een grappig detail. 
Op het omslag is Floortje neergezet als een suffig meisje. Dat strookt 
niet met het beeld dat spreekt uit het verhaal: Floortje doet zich daar 
voor als een vrolijke, ondernemende meid. 
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Titel   Het weekend 
Auteur  Jeanette Molema 
Illustraties  Wendelien van de Erve 
Uitgever  Columbus 
ISBN  978 90 8543 085 8 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud Het weekend is een deeltje uit de serie ‘We-hebben-allemaal-wat-
boekjes’. Diks ouders zijn gescheiden, hij woont bij zijn moeder en in 
het weekend is hij bij zijn vader. De ouders van Dik willen niet meer 
met elkaar praten. Dik vindt dat heel erg. Als Dik in een weekend met 
zijn vader bij zijn opa en oma aan zee is, bedenkt hij samen met zijn 
vader een plan. Uiteindelijk komen zijn ouders door dit plan weer in 
gesprek met elkaar. 
De problematiek is zwaar voor een relatief kort verhaal. Zo zijn de 
ouders van Dik niet alleen gescheiden, maar drinkt zijn vader ook 
teveel. Dik voelt zich verantwoordelijk voor het gedrag van zijn ouders. 
Hij komt erg volwassen over. Hij stuurt zijn vader, die juist 
onvolwassen wordt neergezet en alles verkeerd lijkt te doen. Diks 
verantwoordelijkheidsgevoel wordt in het verhaal aangedikt door het 
plan dat hij bedenkt om zijn ouders weer in gesprek te laten gaan met 
elkaar. Kinderen zouden hierdoor het idee kunnen opvatten dat zij 
invloed hebben op de relatie van hun ouders en dat zij daardoor 
medeverantwoordelijk zijn als het fout gaat. In het verhaal biedt Diks 
opa tegenwicht aan deze opvatting: ‘Jij kunt er niets aan doen. Het is 
niet jouw schuld. Zij maakten ruzie, jij niet. Knoop dat in je oren.’  
Het christelijke karakter van het boek is niet verweven in het verhaal. 
Dik gaat op zondag met zijn vader, opa en oma naar de kerk waar hij 
tijdens het stil gebed bidt of God wil helpen dat zijn ouders weer met 
elkaar gaan praten. Verder lijkt het of Dik niet christelijk wordt 
opgevoed, zijn vader kijkt hem vragend aan als opa vraagt of ze mee 
willen naar de kerk. Ook weet Dik in de kerk niet wat de dominee 
bedoelt met ‘stil gebed’. 

 
Taal en stijl Molema gebruikt korte zinnen, waardoor het verhaal goed leesbaar is 

voor beginnende lezers. Het taalgebruik is realistisch.  
De titel is meer een opschrift dan een titel. Een andere keus had het 
verhaalverloop misschien spannender gemaakt.  
Inhoudelijk werkt het verhaal toe naar de climax in het laatste 
hoofdstuk, als Diks ouders uiteindelijk toch in gesprek gaan met elkaar. 
Het geheel krijgt daardoor een behoorlijk hoog alles-komt-goedgehalte.  

 
Vormgeving Het boekje is mooi vormgegeven met veel kleur en een eigentijdse 

typografie. De illustraties hebben een aquarel-achtige look en 
ondersteunen de tekst. De in het geel gedrukte M van McDonald’s in de 
tekst is een van de originele typografische details. Overigens is het 
inhoudelijk gezien een gemiste kans dat Dik bij de McDonald’s friet met 
een kroket bestelt; bij McDonald’s worden namelijk geen kroketten 
verkocht… 
De omslagillustratie is kleurrijk en aansprekend.  
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Titel  Geheim 
Auteur  Hijltje Vink 
Illustraties  Diny van de Lustgraaf 
Uitgever  De Banier 
ISBN  978 90 336 2907 5 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud  De moeder van Pim heeft een geheim. Ze durft hierdoor geen 
boodschappen te doen, niet met het openbaar vervoer te reizen en niet 
naar de bibliotheek te gaan. En ze leest haar kinderen nooit voor. Pims 
moeder is analfabeet. 
Pim vindt het maar stom dat zijn moeder pas ’s avonds brieven, die hij 
van school meeneemt, opent en er altijd met papa over wil praten. Hij 
ontdekt haar geheim wanneer hij vraagt of ze leesmoeder wil worden 
op zijn school. Ze vertelt hem dat ze naar school gaat om te leren 
lezen. 
De kracht van Hijltje Vink is dat zij zich goed kan verplaatsen in de 
gedachten van kinderen. Ze laat zien hoe het voor een kind is om een 
analfabete moeder te hebben. Wanneer Pims vader hem vraagt zijn 
moeder te helpen met huiswerk, denkt Pim: ‘Echt niet. Mama moet mij 
helpen. Niet andersom.’ De emoties van Pim zijn herkenbaar: boosheid, 
schaamte maar ook respect.  
Geheim is het zevende deel in een serie boeken over kinderen in een 
probleemsituatie. Eerder schreef Vink over onder meer de tsunami en 
over aids. Geheim kwam tot stand in samenwerking met Stichting 
Lezen en Schrijven en Stichting Biblionef. 
Ieder deel in deze serie wordt afgesloten met informatie over het 
onderwerp en met een vraag- en inleefspel voor kinderen. Ze zijn door 
de verwerkingsmogelijkheden vooral functioneel ten behoeve van het 
onderwijs, omdat er met de kinderen over de onderwerpen gewerkt en 
doorgepraat kan worden. 

