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Voorwoord  

Aan de jury van Het Hoogste Woord 2012 zijn elf titels gestuurd door zes uitgevers, namelijk 

Callenbach, Columbus, De Banier, Den Hertog, Kwintessens en Mozaïek.  

Het valt op dat auteurs zich momenteel niet meer uitsluitend aan één uitgever/redacteur verbinden. 

Zo is het boek van Henk Koesveld, het enige historische boek van de lijst, uitgegeven door uitgeverij 

Den Hertog. Koesvelds eerder geschreven titels zijn uitgegeven bij De Vuurbaak en Columbus. 

Opvallend is dat vijf van de elf boeken over dood of ziekte gaan. Het is onderwerp in Kampioen, Opa 

Engel, Sil, Wish you were here en Steeds minder mij. Corien Oranje baseert als enige haar boek 

Kampioen op een waar gebeurd verhaal, over een jongen die zijn onderbeen verliest na een ernstig 

ongeluk. 

Iris Boter, Corien Oranje, Liesbeth van Binsbergen, Vrouwke Klapwijk en Helga Warmels laten zien 

dat ze mooie personages kunnen beschrijven. Je kunt voluit meeleven met de gebeurtenissen van 

respectievelijk Tamar in Wish you were here, met Victor in Kampioen, met Joyce in Steeds minder mij, 

met Sil en met Michiel in De boot.  

Opvallend is dat meer dan de helft van de toegestuurde titels voor kinderen/jongeren van 11+ is, 

waarbij Wish you were here duidelijk onder het actuele genre ‘Young Adults’ geschaard kan worden. 

Prenten- en voorleesboeken ontbreken geheel. 

Bij de bespreking van de titels lette de jury met name op de volgende punten: de ontwikkeling van de 

auteur, de ruimte voor de lezer, het taalgebruik, de lay-out en het christelijke element. We lopen 

hieronder deze punten één voor één langs, waarna we kort beschrijven hoe we tot de keus van de 

winnaar kwamen.  

 

Ontwikkeling van de auteur 

Bij Liesbeth van Binsbergen is de jury onder de indruk van haar taalgebruik. Een aantal jaren geleden 

plaatste de jury daar kanttekeningen bij, maar nu laat ze prachtige zinnen zien. Ze beschrijft het 

verhaal van een meisje met anorexia zo inlevend dat je je bijna af gaat vragen of je het boek nog wel 

‘zomaar’ uit kunt lenen aan een puberend meisje. Breng je haar niet op ideeën ? 

Helga Warmels is een auteur om in de gaten te houden. Een paar jaar geleden schreef ze 

Waterspiegel, een boek waarbij de jury discussies kreeg over het ‘griezelgehalte’ en er een typering 

als ‘christelijke Paul van Loon’ over tafel ging. Helga Warmels valt op doordat ze met haar 

suggestieve beschrijving van een alledaags onderwerp een tijdloze sfeer weet te creëren.  

Vrouwke Klapwijk, jarenlang de juf-auteur die bekend was van o.a. de Bas- en Koosje-serie voor 

jonge lezers, heeft nu haar eerste boek voor tieners geschreven. Klapwijk schreef met De laatste 

waarschuwing een spannend boek, dat met veel vaart geschreven is en tieners zeker zal aanspreken.  

 

Ruimte voor de lezer 

Bij het aandachtspunt ‘ruimte voor de lezer’ versus ‘het invullen voor de lezer’ valt het de jury op dat 

auteurs als Iris Boter, Corien Oranje en Helga Warmels de juiste balans hebben weten te vinden 

tussen deze twee benaderingen. Hun verhalen bieden ruimte om als lezer door te denken en er je 

eigen gedachten bij te hebben. Bij Corien Oranje vraagt de jury zich zelfs af of ze niet teveel ruimte 

heeft geboden. Bij de auteurs Anja Bout, Vrouwke Klapwijk (De laatste waarschuwing, 

Schoenmaatjes), Hans Mijnders en Liesbeth van Binsbergen heb je als lezer veel minder in te 

brengen. Er is in meer of mindere mate al voor je gedacht. Liesbeth van Binsbergen schreef een 

prachtig verhaal, dat je heel dicht op je huid, maar is eigenlijk net iets te veel dichtgetimmerd, te veel 

ingevuld. Hans Mijnders haalt door te veel uit te leggen de ruimte uit zijn verhaal.  
 

Taalgebruik 

Dat de jury lang discussieert over de ingestuurde titels is het positieve gevolg van auteurs die goed 

geschreven boeken neerzetten. We genoten van sterk taalgebruik en van het spelen met taal bij Iris 

Boter, Vrouwke Klapwijk (Sil), Corien Oranje, Liesbeth van Binsbergen en Helga Warmels. Iris Boter 

verrast door haar prachtige zinnen; bij haar is op bijna elke bladzijde wel een mooi citaat aan te 
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wijzen. Liesbeth van Binsbergen laat zien dat ze over elke zin nadenkt. De jury geniet bij Vrouwke 

Klapwijk in Sil van de associatieve manier van schrijven. Corien Oranje schrijft op een ingehouden, 

onderkoelde manier en Helga Warmels verrast door haar verteltechniek, creativiteit en lichtvoetige 

taalgebruik.  

 

Lay-out 

Je kunt je als uitgever onderscheiden door de lay-out van een boek. Van de elf titels zijn er twee die 

speciaal voor het onderwijs geschreven zijn en daardoor een herkenbare uitstraling hebben voor 

gebruik in het onderwijs. De jury heeft vragen bij de functie en betekenis van de icoontjes achter op 

de boeken.  

In het boek Kampioen van Corien Oranje maakt hoofdpersoon Victor een zware periode door. Hij 

heeft een enorm ongeluk net overleefd en voelt alleen maar pijn. Hierna beleef je de zware tijd van 

het zwarte gat van Victor mee door drie zwarte bladzijden. Eigenlijk is er geen andere keuze. Je 

beseft als lezer enigszins hoe het voor Victor moet zijn geweest. Eigentijds is bij dit boek het gebruik 

van de QR code op de achterkant. 

Vrouwke Klapwijk en Willeke Brouwer verzorgden het actieboek voor de christelijke 

kinderboekenmaand van 2010. Dit boek moest aansluiten bij het jaarthema ‘Verbeelding’. De auteur 

en illustrator kozen ervoor om een boek te schrijven en te illustreren dat recht deed aan ‘de 

verbeelding’ met een eenheid in tekst en illustratie. Het resultaat is een prachtig vormgegeven boek.  

Het omslag van De boot van Helga Warmels valt in de stapel op door onopvallendheid en is in plaats 

van eigentijds eerder lichtelijk ouderwets.  

 

Het christelijke element  

Meer dan in andere jaren kwam bij de jurybesprekingen dit jaar de beschrijving van het christelijke 

element aan de orde. Het bleek lastige materie.  

Omdat Het Hoogste Woord de prijs is voor het beste christelijke kinderboek komt discussie over de 

weergave van het christelijke element elk jaar in meer of mindere mate voor. In 2011 vroeg de jury 

zich bij een van de titels af waarom juist deze titel voor een christelijke kinderboekenprijs was 

ingestuurd. In 2010 was het christelijke element nauwelijks een discussiepunt en was de jury blij met 

een natuurlijke gang van zaken in de verhalen, met mooie verwevenheid van het christelijke element 

en een heldere christelijke symboliek.  