 
Taal en stijl  Geheim begint met een flashback van Pim, die vindt dat zijn jongere 

broertje en zusje geluk hebben met een moeder die kan voorlezen. 
Vink komt aan het eind van het verhaal terug op deze scène. Pim 
vertelt dan hoe fijn hij het vindt dat mama nu voorleest. 
Het verhaal is in de ik-vorm geschreven. Dat vergemakkelijkt de 
identificatie met Pim.  
Vinks taalgebruik is eenvoudig en realistisch. De zinnen zijn doorgaans 
kort, zonder moeilijke woorden.  

 

Vormgeving  Geheim is een handzaam vierkant prentenboek. Het omslag is vrolijk 
en gekleurd. De illustraties zijn levendig, met veel oog voor detail. Ze 
geven het verhaal een rommelige, maar ook gezellige sfeer mee. De 
poes in het verhaal laat steeds dezelfde emotie zien als Pim. 
De illustraties nemen veel ruimte in beslag. De tekst is telkens links of 
rechts in de illustratie geplaatst. 

 
 
  

 



Juryrapport 2009 Werkgroep Christelijke Kinderboeken    23  

De overige boeken: categorie 9-14 jaar  
 

Titel  Dans over de zee; een verhaal van hoop uit Zuid-Afrika 
Auteur  Anne de Graaf 
Illustraties  Roelof van der Schans 
Uitgever  Columbus 
ISBN  978 90 8543 075 9 
 
Juryoordeel 

 
Inhoud Promise woont in Zuid-Afrika. Zijn vader is overleden aan aids en zijn 

moeder is ook ernstig ziek. Promise kan niet meer naar school, omdat 
hij geen schooluniform heeft. Hij hangt elke dag wat doelloos rond. 
Promise weet zeker dat hij niets met drugs en overvallen te maken wil 
hebben. Hij belandt op het strand, waar hij surfles krijgt van Ben. 
Promise heeft talent. Maar als zijn moeder overlijdt, zit er voor hem 
niets anders op dan met zijn broertje en zusje naar zijn oma te gaan. 
Zij woont heel afgelegen, ver bij de zee vandaan. Toch blijft Promise 
oefenen met balanceren op een plank, want hij heeft grote 
toekomstplannen.  
 
 

 
Taal en stijl In het boek mist een rode draad. De schrijfster wil te veel thema’s 

behandelen: toekomstdromen, aids, hulp aan aidswezen, surfen en 
apartheid. Hierdoor komt het karakter van Promise niet uit de verf. 
Terwijl het juist interessant zou zijn om te lezen wat de 
verantwoordelijkheid voor een broertje en zusje met een  
Zuid-Afrikaanse jongen doet.  
De zinnen in het boek lopen niet altijd even lekker. Een voorbeeld: ‘Zijn 
voeten voelen moe aan, dus gaat hij even in het zand zitten. Zijn 
gedachten zijn bij zijn lege maag en bij de school, waar hij nu niet 
meer naartoe kan gaan. (…) Hij probeert zichzelf ervan te overtuigen 
dat er ook voordelen aan zitten, dat hij van school af is.’ In de eerste 
zin had Promise het onderwerp moeten zijn, niet zijn voeten. Dat zou 
het vermoeidheidsgevoel krachtiger maken. En denkt een kind met een 
lege maag tegelijk aan eten en aan school? Wellicht krijgt hij eten op 
school, maar dat verband zou dan moeten blijken uit de tekst. Ook een 
aantal andere dingen is onlogisch. Zo voelt Promise aan een wetsuit in 
de etalage. In de meeste winkels staan de spullen in de etalage niet 
voor het grijpen.  
Pas achterin het boek wordt uitgelegd dat Promise golfsurft en niet 
windsurft met een zeil. Als je dat niet weet, raak je in het begin de 
draad kwijt bij de surfgedeeltes. In de voetnoten staan soms woorden 
uitgelegd die het gros van de kinderen ongetwijfeld kent, zoals 
borstcrawl, high five en loser. Anderzijds ontbreekt de verklaring van 
woorden als zoutvlaktes, acacia’s en jacaranda’s.  
Over aids praten is nog steeds een taboe in Zuid-Afrika. In het verhaal 
noemt De Graaf het ‘de vreselijke ziekte’. Misschien komt dat niet bij 
alle kinderen meteen over. Het is zeker de vraag of kinderen begrijpen 
dat Happiness, het zusje van Promise, misbruikt is door de buurman en 
daardoor ook ziek wordt. De Graaf beschrijft alleen dat Happiness de 
kip van de buren niet meer wil eten en dat Promise boos is op buurman 
Jonah. Dat is voor kinderen te summier. En snappen jonge lezers wat 
oma bedoelt als ze tegen Promise zegt: ‘Ik word wel beloond, maar niet 
in rands.’ 
Geloof speelt geen rol in het verhaal. Promise vraagt zich alleen af of 
zijn vader boven bij de sterren is. In Zuid-Afrika spelen allerlei 
godsdiensten een belangrijke rol in het dagelijkse leven.  
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Jammer dat De Graaf dit aspect geen plekje heeft weten te geven. 
Zeker omdat het boek als ondertitel heeft ‘Een verhaal van hoop uit 
Zuid-Afrika’. 

 

Vormgeving Het boek ziet er netjes uit en past in de serie WWKidz. Achterin wordt 
thematisch en met kaartjes en foto’s de situatie in Zuid-Afrika 
uitgelegd. 
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Titel  Dieven in het museum 

Auteur  Judith van Helden 
Illustraties  Iris Boter 
Uitgever  Columbus 
ISBN  978 90 8543 095 7 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud Björn, Esmee, Alex en Maaike vormen samen de speurdersclub 
De Slimbo’s. Binnen het team hebben ze elk hun eigen rol. Alex is de 
uitvinder, Esmee zorgt voor de vermommingen en Maaike is 
codekraker. Ze vergaderen op de zolder van voorzitter Björn. Via een 
kleine geheime lift kunnen ze daar komen. 
De eerste missie van De Slimbo’s is het oplossen van een reeks van 
vijftien inbraken. Een van de slachtoffers is Daisy, de buurvrouw van 
Björn. De eerste aanwijzing die De Slimbo’s opmerken is een 
schoenafdruk. De speurtocht is in het begin nog kinderspel, maar wordt 
aan het eind serieuzer en spannender. De uitvindingen van Alex –een 
geluidsweerkaatser, luisterscoop en moederverklikker– komen goed 
van pas. Ze zijn leuk gevonden. Of ze in het echt ook zouden werken, 
is de vraag. Voor het verhaal maakt dat niets uit. 
 

Taal en stijl Auteur Van Helden heeft voor vier hoofdrolspelers gekozen. Allemaal 
hebben ze een eigen taak binnen de groep, maar ze hebben geen 
duidelijke karakters. De meisjes zeggen meermaals wat hun taak is, 
terwijl dat gewoon uit het verhaal zou moeten blijken. 
Van Heldens stijl leest prettig. Ze heeft het juiste ritme te pakken en 
dat maakt (voor)lezen tot een feest. Het verhaal boeit en elk hoofdstuk 
wordt spannend afgesloten. 
Een aantal dingen is storend. De moeder van Björn wordt erg dom 
neergezet. Zo heeft ze niet door dat er op haar zolder een geheim 
clubhuis is. Ze herkent de vermomde kinderen niet en ze stelt de 
kinderen voor om naar kleuterfilms te kijken. De taal die de kinderen 
gebruiken, is soms te volwassen. Zo zegt Björn tegen zijn vader ‘Je 
kent me toch.’ 
Ook zijn er wat onnauwkeurigheden in het boek. Björn vertelt dat hij 
niets van buurvrouw Daisy te weten kon komen, omdat zijn moeder 
zich met het gesprek bemoeide. Dat is in het verhaal echter niet te 
lezen. Verder is het niet geloofwaardig dat Esmee en Maaike van 
buitenaf kunnen zien dat er in Daisy’s woonkamer een vaas is 
omgevallen en er een plas water op de grond ligt. Dat zou alleen 
mogelijk zijn als ze heel lage ramen heeft. Ook hebben de kinderen erg 
veel zakgeld te besteden. 
De woordkeus is evenmin altijd even logisch. Een vermomde Esmee 
slaakt kleine gilletjes als Björn haar niet herkent. Giechelen was beter 
geweest. En Björn heeft het over een ‘keutel’ als hij een hondendrol 
bedoelt. 
Het geloof komt één keer ter sprake. Na het eten wordt er uit de Bijbel 
gelezen en gedankt.  

 

Vormgeving De bladzijden hebben een rustige uitstraling en het lettertype leest 
plezierig. De illustraties van Iris Boter doen aan als stripplaatjes. Er 
zitten kleine grapjes in. Zo brandt boven Björns hoofd een peertje, 
waardoor hij een beetje op Willie Wortel lijkt. Boter heeft niet goed 
gelezen hoe de kinderen eruitzien als ze op speurderspad gaan. Ze zijn 
dan vermomd en dragen pruiken, maar op het omslag zien ze er tijdens 
het uitvoeren van een missie normaal uit. 
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Aan het eind van het verhaal staat een krantenberichtje met daarin de 
afloop van de inbraakzaak. Het bericht heeft geen plaatsaanduiding en 
begint met een tijdsaanduiding. Hierdoor ziet het er amateuristisch uit. 
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Titel  Het teken van de uil 

Auteur  Henk Koesveld 
Illustraties  Walter Donker 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  978 90 5560 387 9 
 
Juryoordeel 

 

 