De jury vindt dat de marges bij de beoordeling niet te krap genomen moeten worden. Voor ons is 

een christelijk kinderboek vanuit christelijke normen en waarden geschreven, wat niet betekent dat 

dit expliciet benoemd hoeft te worden. Het kan zijn dat christelijke normen en waarden als ‘tevreden 

zijn met wat je hebt’, ‘eerlijkheid’, ‘naastenliefde’ en ‘vergeving’ doorgegeven worden in een verhaal. 

De jury waardeert het als het christelijke element op een natuurlijke manier in een verhaal verweven 

zit. Voor de jury is het helder dat een boek of een verhaal niet te veel vraagtekens mag oproepen 

over het christelijke geloof. Verhalen vragen om inzicht, interpretatie, een ruimhartige benadering, 

maar wel binnen christelijke kaders. We vinden ook dat een verhaal ‘voor zich moet spreken’ zonder 

met externe factoren als ‘christelijke auteur’, ‘christelijke uitgever’ rekening te houden. De jury vindt 

het tenslotte belangrijk dat een bekroond boek zonder aarzelen voorgelezen kan worden aan 

kinderen op een christelijke school of in een gezin.  

 

Bij de beoordeling van de titels Opa Engel van Danielle Schothorst en Wish you were here van Iris 

Boter valt het de jury op dat het zogenaamde christelijke element in deze titels eigenlijk meer een 

‘spiritueel’ element is. De jury heeft hierover lang nagedacht en gediscussieerd en komt tot de 

conclusie dat zij zich door het insturen van deze titels voor een dilemma geplaatst ziet. Soms komt zij 

door de noodzaak van een serieuze beoordeling van een titel voor de prijs voor ‘Het beste christelijke 

kinderboek van het afgelopen jaar’ in een spagaat terecht. Het dilemma wordt vooral gevoeld, omdat 

de jury onder de indruk is van de schrijfkwaliteiten van Iris Boter. Was er geen discussie over het 

christelijk element dan zou dit boek zonder meer genomineerd zijn en een grote kanshebber voor de 

prijs Het Hoogste Woord zijn geweest.  
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Ook Kampioen van Corien Oranje stelde de jury voor een dilemma. Kampioen is het waar gebeurde 

verhaal over het ernstige ongeluk van de niet-gelovige Victor. Een indrukwekkend boek. Het is 

geloofwaardig dat Oranje hoofdpersoon Victor in zijn waarde laat en niet ‘christelijk laat 

buikspreken’. Toch vindt de jury dat de thematiek van het verhaal zich leent voor het gebruiken van 

een christelijk element. Waarom laat je als christen-schrijver op momenten waarop het leven zo 

turbulent, zwaar en onbegrijpelijk is, niet merken dat er perspectief is? Of heeft Oranje zich strikt 

willen houden aan de feiten uit de werkelijkheid van Victor? Wat het christelijke element betreft was 

het doorslaggevend voor de jury om het boek toch te nomineren, het feit dat het verhaal niet 

expliciet vraagtekens oproept vanuit christelijk perspectief.  

 

Nominaties en keuze Het Hoogste Woord 

De jury kende aan de volgende drie boeken een nominatie toe:  

• Steeds minder mij, Liesbeth van Binsbergen, Columbus 

• Kampioen, Corien Oranje, Columbus 

• De boot, Helga Warmels, Callenbach  

 

Steeds minder mij van Liesbeth van Binsbergen is een verhaal waar je ingezogen wordt door de 

verweving van het alledaagse leven van Joyce met haar ziekte. De karakters zijn goed uitgewerkt en 

het verhaal is zorgvuldig, nuchter, boeiend en direct beschreven. Over elk woord lijkt nagedacht. De 

emoties in het boek zijn perfect overgebracht, met de tweestrijd van Joyce en het geloofwaardige 

levensechte taalgebruik van de tieners. 

Kampioen van Corien Oranje is een krachtig en natuurlijk geschreven boek, met veel ruimte voor de 

lezer. Het boek pakt je, je wilt doorlezen en leeft mee met de beschreven levensechte personages. 

Oranje weet een eigen toon te zetten, ze schrijft bijna onderkoeld en geeft soms meer feiten dan 

gevoelens. Waarden als ‘doorzetten’, ‘niet opgeven’ en ‘kracht van eigen kunnen’ komen 

nadrukkelijk naar voren in dit boek.  

Helga Warmels onderscheidt zich met een tijdloze stijl. Ze schrijft luchtig, relativerend, licht 

humoristisch. Ze heeft een suggestieve, beeldende manier van schrijven. Ze biedt veel ruimte voor 

de lezer. Haar verhaal is herkenbaar, er zit duidelijk gevoel achter de woorden. Warmels heeft een 

eigen toon en stijl en is creatief. Het christelijke element is subtiel aanwezig via thema’s als 

‘naastenliefde’, ‘vergeving’, ‘eerlijkheid’ en ‘tevredenheid’.  

 

Bij de uiteindelijke keuze van Het Hoogste Woord besloot de jury unaniem om De boot van Helga 

Warmels als winnaar van Het Hoogste Woord 2012 aan te wijzen.  

 

De Werkgroep Christelijke Kinderboeken is zeventien jaar geleden gestart met een jury om de 

kwaliteit van christelijke kinderboeken te verhogen en vernieuwing te stimuleren door gericht 

aandacht te besteden aan goed geschreven 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: 

Marieke Bijl (docent NE/Jeugdliteratuur PABO GH), Aliene Bruinink (docent NE Greijdanus College), 

Hennie van de Kieft (docent NE/Jeugdliteratuur PABO CHE), Annette van der Plas (recensent ND/RD, 

Annemarie Prins (voorzitter Jury, Werkgroep Chr. Kinderboeken, redacteur website 

www.christelijkekinderboeken.nl). 
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De genomineerde boeken 

 

De boot 
Schrijver:   Helga Warmels 

Illustrator  Wouter Tulp 

Uitgever:   Callenbach 

ISBN:    978 90 266 20638 

 

 

 

 

 

Steeds minder mij  
Auteur:   Liesbeth van Binsbergen 

Illustratie omslag: Studio BEEEP 

Uitgever:  Columbus 

ISBN:   978 90 854 31725 

 

 

 

 

 

Kampioen  
Auteur:   Corien Oranje 

Illustraties:  Roelof van der Schans 

Uitgever:  Columbus 

ISBN:   978 90 854 31718 
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De winnaar van Het Hoogste Woord 

Titel:    De boot 

Schrijver:   Helga Warmels 

Illustrator  Wouter Tulp 

Uitgever:   Callenbach 

ISBN:    978 90 266 20638 

 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Michiel is bijna jarig en kan maar één verjaardagscadeau verzinnen: een 

motorboot. Daarmee wil hij op ontdekkingstocht over de plassen en 

ontsnappen aan de vervelende sfeer thuis. Zijn werkloze vader is humeurig. 

Zijn moeder maakt zich zorgen, omdat er weinig geld binnenkomt. In plaats 

van de motorboot krijgt Michiel ‘een duffe opblaasboot’. Zo’n ‘opgeblazen 

pompoen’ vindt hij leuk voor op een vijvertje ergens in een park, maar niet 

voor op de plassen. Wat nu? 

Michiel geeft zijn droom niet op en gaat zelf aan de slag. Hij verkoopt spullen 

op een rommelmarkt, gaat op zoek naar een baantje en haalt zonder te 

vragen bierkratten weg uit de tuin van een buurman voor het statiegeld. Hij is 

vindingrijk, maar wordt steeds gedwarsboomd door Lennart, die het 

prototype is van een verwend, achterbaks rijkeluiszoontje. Michiels 

opblaasboot wordt lek gestoken en het geld van de rommelmarkt afgepakt. 

Je voelt bijna de machteloosheid van Michiel als hij weer stotterend de 

vernederingen van Lennart onder gaat. Maar zo blijft het niet. Met hulp van 

zijn vriendin Noa en een aardige oom biedt Michiel de tegenslagen het hoofd 

en neemt hij zelf de regie in handen. Er komt een race op het water tussen 

Michiel en Lennart. De kans dat Michiel wint is niet zo groot, maar de race 

heeft toch een onverwacht einde. Hierdoor leert Michiel dat je dromen 

weleens anders in vervulling kunnen gaan dan je zelf denkt en is hij de 

mentale winnaar. 

De spanning in het verhaal wordt mooi opgebouwd en zit niet zozeer in wat 

er gebeurt, maar vooral in de beschrijving van de gevoelens van Michiel. Zijn 

verlangen, boosheid, hulpeloosheid, maar ook kracht en vindingrijkheid 

brengt de auteur erg overtuigend in beeld. De alledaagse avonturen zijn 

geloofwaardig neergezet en de verhaallijnen grijpen goed in elkaar. De 

verdeling in 40 korte hoofdstukken, met telkens een open einde, versterkt de 

spanning. Je blijft nieuwsgierig naar het vervolg, terwijl er weinig 

actiemomenten zijn. Dat is knap. 

Het boek kent veel diepere lagen, die goed met elkaar zijn verweven. De 

beknotte drang naar vrijheid van Michiel, de vervelende thuissituatie, het 

pesten en hoe daarmee om te gaan, het feit dat dromen niet uitkomen, de 

ongelijke kansen in de wereld, het komt allemaal aan bod. Dat De Boot toch 

geen probleemboek is geworden komt door de luchtige, bijzondere en 

directe schrijfstijl van Warmels. 

De boot heeft een christelijke moraal, zonder dat dit heel expliciet benoemd 

wordt. Een voorbeeld hiervan is als Michiels moeder zegt: ‘De kunst is om 

tevreden te zijn met wat je gekregen hebt, ook al is het niet precies wat je in 

gedachten had.’ En buurman Maasland geeft bij het uitlenen van zijn 

gereedschap terloops aan: ‘Ik ben een oude man. Als ik straks naar de hemel 

ga, kan ik mijn gereedschap toch niet meenemen.’ Daarnaast komen 
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aspecten als ‘spijt’, ‘vergeving’ en ‘opkomen voor anderen’ duidelijk en 

realistisch aan bod. 

Michiels psychologische ontwikkeling is mooi beschreven. Aan het slot van 

het verhaal behoudt hij zijn eigenwaarde door Lennart wel te helpen als hij in 

de problemen zit, maar het hem niet makkelijk te maken. Wat een verschil 

met de hulpeloze, stotterende jongen in het begin. De overige personages 

zijn wat meer stereotiep beschreven. Met name de vader van Michiel en de 

pestkop Lennart maken weinig ontwikkeling door. 

 

Taal en stijl  Helga Warmels vertelt het verhaal van Michiel kort en bondig, luchtig en met 

een licht ironische en relativerende toon. Wat opvalt is de tijdloze sfeer en 

haar suggestieve, beeldende manier van schrijven. Ze zet daarmee een eigen, 

onderscheidende en boeiende stijl neer. Door een mooi gebruik van het ‘ik’ 

vertelperspectief en haar goede inlevingsvermogen in de gedachtewereld 

van een jonge tiener, komt Michiel heel dichtbij.   

De creatieve gedachtespinsels en verrassende associaties zijn mooi en 

zorgvuldig gekozen. Dat komt bijvoorbeeld naar voren als Michiel zijn 

verlanglijstje maakt. ‘Maar ik weet niets. Echt niet. In de keuken is het stil, 

maar in mijn hoofd niet. Daar gonst de hele tijd een woord rond: motorboot, 

motorboot, motorboot… De woorden klinken meer en meer als een 

buitenboordmotor. Als een pruttelende buitenboordmotor. 

Mobobobobobobobobo…’.  

Opvallend is dat de auteur woordjes als ‘shuut’, ‘roffel’ , ‘goochemerd’ en 

‘knotsjoekel’ gebruikt. Dit is leuk en creatief gevonden, maar het regelmatige 

gebruik ervan kan soms wat gezocht over komen. Warmels gebruikt veel 

synoniemen, bijvoorbeeld voor ‘de opblaasboot’ (‘plastic tas’, ‘pompoen’, 

‘peuterbadje’, etc.). Ook hieruit blijkt dat ze over elk woord nadenkt. 

 

Vormgeving De illustraties vindt de jury minder passend bij de stijl van het boek. Bij dit 

luchtige, originele verhaal horen geen donkere, licht ouderwets aandoende 

tekeningen. Door origineler te zijn, hadden de illustraties een grotere 

meerwaarde aan het verhaal kunnen geven. De jury vraagt zich ook af of het 

omslag en de titel van het boek voldoende aantrekkingskracht op kinderen 

zullen hebben. 
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De overige nominaties  

Titel:   Steeds minder mij  

Auteur:   Liesbeth van Binsbergen 

Illustratie omslag: Studio BEEEP 

Uitgever:  Columbus 

ISBN:   978 90 854 31725 

 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw De titel Steeds minder mij geeft een rake typering van het alles 

overheersende probleem waarmee hoofdpersoon Joyce kampt: ze heeft 

anorexia en van een gewone, gezellige tiener verandert ze in een dun hoopje 

ellende.  

Het begint allemaal heel onschuldig als Joyce samen met haar moeder en 

beste vriendin Vera besluit een paar kilo kwijt te raken. Perfectionistisch als 

Joyce is, gaat ze er vol tegenaan. Met veel bewegen (hardlopen, 

buikspieroefeningen en fietsen zijn favoriet) en weinig eten krijgt ze haar 

gewicht steeds beter onder controle. Ze begrijpt niet dat haar moeder af en 

toe smokkelt . ‘Je kunt wel merken dat zij de moed heeft opgegeven. Slap. Ik 

ben anders. Ik ben sterk.’ Op internet zoekt ze hulp om nog meer af te vallen 

en ontdekt andere meiden die fanatiek lijnen. ‘Jij bepaalt wat je eet en wat je 

niet eet’, is het motto van één van hen. ‘Controle, daar gaat het om.’ Ze krijgt 

handige tips over hoe nog meer af te vallen, zoals veel water en groene thee 

drinken, eten verstoppen in een servet en ruime kleding dragen. Als het 

steeds moeilijker wordt, hoort ze een stem in haar hoofd die haar 

aanmoedigt: ‘Zie de ribbel die over je riem hangt. Allemaal vet, puur vet.’ Ze 

noemt de stem Bikkel. Hij waarschuwt haar ook om niet te luisteren naar 

mensen die er toch geen millimeter verstand van hebben. Daarmee bedoelt 

hij haar ouders en Vera, die zich zorgen maken. Tegelijkertijd is er ook een 

andere, zachtere stem (Silky), die vraagtekens zet bij het afslanken. ‘Is dat 

wat je wilt? Dat er niets meer van je overblijft dan een zwak schimmetje?’ 