Inhoud Het verhaal begint in de winter van 1426 in de buurt van Dordrecht. De 
hoofdpersoon is Caspar, een jongen die samen met zijn ouders 
opgroeit in pure armoede. Zijn moeder, Thula, is een bijzondere, 
kleurrijke vrouw die graag in de open natuur is en zich bezighoudt met 
kruiden. Een witte uil vergezelt haar. Thula leert Caspar eerbied te 
hebben voor de kracht van de natuur en voor de wijze uil. Caspars 
vader is een humeurige man die onterfd is, omdat hij met een vreemde 
vrouw trouwde. 
Als de vader van Caspar sterft aan de pest, wordt zijn moeder 
beschuldigd van hekserij. Caspar komt terecht bij zijn rijke oom Jan. 
Die wil hem liever kwijt. Als Caspar getuige is van een aanslag op de 
pastoor vlucht hij naar een broer van zijn vader in Dordrecht.  
Onderweg ontmoet hij Sebastiaan, een jongen uit zijn woonplaats 
Nieuwelande. Ook maakt hij kennis met een zoon van een rijke heer: 
Halkin. Dat is een vreemde vent die onverwachts rijk is geworden. Door 
Halkin raakt hij betrokken in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. 
Na allerlei intriges vlucht Caspar met Sebastiaan naar de vesting van 
Zevenbergen. De heer van Zevenbergen is een aanhanger van Jacoba 
van Beieren, terwijl de andere steden voor de hertog zijn. 
Zevenbergen, waar Halkin ook verblijft, wordt belegerd. Steeds blijft 
Caspar hopen op nieuws over zijn moeder, want dat had vrouw Jacoba 
hem toegezegd. Als dit niet gebeurt en de toestand in Zevenbergen 
onhoudbaar wordt, valt de vesting en is de overgave een feit. 
Caspar verliest Sebastiaan uit het oog, maar vindt hem later in 
Dordrecht terug. In Den Bosch ontmoeten ze Caspars moeder. Ze is 
stadsheilige geworden. Ze vertelt hem waarom ze is gevlucht: ze wilde 
hem een toekomst geven waar hij recht op had, vol rijkdom en geluk. 
Uiteindelijk krijgt Caspar, na allerlei verwikkelingen, de erfenis die hem 
toekomt. Zo kan een nieuw leven beginnen. Hij regelt werk voor 
Sebastiaan, zijn moeder wordt stadsheilige van Nieuwelande en ze 
wordt vrijgesproken van hekserij. 
De kracht van het boek, zijn nauwkeurigheid, is ook meteen een 
valkuil. De vele verhaallijnen maken Het teken van de uil tot een 
complex boek. Flink schrappen had kunnen bijdragen aan een beter 
verhaal en een meer heldere plot. Het is een gemiste kans dat alles 
altijd goed komt in dit boek. Het maakt het geheel er niet spannender 
op. 
De titel slaat op de liefde van moeder Thula voor de uil. Ze geeft het 
dier bijna mythische krachten. Dit is geheimzinnig, maar past wel in 
het tijdsbeeld. Als moeder gelovig wordt en God vindt, is de kracht die 
ze daaruit haalt treffend verwoord. Jammer dat Caspar zelf niet een 
ontwikkeling doormaakt wat betreft zijn levensvisie of 
geloofsovertuiging. Tekenend is het feit dat hij de Bijbel die hij 
meekrijgt thuis laat liggen.  
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Taal en stijl De zinnen zijn kort en helder. Het taalgebruik past bij de tijd en is niet 
onnodig ingewikkeld. Onbekende zaken zoals stadsheilige worden 
toegelicht. Door Koesvelds vlotte pen komen de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten beslist tot leven. 
De titels van de hoofdstukken geven precies aan waar ze over gaan, 
maar maken niet echt nieuwsgierig. Soms is een hoofdstuk erg lang 
door de vele details en gebeurtenissen. Dat is niet bevorderlijk voor het 
vasthouden van de verhaallijn. De schrijver had beter een keuze 
kunnen maken uit alle informatie en zich meer beperkingen moeten 
opleggen. Duidelijk is dat Henk Koesveld absoluut zorgvuldig omspringt 
met feiten.  
 

Vormgeving  Er staan geen illustraties in het boek. De hoofdstukken zijn strak 
vormgegeven: veel tekst op een bladzijde zonder het gebruik van 
witregels. De volle bladspiegel nodigt niet uit tot lezen. 
De omslag is kleurrijk en doet wat clownesk aan door de gekozen 
kleuren en de brede hoed. Het is jammer dat de uil van Thula niet is 
afgebeeld, want die wordt in het boek indrukwekkend genoemd. 
Bovendien draait het ook om de uil van Thula en is de gebeurtenis die 
nu wordt afgebeeld niet echt van belang. 
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Titel  Luuk2day.nl 
Auteur  Hans Mijnders 
Illustraties  Irene Goede 
Uitgever  Columbus 
ISBN  978 90 8543 096 4 
 
Juryoordeel 

 

 

Inhoud  Luuk2day.nl gaat over Bram, die in groep acht zit. Het schooljaar 
begint met de aanstaande vijftigste verjaardag van de meester. Bram 
werkt mee aan een verrassingsfeest. Maar naast feesten zijn er ook 
minder leuke dingen. Het broertje Luuk van klasgenoot Boudewijn 
heeft kanker en kan niet meer beter worden. Bram gaat wel eens met 
Boudewijn mee naar huis en speelt dan computerspelletjes met Luuk, 
waarbij hij Luuk laat winnen. Bram en zijn klasgenoten leven intens 
mee met de familie van Boudewijn en maken een website voor Luuk, 
luuk2day.nl.  
Positief is dat Mijnders in dit boek de waarom-vraag van Luuks ziekte 
aan de orde durft te stellen en het lef heeft stelling te nemen. Bram 
praat met zijn moeder over het waarom van Luuks ziekte. ‘Je moet ook 
niet denken dat God dit wil’, zegt ze. Dan breekt een telefoontje het 
gesprek af. Moeder belooft een andere keer op de moeilijke vraag van 
Bram terug te komen. Inderdaad komt de schrijver een aantal pagina’s 
verder op de moeilijke vraag terug. 
Mede daardoor wint Luuk2day.nl aan waarde als christelijk boek. 
De ziekte kanker en het sterven van een kind zijn voor kinderen zware 
onderwerpen, maar Mijnders weet ze in dit boek lichtvoetig te brengen.  
Mooi is dat Mijnders laat zien dat je met een ernstig ziek kind gewoon 
kunt omgaan en kunt praten – al vindt Bram het aanvankelijk wel eng. 
Aangrijpend is het om te lezen hoe Luuks toestand langzamerhand 
achteruitgaat. Hij zou nog wel willen racen op de computer, maar kan 
dat niet meer. De auteur laat op een indrukwekkende wijze zien hoe 
Luuk met zichzelf vecht. Hij wil meer dan hij kan: ‘Ik ben helemaal niet 
moe. Luuk gaat staan en beweegt wild met zijn armen. (…) Bezorgd 
kijkt ze [moeder] naar Luuk, die zich hijgend en met een wit gezicht 
tegen de kussens laat vallen.’ 
Door de keuze voor blijde en droevige gebeurtenissen in één verhaal 
laat Mijnders zien dat een schooljaar gewoon doorgaat, ook al 
gebeuren er verdrietige dingen. De titel van het boek suggereert dat de 
centrale aandacht in het boek uitgaat naar Luuk. Echter, er is 
verhoudingsgewijs veel aandacht voor het feest van de meester en het 
dagelijkse schoolleven. Daarmee is het eigenlijk een mix van Mijnders’ 
boeken uit de ‘Kompas’-serie, waarin hij allerlei alledaagse 
schoolgebeurtenissen beschrijft, en een boek als Tweestrijd, waarin hij 
een zwaar thema, stelen, en de psychologische gevolgen ervan 
uitdiept. 
Overigens komt hoofdpersoon Bram ook voor in het boek Te gek.  
Mijnders heeft, net als Ben Slingenberg (Een e-mail van Lumie), als 
onderwijzer, het overlijden van een leerling meegemaakt. 
 

Taal en stijl  De hoofdstukken zijn kort en het taalgebruik is eenvoudig. Mijnders 
legt veel uit en laat weinig aan de verbeelding over. Twee voorbeelden: 
‘Chantal en Irene komen druk pratend aanlopen’ en ‘Rachim wiebelt 
onrustig heen en weer.’ Afgezien van enkele positieve uitzonderingen 
worden emoties doorgaans oppervlakkig beschreven. 
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Zo zit er niet zoveel diepgang in de manier waarop de auteur duidelijk 
maakt dat er iets met Boudewijn aan de hand is: ‘Boudewijn heeft een 
wit gezicht’, zingt ‘amper mee’, ‘veegt met de mouw langs zijn jas’ en 
‘kijkt strak naar de grond’.  
Mijnders verstaat daarentegen wel de kunst om de zieke Luuk 
ontroerend neer te zetten. ‘Kom je snel weer racen? Maar je moet niet 
komen als ik misselijk ben, want dan win jij.’ Of, zomaar tussendoor: 
‘Ik word niet meer beter.’ 
De dialogen tussen Boudewijn en zijn moeder zijn soms slepend. 
Hoofdstuk 13 zijn auteur en redacteur kennelijk vergeten te checken. 
In dit hoofdstuk is het tijdsperspectief per bladzijde anders. 
Verwarrend.  
Op pag. 103 reageert de meester niet erg invoelend op een leerling na 
het overlijden van Luuk.  
  

Vormgeving  Verzorgde uitgave met omslag dat goed passend is bij het verhaal: 
Luuk die tussen Boudewijn en Bram op de bank zit om een 
computerspelletje te doen. Rustige lay-out met prettige bladspiegel.  
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Titel  De leeuw van Lakis 
Auteur  Stephen D. Teeuwen 
Illustraties  Roelof van der Schans 
Uitgever  Columbus 
ISBN  90 978 8543 092 6 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud De leeuw van Lakis is een nauwkeurig geschreven boek dat zich 
afspeelt in 701 voor Christus. Uit alles blijkt dat de auteur, debutant 
Stephen D. Teeuwen, zich goed heeft gedocumenteerd. Vooral door 
deze precisie valt het boek op.  
Het verhaal draait om een aanval van de Assyriërs op Lakis, het dorp 
waar Itai en zijn Egyptische vriendinnetje Akila wonen. Aanvankelijk is 
de oorlogsdreiging voor Itai één grote belevenis. Mooi geeft Teeuwen 
de opwinding van de avontuurlijk ingestelde jongen weer. Zo laat hij 
hem een slag naspelen met sprinkhanen – niet erg diervriendelijk, 
maar ongetwijfeld realistisch voor een jongen van deze leeftijd in deze 
tijd. Als de oorlog menens wordt, ondervindt hij ook de ontberingen die 
een beleg met zich meebrengt. Door onvoorzichtigheid komt Itai buiten 
de stadsmuur terecht en raakt hij gescheiden van zijn ouders; Akila 
gaat vrijwillig mee. Steeds weer is de tegenstelling te zien tussen de 
karakters van de twee: Itai de overmoedige die de held wil uithangen, 
Akila de nuchtere die met beide benen op de grond staat en Itai meer 
dan eens moet afremmen of corrigeren. 
De tweede helft van het boek gaat over de omzwervingen van Itai en 
Akila buiten de stad. Steeds meer vluchtelingen voegen zich bij de 
twee, maar verder gebeurt er weinig en is het wachten op de afloop 
van de strijd om Lakis. Dat maakt deze hoofdstukken stroperig, al 
gebeuren er hier en daar wel interessante dingen. Zo steelt Itai een 
amulet van een belangrijke Assyrische hoofdman. Hij ziet het zelf 
aanvankelijk als een zeer dappere daad, maar gaandeweg komt hij 
erachter dat hij zich hierdoor heeft ingelaten met de afgoden. Akila 
speelt een belangrijke rol in dit bewustwordingsproces. Zij is bang dat 
de amulet een verkeerde invloed heeft. 
Interessant ook is de manier waarop Akila en Itai met hun (verschil in) 
geloof omgaan. Itai spreekt zeer overtuigd van zijn God als de enige 
ware. Akila begrijpt niet dat deze God Lakis dan niet beschermt. Een 
antwoord op deze vraag komt er niet, maar als ze ziet dat Lakis in 
brand staat, realiseert ze zich wel dat de ‘Judese God’ hen misschien 
wel heeft gespaard door hen buiten de stad te brengen. 
Uiteindelijk worden de inwoners van Lakis als gevangenen weggevoerd. 
Akila gaat met baby Ronen en zijn moeder op weg naar Jeruzalem, 
omdat Jesaja heeft voorspeld dat die stad niet zal vallen. Itai geeft zich 
vrijwillig in handen van de vijand om zo weer bij zijn ouders te komen. 
In die zin is het einde niet ‘happy’, maar er gloort wel hoop. In de 
woorden van Itai’s vader: ‘Wat bij ons een einde is, is bij Hem een 
begin.’ 
 