Langzamerhand is er voor iets anders dan ‘dun worden’ geen plaats meer in 

haar hoofd, zelfs niet voor de verjaardag van Vera. Gelukkig blijft Vera haar 

als vriendin trouw. Kan Joyce nog stoppen voordat het te laat is? 

Met Steeds minder mij zet Liesbeth van Binsbergen haar eerste, overtuigende 

stappen op het pad van de Young Adult en laat ze zien dat dit genre prima bij 

haar past.  

Vanaf de eerste bladzijde duikt de lezer het verhaal in. Van Binsbergen heeft 

een groot inlevingsvermogen en kruipt schijnbaar moeiteloos in de huid van 

Joyce. Ze beschrijft haar zo geloofwaardig dat het, zeker voor tieners, niet 

moeilijk is om je met haar te identificeren. Ze weet hoe tieners denken, 

handelen en praten. Haar karakters zijn levensecht en overtuigend. Het is 

bijzonder knap hoe ze de alledaagse wereld van een tienermeisje op een 

terloopse manier verweeft met haar ziekte. De worsteling en tweestrijd van 

de perfectionistische, maar onzekere Joyce zijn scherp en aangrijpend 

beschreven. Wel bekruipt de jury het gevoel dat Joyce voor sommige tieners 

iets te dichtbij kan komen, mede door de vele tips en informatie over hoe af 

te vallen. ‘Halfvolle kwark. 145 kcal. Valt mee. Slagroom. 330 kcal. Oei!’  

De auteur maakt langzaam maar zeker duidelijk dat anorexia het leven van 

Joyce aan scherven slaat. Ondanks de ellende voelt Joyce zich sterk: ‘Lijnen is 
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een serieuze zaak. Kijk, dat zij het niet kan volhouden is haar probleem. Maar 

ik… ik ben geen slapjanus.’ 

Het christelijke geloof zit duidelijk verweven in het verhaal. In de eerste 

hoofdstukken gebeurt dit op een natuurlijke manier, vooral vanuit de optiek 

van Joyce bekeken, bijvoorbeeld als ze van een preek alleen onthoudt dat ‘wij 

steeds minder moeten worden en Hij meer’. Joyce vindt dat ze dus al op de 

goede weg zit. Vooral aan het einde van het verhaal komt de meerwaarde 

van het geloof expliciet aan de orde, bijvoorbeeld via het lied ‘Een parel, dat 

Joyce prachtig vindt. ‘Door al jouw tranen heen, laat Hij jou nooit alleen. Je 

bent een parel.’ Het lied is mooi en geeft duidelijk de troostende kracht van 

het geloof weer, maar het staat wat los van de rest van het verhaal, lijkt er 

niet helemaal in te passen.  

De ommekeer bij Joyce komt als de huisarts vertelt dat ze ongezond bezig is 

en dat dit uiteindelijk tot haar dood kan leiden. Daar schrikt ze van. De jury 

vraagt zich af of dit korte, nuchtere gesprek echt de sleutel tot zelfinzicht 

vormt. Is hier niet meer voor nodig? Het verhaal loopt op een hoopvolle 

manier af, zonder onrealistisch te zijn over de toekomst. Joyce scheurt de 

slanke modellen die ze als voorbeeld op haar spiegel heeft geplakt aan 

stukken en vertelt over de stemmen in haar hoofd. Haar ouders merken dan 

pas hoe moeilijk ze het heeft en willen haar helpen, maar of Joyce ook echt 

kan stoppen met lijnen, blijft open.  

 

Taal en stijl  De auteur schrijft nuchter, kort en krachtig. Ze heeft een zorgvuldige en 

directe stijl. Over elke zin lijkt nagedacht. Wat opvalt zijn haar levensechte 

psychologische beschrijvingen en heldere dialogen. De tweestrijd van Joyce is 

meesterlijk beschreven. Het verhaal loopt soepel en houdt de lezer echt in 

zijn greep. Hier en daar heeft de lezer wel wat meer ruimte nodig voor een 

eigen interpretatie. Maar de auteur weet de lezer zo mee te trekken in het 

verhaal, dat dit laatste veel lezers niet zal storen.  

Het valt de jury op dat Van Binsbergen minder ‘braaf’ is gaan schrijven. De 

dialogen zijn eigentijdser vergeleken met eerdere boeken. Taal als ‘Je kijkt als 

een uitgedroogde paardendrol’, en ‘lange pukkelsukkel’ gebruikte de auteur 

niet eerder. 

 

Vormgeving Aan de vormgeving is veel aandacht besteed. Er zijn verspreid door de tekst 

typografische effecten te ontdekken: cursieve tekstgedeelten, 

handgeschreven briefjes, hoofdstuktitels die verwijzen naar het gewicht van 

Joyce en af en toe illustraties van verboden etenswaren door de tekst heen.  

Het omslag is origineel, twee benen van een tienermeisje op een roze 

weegschaal met lange streepjeskousen aan. De weegschaal geeft 46, 9 aan. 

De jury vraagt zich wel af of het afgebeelde meisje er niet te vrolijk en gezond 

uitziet voor een sterk ondervoede tiener. 
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Titel:   Kampioen  

Auteur:   Corien Oranje 

Illustraties:  Roelof van der Schans 

Uitgever:  Columbus 

ISBN:   978 90 854 31718 

 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Kampioen is het verhaal van Victor, een jongen die bij het verzorgen van zijn 

pony een vreselijk ongeluk krijgt. De pony sleurt hem drieënhalve kilometer 

mee over de weg, door het bos en uiteindelijk een meer in. Wonder boven 

wonder overleeft Victor deze rit, maar zijn onderbeen moet worden afgezet. 

Dit is heel erg, temeer omdat hij erg sportief is, zo zwemt hij fanatiek en op 

een hoog niveau. Het verhaal vertelt Victors strijd en de uiteindelijke 

acceptatie van zijn beperking. Aan het einde van het verhaal wordt hij 

kampioen bij een zwemwedstrijd, het boek eindigt met de zin ‘Hij is terug’.  

Het verhaal is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Olivier van der 

Voort. Oranje geeft in het nawoord een verantwoording van het verhaal en 

er zijn foto’s van Olivier afgedrukt. Ook zijn er verwijzingen naar informatie 

over Olivier opgenomen.  

Oranje vertelt het verhaal met vaart, zonder afbreuk te doen aan de inhoud. 