Taal en stijl Teeuwen heeft zich goed verdiept in de tijd waarin De leeuw van Lakis 
zich afspeelt. De couleur locale beschrijft hij bijvoorbeeld nauwkeurig. 
Extra jammer is het daarom dat hij veel van buitenaf beschrijft (‘Itai 
draait zich om om te gaan slapen, tot Akila’s teleurstelling, want ze had 
nog wel even lekker willen doorgaan met ruzie maken!’). De personen 
komen hierdoor maar moeilijk tot leven.  
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Teeuwen weerspreekt in een voetnoot aan het begin van het verhaal 
dat de mensen in de tijd van de Bijbel plechtig zouden spreken. Die 
gedachte heerst, zo zegt hij, doordat wij hun leefwereld voornamelijk 
kennen vanuit de Bijbel met zijn statige taal. Zijn goede bedoelingen 
ten spijt – het boek is niet helemaal gevrijwaard van plechtstatige 
zinnen en woorden. Wie heeft het nu nog over ‘zich bij hen voegen’ 
(‘Itai heeft zich bij hen gevoegd’), wie gebruikt nog het woord 
‘vanwaar’ (‘Als ze de flank passeren vanwaar de stad in het zicht komt’) 
en wie zegt dat de één ‘lichtvoetiger’ is dan de ander? 
Ook in de omgang tussen Akila en Itai is de woordkeus niet altijd even 
geloofwaardig. Denkt een meisje zo over haar vriendje: ‘Wel een 
doorzettertje die jongen’? 
Toch schrijft Teeuwen doorgaans vlot. Soms gebruikt hij daarbij 
woordvolgorde uit de spreektaal. De zin ‘Itai is als eerste wakker de 
volgende morgen’ is in een gesprek weliswaar gangbaar, in een boek 
misstaat deze zin. 
De zeer regelmatig terugkerende vermelding dat baby Ronen de borst 
krijgt van zijn moeder, gaat irriteren. Hier had de redactie flink moeten 
schrappen. De eetsessies van Ronen zijn tenslotte helemaal niet 
relevant voor het verloop van het verhaal. 
 

Vormgeving De plaat op de omslag van Roelof van der Schans is aansprekend. De 
schrammen op het gezicht van Itai en de brandende stad op de 
achtergrond laten zien dat het menens is in dit boek. Akila, pal achter 
Itai, lijkt hem in de gaten te willen houden – en dat klopt precies met 
wat in het boek te lezen valt. De belettering op het omslag is mooi en 
doet denken aan de lay-out van de boeken van Anne Marie Hoekstra. 
Die vallen dan ook in dezelfde categorie: historische romans voor 
tieners. 
Het binnenwerk is keurig verzorgd. Gebeden en profetieën zijn cursief 
weergegeven – mooi. 
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Titel  Arpita’s Droom 
Auteur  Adrian Verbree 
Illustraties  Christian Zomer 
Uitgever  Stichting De Wijnkuijp 
ISBN  978 90 77705 08 7 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud  Arpita is een Dalit, een meisje uit de laagste kaste van India. Ze is erg 
arm; haar vader is elke dag opnieuw op zoek naar werk. Arpita en haar 
broertje kunnen niet naar school. Arpita is een dromer en ze vermaakt 
haar broertje met zelfbedachte sprookjes en verhalen. 
Verbree laat zien wat er gebeurt wanneer kleine kinderen overdag 
zonder toezicht van ouders alleen thuis zijn en te jong 
verantwoordelijkheid dragen: één van de buurjongetjes krijgt een 
ernstig ongeluk en overlijdt. Arpita droomt ervan ook naar school te 
gaan en te kunnen lezen en schrijven. Daarom verzint ze het plan om 
met haar broertje te gaan bedelen en zo geld te verdienen om naar 
school te kunnen. 
Arpita’s Droom is uitgegeven in samenwerking met Red een Kind, een 
christelijke hulporganisatie, en dat is duidelijk te merken. In het boek 
komt een hulpverlener van deze stichting Arpita tegen. Vervolgens gaat 
deze bij haar ouders op bezoek. Hij kan misschien zorgen voor een 
sponsor voor het gezin van Arpita. Zo komt haar droom wellicht toch 
uit. 
De kinderen in dit boek zijn meer minivolwassenen dan kinderen. Ze 
zijn zich heel bewust van hun armoede en voelen zich erg 
verantwoordelijk. Het speelse van een kind is ver te zoeken. Maar 
misschien is dit Verbrees ervaring geweest in India? De auteur laat met 
het open einde hoop op een betere toekomst zien. 
 