Ze geeft het heftige verhaal zonder opsmuk weer, op een bijna onderkoelde 

manier. Een prachtig voorbeeld is het hoofdstuk waarin het ongeluk 

beschreven wordt. Door de staccato manier van vertellen, in korte 

zinnen/woorden, komt het verhaal dicht op de huid van de lezer en ervaart 

deze de spanning en de pijn. Origineel en doeltreffend is hoofdstuk 4, 

getiteld ‘Duisternis’. Dit hoofdstuk bestaat uit drie louter zwarte pagina’s. Het 

hoofdstuk komt na het hoofdstuk over het ongeluk en geeft de bewusteloze 

toestand van Victor weer na het ongeluk. 

De personages die Oranje opvoert zijn levensecht. Victor wordt getekend als 

een sterke persoonlijkheid met een groot doorzettingsvermogen. Toch komt 

hij niet over als de superheld. Zo doet hij op een bepaald moment in het 

verhaal heel onhebbelijk tegen zijn moeder die goed voor hem probeert te 

zorgen. Oranje geeft onder andere daarmee op een pakkende manier weer 

welke innerlijke strijd er in Victor woedt om tot acceptatie te komen. Oranje 

neemt de lezer mee in dat proces van acceptatie en ze doet dat op een 

overtuigende wijze. Ook het personage Mehmet is sterk neergezet. Mehmet 

is een Marokkaanse jongen die in het ziekenhuis bij Victor op de afdeling ligt. 

Hij is een luchtig, vrolijk personage, zonder prototypisch te zijn. Na een 

televisie-uitzending over Victors ongeluk zegt hij: ‘De chickies gaan allemaal 

verliefd op je worden, man. Sekers te weten. Ik ben jaloers, man.’ Hij 

behandelt Victor als een gewone jongen en dat helpt Victor om zijn situatie 

onder ogen te zien en te relativeren. Minder helder is de rol van de drieling in 

het verhaal, de jongens lijken vrij kunstmatig opgevoerd te worden. De 

meerwaarde is niet duidelijk en de passages waarin de drieling voorkomt, 

vertragen het verhaal.  

De titel ‘Kampioen’ is kernachtig en verwijst naar de climax aan het einde van 

het boek, waar Victor kampioen wordt bij een zwemwedstrijd op de 

tweehonderd meter. 

Het verhaal bevat geen expliciete christelijke elementen. Dit kan zijn omdat 

het een op waarheid gebaseerd verhaal is en deze waarheid onrecht 

aangedaan wordt als er christelijke uitingen in het verhaal zouden zijn 
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verwerkt. Het thema biedt overigens wel mogelijkheid om vanuit christelijk 

perspectief beschreven te worden.  

 

Taal en stijl Het verhaal is geschreven in veelal korte zinnen, waardoor er veel actie in het 

verhaal ontstaat. Ook de hoofdstuktitels zijn kort en komen letterlijk uit de 

tekst bij het betreffende hoofdstuk.  

Oranjes stijl is nuchter en relativerend, zonder te bagatelliseren. Dit is knap 

gedaan en het past goed bij het personage Victor. Oranjes schrijfstijl sluit 

naadloos aan bij de doelgroep, haar woordkeuze en zinsbouw komen 

natuurlijk over.  

Oranje beschrijft meer feiten dan gevoelens. Dat maakt dat de lezer ruimte 

krijgt en zelf zaken in kan vullen. Een mooi voorbeeld hiervan is een passage 

in het ziekenhuis. ‘Je moeder hoeft hier echt niet elke dag te komen, zeggen 

ze. Nergens voor nodig. Je hebt geluk, zeggen ze. Het is alleen maar een 

onderbeen. Je hebt je knie tenminste nog.’ Victors gevoelens worden niet 

beschreven, maar de passage is juist door de luchtigheid en het ontbreken 

van de beschrijving van Victors gevoel, schrijnend.  

 

Vormgeving Het hardcover boek heeft een luxe uitstraling en is mooi vormgegeven. Het 

geeft een foto van Olivier weer die van een startblok in het water duikt. De 

titel is in glimmend goud gedrukt. 

 Vernieuwend is het gebruik van QR codes, zowel op de achterkant van het 

boek als bij de verwijzing naar informatie over Olivier. 
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De overige boeken  

Titel:   Wish you were here  

Auteur:  Iris Boter 

Illustraties:  Marleen Verhulst 

Uitgever:  Mozaïek 

ISBN:   978 90 239 93780 

 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Wish you were here is een roman voor jongvolwassenen (Young Adult-serie). 

Dit is merkbaar in de thematiek en de leeftijd van de hoofdpersoon (op 

kamers wonende studente). De roman bevat het ontroerende en pakkende 

verhaal van Tamar van wie de vader aan het begin van het boek overlijdt.  

 Het verhaal is opgebouwd uit korte hoofdstukken. Sommige hoofdstukken 

zijn cursief gedrukt en hebben een flashbackachtig karakter met 

herinneringen uit de tijd dat Tamars vader nog leefde. 

Het verhaal heeft twee verhaallijnen: het rouwverwerkingsproces van Tamar 

en de zoektocht naar haar halfbroer (Ruben). De eerste verhaallijn is sterk 

aangezet en op sommige plaatsen allesoverheersend. Door Boters schrijfstijl 

en vergaande uitwerking van het personage Tamar wordt het verhaal soms 

zelfs beklemmend. De tweede verhaallijn heeft een hoge mate van 

onwaarschijnlijkheid en toevalligheid, maar boeit wel. Door deze twee 

verhaallijnen loopt de verliefdheid op Jesse die zich ontwikkelt in de loop van 

het boek. De verhaallijnen worden goed uitgewerkt en schijnbaar onaffe 

zaken worden aan het einde van het verhaal toch afgerond. Zo wordt in het 

begin van het verhaal een notitieboek ingebracht, waarin Tamar 

herinneringen aan haar vader opschrijft. Het verhaal eindigt met Tamar die 

dit notitieboek aan Ruben geeft: ‘Zo leer je hem toch nog kennen. Alsof je 

een beetje bij ons bent geweest.’ 

De titel is eigentijds, de titel van een popliedje, en passend bij de doelgroep. 

De titel verwijst naar de ringtone van Tamars telefoon, maar heeft ook een 

diepere laag: Tamars wens dat haar vader weer bij haar zou zijn. Eén keer 

komt die diepere laag expliciet naar voren in het verhaal. Dit is als Ruben aan 

het einde van het verhaal samen met Tamar op bezoek gaat bij hun demente 

oma. Oma zegt dan: ‘Was je maar hier.’ Waarop Ruben antwoordt: ‘Ik ben 

er.’ Het is mooi hoe Boter dit zo subtiel verwerkt in het verhaal, zonder 

verdere uitleg te geven. 

Het hoofdpersonage Tamar maakt een duidelijke ontwikkeling door in het 

boek. Dit is onder ander uitgewerkt in het rouwproces dat ze doormaakt. Ook 

ontwikkelt Tamar in haar houding ten opzichte van haar moeder. Tamars 

moeder neemt in het verhaal lang een slachtofferrol in. In het begin gaat 

Tamar hierin mee, maar gaandeweg het verhaal begint ze meer afstand van 

haar moeder te nemen. Aan het einde wordt dat duidelijk verwoord, ‘‘Weet 

je, misschien gaat het nu eens niet om jou,’ zei ik.’ 

Een lastig punt vond de jury het aspect ‘christelijk karakter’. Evenals bij de 

vorige inzending (Boters Sanne gaat solo voor de Hoogste Woord-inzending 

van 2009) vraagt de jury zich af waarom dit boek is ingestuurd voor een 

christelijke kinderboekenprijs. De thematiek in Wish you were here vraagt om 

een levensbeschouwelijke benadering. Boter geeft die, maar meer op een 

algemeen spirituele dan op een christelijke manier. Zo wordt er diverse keren 

door Tamar gerefereerd aan een ‘ergens’ waar haar vader nu zou zijn, zonder 
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expliciet te spreken over een hemel. ‘Mijn vader was niet hier, mijn vader 

was overal.’ Ook God is in het verhaal opvallend afwezig. Het is alsof het 

benoemen van een aanwezige, levende God in de hemel te veel is om uit te 

spreken. Een ander te noemen punt bij het aspect ‘christelijk karakter’ is de 

vrij seculiere benadering van zaken als zwangerschap en seksualiteit.  

 

Taal en stijl Het verhaal is geschreven vanuit het ik-perspectief, waardoor je je als lezer 

goed kunt verplaatsen in de hoofdpersoon. 

Boter heeft een nuchtere schrijfstijl. Ze laat veel ruimte voor de lezer en 

daardoor kan het verhaal heel dichtbij komen. Het biedt de lezer de 

mogelijkheid om onderdeel van het verhaal te worden. Een voorbeeld 

hiervan is het gedeelte waarin Tamar en haar moeder een kist uit gaan 

zoeken voor haar vader. Dit wordt beschreven in een sobere schrijfstijl 

waardoor de gebeurtenis des te meer binnenkomt.  

Boters taalgebruik is origineel en doet niet gekunsteld aan. Het is een feest 

om een verhaal te lezen met zulke creatieve en kunstige zinnen en woorden. 

Het verhaal opent met een prachtige zin: ‘De laatste dag dat alles nog 

gewoon was, was de eerste dag van het nieuwe schooljaar.’ Andere mooie 

vondsten zijn: ‘Alles hier in huis was gericht op wat was geweest en ik werd 

doodmoe van deze omgekeerde energie.’ en ‘De gewoonte waar mijn 

moeder en ik ons aan vastklampten begon te schuren.’ Het verhaal bevat 

veel van dit soort zinnen en woordgebruik. Boter laat daarmee zien dat ze 

een woordkunstenares is en dat ze in staat is om een geheel eigen stijl neer 

te zetten.  

 

Vormgeving Het boek heeft een rustige, bijna devote omslag. Het bevat een foto van een 

donkerharig meisje dat naar de hemel kijkt. Het meisje is rechtsonder in de 

hoek afgebeeld en van beneden gefotografeerd. De foto beslaat ongeveer 

een kwart van de voorkant. De overige driekwart bevat een lichte en 

enigszins wazige weergave van bomen en wolken. Deze vormgeving geeft 

een wijds, naar boven gericht, perspectief wat aansluit bij de titel en de 

inhoud van het boek: Tamars moeite met het overlijden van haar vader.  
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Titel:    Vriendschap fase 2  

Schrijver:   Anja Bout-Monteau 

Illustrator  Bas Mazur 

Uitgever:   De Banier 

ISBN:    978 90 336 09459 

 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Emma en Merlijne zijn altijd vriendinnen geweest en nu zitten ze op de 

middelbare school. Ze doen alles samen. Merlijne is meestal de gangmaker 

en Emma de volger. Wanneer de vader van Merlijne onverwacht voor een 

jaar naar Amerika moet, gaat het hele gezin mee. Merlijne ziet dit als een 

uitdaging en vertrekt opgetogen, Emma verdwaasd achterlatend. Emma 

hoopt dat ze via mailcontact nog contact houdt, maar de vriendschap 

verwatert al erg snel. Als gevolg hiervan valt het vriendengroepje van de 

meisjes uit elkaar. Door het vertrek van haar vriendin heeft Emma weinig 

energie meer voor andere dingen en wordt ze lusteloos. Gelukkig krijgt ze 

door toedoen van een vriend een baantje in een kas, waar ze ook weer 

vrienden maakt, en op school doet ze mee met een creatieve opdracht. Door 

toedoen van een klasgenootje komt ze in geldproblemen die ze probeert op 

te lossen door op een ‘creatieve’ manier met haar moeders geld en de 

waarheid om te gaan.  

 Merlijne lijkt in dit boek in eerste instantie een van de hoofdrolspelers, maar 

ze verdwijnt. De vele verhaallijnen (Merlijne, overige vriendschappen, Ruben, 

de hangjongeren, de relaxhoek) worden niet verder uitgewerkt. Dat is 

jammer. Het boek heeft voor jongeren herkenbare thema’s als 

‘onzekerheden over vriendschap’, ‘verliefdheid’, ‘erbij horen’,  

‘pubergevoeligheden’, ‘bijbaantjes’, ‘geld uitgeven’ en ‘geldtekort’.  

De jury begrijpt de titel Vriendschap fase 2 niet goed. De titel past niet bij het 

verhaal, is niet uitnodigend. Het kan zijn dat er nieuwe vrienden mee bedoeld 

wordt, want er is geen tweede fase in de vriendschap met Merlijne. Emma 

moet zich hervinden na het wegvallen van de vriendschap met haar beste 

vriendin. De verdere ‘vriendschappen’ (Merlijne, hangjongeren, groep 

schoolvrienden) zijn niet voldoende uitgewerkt.  

Het geloof is vanzelfsprekend in het verhaal, het wordt niet expliciet 

uitgewerkt. Wanneer Emma winkelt met het geld van haar moeder, spiegelt 

ze zich wel aan de tien geboden ‘Nee, dat gebod had hier niets mee te 

maken. Zo moest ze dat niet zien. Het was gewoon een wat omslachtige 

manier van geleend geld terugbetalen’.  

 

Taal en stijl Door de veelheid aan thema’s zit er vaart in de gebeurtenissen, maar de 

veelheid aan details en uitweidingen houden het verhaal op. De manier van 

schrijven kabbelt dusdanig dat vaart in het verhaal ontbreekt. De personages 

vertonen weinig diepgang en zijn stereotiep. Emma maakt enige ontwikkeling 

door.  

Het taalgebruik is vlak en clichématig met woorden als ‘kribbig’, ‘plotsklaps’, 

‘kordaat’, ‘gemoed’ en zinnen als ‘Of zit ik op een fout gedachtespoor?’. Het 

taalgebruik is soms ook oubollig. Bijvoorbeeld: ‘‘Mag ik weer even jullie 

aandacht voor de silhouetten’, galmde Nicks stem door het lokaal.’ en ‘Doe 

niet zo typisch.’, ‘Tjonge, wat een doorwrochte mening had die Lize’. Dit 

soort taalgebruik hoor je bij pubers niet. 
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Het boek is wat betreft de techniek erg achterhaald. Emma is verbaasd dat 

jongens veel van mobieltjes weten. ‘Wie weet deed hij wel een of andere 

telecomopleiding’.  