Taal en stijl  Arpita’s Droom is stroperig geschreven. Het verhaal bestaat uit een brij 
aan anekdotes en details. Dit zal wellicht zo zijn, omdat het verhaal in 
opdracht geschreven is. 
Verbree bekijkt alles vanaf de zijlijn. Hij schrijft beschouwend, van een 
afstand en niet vanuit het kind. Het lijkt alsof hij alles vanaf een 
aantekeninglijstje heeft willen vertellen, aan elk detail recht heeft willen 
doen en niets heeft willen overslaan. Helaas wordt het verhaal daar erg 
statisch van. 
Sommige dingen komen ongeloofwaardig over. Zo ziet Nipresh voor het 
eerst kinderen in een schooluniform. Je zou verwachten dat zoiets 
vaker gebeurt. Ook gebruikt Verbree nogal eens clichés: ‘zo snel hun 
benen hun konden dragen’, bijvoorbeeld.  

 

Vormgeving  Op de boekrug is de voornaam van Verbree foutief gespeld: Adrain 
Verbree. 
De bladspiegel is erg vol, te vol. De grote hoeveelheid tekst op elke 
bladzijde maakt dat het boek niet gemakkelijk leest. 
De illustraties van Christian Zomer zijn ook druk, maar doen wel 
meteen denken aan India. De afgebeelde kinderen op de illustraties 
hebben meer weg van oude mensen dan van kinderen. 
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Titel  De dikke meidenclub 
Auteur  Aritha Vermeulen 
Illustraties  Liza-Beth Valkema 
Uitgever  De Banier 
ISBN  978 90 336 2924 2 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud Emily van Thijn is een vlotte meid van 14 jaar. Ze vindt zichzelf te dik. 
De omgeving reageert af en toe behoorlijk heftig en kleinzielig op haar 
(geringe) overgewicht. Zelfs haar ouders maken er opmerkingen over. 
Om haar negatieve gevoelens geen kans te geven, sluit ze zichzelf op 
in haar kamer en speelt ze gitaar of schrijft ze brieven aan haar 
vriendin Marjolijn. 
Het onderwerp overgewicht is origineel, maar helaas niet realistisch 
uitgewerkt. Jammer is ook dat de gevoelens van kinderen met 
overgewicht alleen oppervlakkig aan de orde komen. De auteur blijft 
steken bij clichés als het eten van zakken vol chips. Daarmee is het 
boek een magere bijdrage aan het populaire genre van meisjesboeken. 
Het verhaal bestaat eigenlijk uit twee delen: het heden en het 
verleden. In het heden richt Em, zoals ze in het boek vaak heet, de 
dikke meidenclub op samen met Marjolijn. Het verleden is beschreven 
in haar dagboek, waarin ze regelmatig terugleest. Enigszins verwarrend 
zijn de handgeschreven briefjes van Em aan Marjolijn. 
In het dagboek is te lezen hoe Em en Marjolijn elkaar ontmoeten en 
vriendinnen worden. Ook staat er hoe JoYan, een klasgenootje van Em, 
begint met pesten, vooral als er een jongen, Heino, in het spel is. 
Tussen Heino en Em klikt het goed, tot grote ergernis van JoYan. Dit 
leidt soms tot heftige confrontaties in de klas waarbij de klas geen 
partij kiest en de docent sullig en duf reageert. De dikke meidenclub 
wordt een groot succes. In het heden ontstaat er mailcontact tussen 
Em en Jacob, een jongen die reageert op de oproep voor leden voor de 
dikke meidenclub. Hij schrijft over zijn ex-vriendin en Em vertelt over 
JoYan en Heino. Tegelijktijdig ontvangt Em ook haatmails en wordt ze 
in elkaar geslagen. De dader biecht op dat hij het gedaan heeft in 
opdracht van JoYan. Op school komt het tot een confrontatie. Em lokt 
JoYan uit haar tent. Aan het eind van het boek wordt duidelijk dat 
JoYan een geheim verbergt, welk geheim dat is, en dat dat geheim 
haar gedrag verklaart. 
Het christelijke karakter van het boek lees je tussen de regels door en 
zit ’m vooral in gesprekken over het geloof. Beleving is er weinig. De 
zus van Em krijgt verkering met een dominee. Ze luisteren naar zijn 
preek en vinden het mooi. Marjolijn is gelovig en spreekt hier af en toe 
over met Em, maar met name over uiterlijke zaken. Em praat ook een 
keer met haar moeder over het geloof, maar wat het verder met Em 
doet komt niet aan bod. 
 