De auteur beschrijft teveel en laat te weinig zien: ‘Het woord oké en zijn 

houding daarbij hadden hem voor een afgang bij deze stoere boys bewaard. 

Zijn stoerheid zat hem in het zichzelf kunnen blijven’.  

De jongeren praten niet als hedendaagse jongeren, maar formuleren te 

plechtig, ‘Voor die tijd wil ik helemaal scherp hebben welk merk en welk type 

ik wil hebben’.   

De auteur beschrijft sommige reacties overtrokken. Ze heeft een te sterk 

taalgebruik, te dramatisch, vol superlatieven, bijvoorbeeld ‘Hopelijk kwam 

dat vermoeide, verlammende gevoel niet weer opzetten. Het hing soms als 

een klamme deken om haar heen’. Emma wordt neergezet als dramaqueen. 

Hoewel de setting van het verhaal eigentijds is, heeft het een ouderwetse 

uitstraling door het cliché taalgebruik. 

 

Vormgeving  Op de voorkant van deze paperback met mat omslag, staat een eigentijdse 

knappe tiener met een gave huid, in tegenstelling tot de beschrijving in het 

verhaal: ‘Wat een drama. Haar neus leek wel een aardbei. En op haar kin 

moest ze ook zoeken naar een stukje gave huid’. Andere elementen uit het 

verhaal, zoals het skeeleren en brommer rijden, komen terug op het omslag. 

In het boek is gebruik gemaakt van een vrij grote, ronde letter.  
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Titel:    Schoenmaatjes op reis  

Schrijver:  Vrouwke Klapwijk 

Illustrator:  Roelof van der Schans 

Uitgever:   Kwintessens 

ISBN:    978 90 578 83408 

 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Schoenmaatjes op reis is vooral een promotieboek voor het project 

‘Schoenmaatjes’ van Edukans. De auteur heeft de thema’s ‘jaloezie’, 

‘werkloosheid’ en ‘diefstal’ verweven in een verhaal over het vullen van een 

schoenendoos en het bezoek van een basisschoolkind met Edukans aan 

Kenia.  

De school van Niek is uitgekozen. Een van de leerlingen uit de groepen 5-7 

mag mee naar Kenia om de schoenendozen weg te brengen. Niek wil heel 

graag mee, maar vindt helaas thuis geen klankbord. Zijn vader is onlangs 

werkloos geworden en heeft een grote schuld, waardoor er geen geld over is 

voor andere activiteiten. Niek zoekt hulp bij zijn opa. Als hij niet gekozen 

wordt om naar Kenia te gaan, is hij erg jaloers. Ook is hij boos omdat zijn 

ouders het, in zijn ogen, alleen maar over geld hebben. Hij mag vanwege de 

geldzorgen niet meer op voetbal. Zo blijft hij in zijn boosheid en wrok hangen 

en piekert erover hoe hij zijn schoenendoos zal vullen. Dat de ouders Niek 

met zijn zoektocht naar spullen voor de schoenendoos aan zijn lot overlaten, 

is vreemd.  

Hij komt op het idee om de spullen ervoor een voor een te stelen uit een 

winkel. Wanneer dat ‘lukt’ gaat hij door met stelen en steelt ook voor 

zichzelf. Als hij betrapt wordt, komt alles uit en bekent hij. De door moeder 

ingeseinde omgeving reageert liefdevol en zonder veroordeling. Positief en 

origineel is de uitwerking van de thematiek waarin de auteur laat zien dat 

armoede niet alleen een thema is in Derde Wereldlanden, maar ook in 

Nederland voorkomt. Klapwijk laat zien dat ouders niet door hebben hoeveel 

impact dit op een kind heeft.  

Het boek wordt afgesloten met een bladzijde weetjes over actie 

‘Schoenmaatjes’, waarbij onder meer verwezen wordt naar de website van 

een gelijknamige Anne die in 2010 naar Kenia geweest is. Het boek vertelt 

over een eigentijds project.  

 

Taal en stijl Dit boek geeft de gang van zaken weer bij een actie van ‘Schoenmaatjes’ en 

laat door de belevenissen in de blogs van Anne de kant van de ontvanger in 

Kenia zien. De gebeurtenissen volgen elkaar op. Het verhaal is niet spannend, 

vaak voorspelbaar. Niek blijft in zijn ongenoegen hangen en heeft geluk met 

de omgeving die – als het uitkomt - heel begrijpend reageert. Zijn personage 

is, evenals de overige karakters, een flat character en maakt weinig of geen 

ontwikkeling door.  

Door de verkapte informatie in het verhaal wordt het verhaal wat saai. Het 

verhaal komt fragmentarisch over, waardoor de verhaallijn niet echt 

uitgediept wordt.  

 Het verhaal is geschreven in redelijk korte zinnen, waardoor het geheel soms 

wat ‘hakkerig’ loopt. Vanaf hoofdstuk 8 is de vaart uit het verhaal en heeft 

het promotiekarakter van het boek de overhand. 

De auteur lijkt te hebben geprobeerd om de zinnen in de weblog van Anne 

op het niveau van een bovenbouwleerling te formuleren, wat niet 

overtuigend is gedaan. De weblog van Stein lijkt een haastklus van de auteur. 
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Hierin schrijft Stein foutloos en alleen grote-mensentaal, wat niet past bij het 

taalgebruik van een basisscholier. De beschouwende manier van schrijven 

maakt dat er weinig identificatiemogelijkheid is met de personages.  

Het is jammer dat het verhaal van Anne en Stein niet laat zien wat het bezoek 

aan Kenia met hen doet, het toont weinig empathie. Het taalgebruik is 

eenvoudig, niet bijzonder. Een detail in het taalgebruik is het gebruik van het 

schrijftaalwoord ‘nietwaar’. De auteur gebruikt dit woord ook bij andere 

toegestuurde titels voor Het Hoogste Woord. 

 

Vormgeving Schoenmaatjes op reis is een deel uit een leesserie voor kinderen in de 

bovenbouw van het basisonderwijs, een leesserie die onderdeel is van een 

methode ‘Kinderen…en hun sociale talenten’. De lay-out is overzichtelijk, 

rustig en duidelijk, met veel wit op de bladzijde, waardoor het boek 

gemakkelijk leest. De illustraties in het boek passen goed bij het verhaal. Het 

zijn matte zwart-wit foto’s van eigentijdse kinderen. De foto’s uit Kenia zijn 

van Edukans. De tekstjes uit de weblog van Anne, het klasgenootje dat naar 

Kenia gaat, zijn telkens in een ander lettertype weergegeven en aangeduid 

met een ronde foto van een Afrikaans jongetje. De omslag van Roelof van der 

Schans is mooi en eigentijds. 
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Titel:    De laatste waarschuwing  

Auteur:   Vrouwke Klapwijk 

Illustraties:  Blauwblauw design 

Uitgever:  Columbus 

ISBN:   978 90 854 31596 

 

Juryoordeel  

Inhoud en opbouw De laatste waarschuwing is Klapwijks eerste boek voor tieners. Het is haar 

goed gelukt om een langer verhaal voor een oudere doelgroep te schrijven. 