Taal en stijl De hoofdstuktitels pakken niet. Een titel als ‘Vandaag is het vijftien jaar 
geleden’ spreekt niet echt tot de verbeelding. 
De zinnen zijn kort en bevatten veel detaillistische beschrijvingen. De 
auteur heeft geprobeerd om populair taalgebruik te gebruiken, maar 
daarnaast zit het boek vol ouderwetse woorden. Dit is storend. Over 
het algemeen past de gebezigde taal niet goed bij een meisje van 14 of 
15 jaar. Neem zinnen als ‘JoYan is een stomme geit en ik draai haar 
nek om’ en ‘ach, wij pubers gooien onze kont tegen de krib, lacht Em.’ 
In het boek gebeurt veel en de gebeurtenissen zijn complex. Helaas 
zijn daardoor ook de verhaallijnen warrig. 
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Vormgeving  De omslagplaat toont zeer ouderwetse, onaantrekkelijke meiden (klopt 
niet met het verhaal). Ze zijn overdreven gezet getekend. De bijfiguren 
op de achtergrond zien er uit als stripfiguren. Op de achterflap staat de 
afbeelding van een kindje of een pop. Voor wie het verhaal kent, komt 
dit rauw over.  
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Titel  Pirandello-saus 

Auteur  Ella Weisbrod 
Illustraties  Anne Tryti 
Uitgever  Kwintessens/ Mozaïek Junior 
ISBN  978 90 5788 2142 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud Niels’ opa is een beroemd, gepensioneerd acteur. Zijn ouders zitten in 
dezelfde branche en zijn vaak druk met acteren en opnames. Daarom 
eet hij tussen de middag vaak bij zijn opa. Met opa speelt Niels 
geregeld een gedeelte uit het stuk Hendrik de Vierde van de Italiaanse 
toneelschrijver Pirandello. Maar opa is anders sinds oma is overleden. 
Niels merkt het aan kleine dingen. Opa vergeet hem bijvoorbeeld bij 
school op te halen, vergeet zich te scheren en scheurt met zijn auto 
door het rode licht. Weisbrod heeft een gevoelig boek over een 
aangrijpend onderwerp weten te schrijven.      
Een boek waarin de theater- en televisiewereld een rol speelt is 
origineel. Dat schrijfster Ella Weisbrod die keuze maakt, is niet 
verwonderlijk. Weisbrod is zelf jarenlang werkzaam geweest als 
regieassistente bij de NCRV.  
Het verhaal van Niels en zijn opa wordt ingekaderd door het verhaal 
dat het huis van opa vertelt. ‘Ik heb de kinderen zien vertrekken. Eerst 
de oudste jongen, maar wat met hem gebeurde, is geheim.’ Veel later 
in het boek wordt duidelijk wat de impact van deze informatie is. Het 
verhaal vanuit het huis is creatief en functioneel. Het huis kan dingen 
vertellen die uit de mond van een volwassene een veel te lange 
monoloog zouden opleveren. 
Niels wordt verliefd op Romy. Deze verhaallijn komt niet uit de verf. 
Dat is jammer, want door de focus op zijn relatie met opa wordt Niels 
een erg eenzame, haast zonderlinge jongen. 
Het verhaal heeft geen christelijke boodschap. Als Niels zijn moeder 
vraagt waarom mensen doodgaan, begint zij over het wisselen van de 
seizoenen. ‘Zo is alles geschapen. Waarom? Niemand weet ’t. Iedereen 
zoekt voor zichzelf een antwoord om verder te kunnen.’ Voor een boek 
van een christelijke uitgever is dit te zweverig. 

 
Taal en stijl De stukken tekst die vanuit het perspectief van het huis zijn 

geschreven bevatten vooral sfeer, gevoelens en indrukken. Hierbij 
maakt de schrijfster soms een perspectieffout. Zo vertelt het huis eerst 
alleen over zichzelf en over dingen die hem ter ore zijn gekomen, maar 
op pagina 78 schrijft het ineens over de gevoelens van opa. 
Weisbrod speelt met herhaling. Het huis vertelt dat het graag een 
kasteel met ophaalbrug had willen zijn. Later komt de auteur daarop 
terug en wordt het waarom ervan duidelijk. 
De gesprekken tussen personages komen realistisch over. Hier en daar 
gebruikt Weisbrod te vaak dezelfde woorden. Zo krijgen alle oude 
mensen het predicaat ‘breekbaar’ opgeplakt. Ook worden er een aantal 
ouderwetse termen gebruikt, bijvoorbeeld ‘ontsteekt in woede’ en 
‘kinds’ (in plaats van dement). De schrijfster gebruikt ook mooie, soms 
bijna poëtische zinnen. Bijvoorbeeld: ‘Opa is aan het verhuizen naar 
een land waar wij niet in kunnen.’ Ze geeft schitterend de gevoelens 
van Niels weer. ‘Die rótopa, wanneer doet ie nou weer ’s gewoon, net 
als vroeger!’  
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Vormgeving De vormgeving oogt verzorgt. Het is duidelijk wanneer het huis aan het 
woord is. Die gedeeltes zijn cursief en op grijs papier afgedrukt. 
Illustratrice Anne Tryti heeft het verhaal goed gelezen. Op een gegeven 
moment ziet Niels hoeveel zijn vader op opa lijkt. Wie de tekeningen 
goed heeft bekeken, had dat al eerder opgemerkt. De illustraties zijn 
sfeervol en theatraal en passen daarmee bij het verhaal.  

 
   
 

 