Wesley, een veertienjarige jongen, woont tijdelijk in een pleeggezin ergens in 

een dorp. Zijn broertje Brian woont bij zijn moeder. De thuissituatie wordt 

realistisch beschreven. Wesley heeft nog veel contact met zijn vrienden uit 

de stad, waaronder Yoeri en voelt geen behoefte om in het dorp meer 

vrienden te maken. Alleen Maartje vormt daar een uitzondering op, zij is 

door haar open en spontane houding door zijn onverschillige buitenkant 

gedrongen. Dit gebeurt in het verhaal vrij snel, waardoor het 

ongeloofwaardig over komt. Gezien zijn situatie is het niet waarschijnlijk dat 

Wesley zich zo snel laat kennen. Als Wesley terugvalt in zijn oude 

probleemgedrag ontstaan er problemen waar zijn broertje en Maartje nauw 

bij betrokken raken.  

De personages in het verhaal blijven vlak en maken weinig ontwikkeling door. 

Het is moeilijk om je als lezer volledig te identificeren met de hoofdpersonen. 

Door de vlakke personages pakt het verhaal net niet, ondanks de spannende 

verhaallijn.  

De hoofdpersonen zijn redelijk stereotype: de spontane, naïeve Maartje, de 

gesloten Wesley, de criminele Yoeri, het lieve broertje Brian. Overigens wordt 

Yoeri beschreven als een tiener en komt hij, ondanks zijn criminele gedrag, 

niet beangstigend of eng over. De achtergronden van de kinderen zijn 

voorspelbaar: Yoeri en Wesley komen uit moeilijke thuissituaties en zijn 

daardoor in het criminele circuit beland.  

Er is een duidelijke boodschap in het verhaal verwerkt: je hebt altijd een 

keuze, hoe slecht je omstandigheden ook zijn. Dat dit geen gemakkelijke 

keuze is, wordt invoelend door de auteur neergezet. Wesley worstelt op het 

grensgebied tussen crimineel zijn en goed doen. Een duidelijk voorbeeld van 

deze tweestrijd in het verhaal is zijn keuze voor het al dan niet omgaan met 

zijn vroegere vrienden. 

De gebeurtenissen zijn heftig, soms onwaarschijnlijk. Een voorbeeld hiervan 

is hoofdstuk 5 waarin Wesley contact heeft met een heler. Dit hoofdstuk is te 

snel in het verhaal en komt daardoor ongeloofwaardig over. Het verhaal 

heeft een hoog ‘alles-komt-goed’-gehalte, met uitzondering van het 

personage Yoeri. Hoe het met hem afloopt, blijft open. Sterk in het verhaal is 

dat de auteur de spanning tot het uiterste opvoert, het lijkt er zelfs een 

ogenblik op dat het avontuur niet goed zal aflopen als de ontvoerde Brian in 

een coma raakt omdat zijn lichaam niet op tijd de benodigde insuline krijgt 

toegediend. 

Het verhaal heeft ouderwetse thema’s (ontvoering, diefstallen) die met 

eigentijdse elementen gebracht worden.  

Er zijn wisselende perspectieven van waaruit het verhaal is geschreven: het 

ik-perspectief en het hij/zij-perspectief. De functie van deze 

perspectiefwisselingen is niet helder en maakt het verhaal onnodig complex. 
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De titel van het boek is spannend, maar kan ook moraliserend worden 

opgevat. De titel verwijst naar het dreigement dat Yoeri naar Wesley uit. Als 

Wesley niet meewerkt, zal Yoeri Brian te grazen nemen. 

Eén keer in het verhaal komt expliciet een christelijk element naar voren. Dit 

is aan het einde als Maartje bidt of ze Brian mogen vinden. Ook bidt ze of 

Wesley weer bij zijn moeder en broertje mag wonen. Wesley is niet-

christelijk en Maartje legt hem uit wat ze doet. Deze passage komt natuurlijk 

over. 

 

Taal en stijl Klapwijk heeft een vlotte, directe schrijfstijl. Ze geeft het verhaal weer zonder 

omhaal van woorden. Haar taalgebruik lijkt nog wel afgestemd op 

basisschoolkinderen in plaats van op tieners. Op sommige plaatsen is het 

taalgebruik populair en doet het geforceerd aan, ‘Ik trap me rot. Ik hoop niet 

dat het elke dag zo waait. Het is echt balen dat ik eerst naar de bushalte 

buiten het dorp moet fietsen. Dit duffe gat is zo klein dat er niet eens een bus 

naartoe gaat.’ Ook de keuze van de namen is opzichtig: de stadse Wesley, 

Brian, Yoeri en Samantha versus de dorpse Maartje. 

 

Vormgeving Het hardcover boek ziet er verzorgd en aantrekkelijk uit. De voorkant van het 

boek geeft een eigentijdse foto weer. Op de voorgrond staan een jongen en 

meisje met een capuchon over hun hoofd. De jongen heeft een mobieltje in 

zijn hand. Achter hen is, een beetje vaag afgedrukt, een groep hangjongeren 

met skateboards en een scooter te zien. 
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Titel:   Sil  

Schrijver:  Vrouwke Klapwijk 

Illustrator:  Willeke Brouwer 

Uitgever:  Callenbach 

ISBN:   978 90 266 20447 

 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Sil is een impulsieve jongen van een jaar of zes/zeven met heel veel energie. 

Op school heeft zijn klas een wedstrijd om een ‘masjien’ uit te vinden die nog 

niet bestaat. Sil en zijn vriendin Evi gaan bij verschillende mensen advies 

vragen. Opa brengt hen op het idee van een vis-vang-masjien. Hiermee gaan 

ze verder. Sil en Evi zijn bevriend met de buurvrouw, die kunstschilder is. 

Voor haar bedenkt hij spontaan en ongevraagd een dweilmasjien. Hij praat 

met haar over een schilderij. Op de dag dat de jury langskomt en 

klasgenootje Arjan weer plaagt, gebeurt er iets waardoor hun uitvinding niet 

meer toonbaar is. In het laatste hoofdstuk gaan Sil en Evi nadenken over de 

hemel en erover schilderen bij buurvrouw Kruit. Het christelijk element komt 

op een heel natuurlijke manier aan de orde in het praten van Sil en Evi over 

de hemel. Dit is mooi gevonden en mooi verwoord. ‘‘Ik wil graag een keer 

over de hemel schilderen’, zegt Sil. (…)’ Alles van goud? ‘vraagt ze dan. 

(…)’Hoe voel je je als je aan de hemel denkt?’ ‘Blij’. (…) ‘Slingers en confetti’, 

verzint Sil. ‘Golven? (…) Ja, zegt Sil. Ik vind dat golven bij feest horen. En 

vissen ook. Ik word blij van vissen’. ‘ 

 De auteur heeft zich goed ingeleefd in het doen en laten van een typisch 

ADHD’ertje. Sil heeft het vooral druk met zichzelf en alle dingen die steeds bij 

hem binnenkomen. Zijn vriendinnetje Evi helpt hem overal niet direct op te 

reageren.  

 

Taal en stijl Door het werken met stripjes is het mogelijk dat andere huisgenoten hun 

mening over broer/zoon Sil geven. Dat maakt het grappig. Het verhaal van Sil 

is beeldend verteld, je ziet voor je wat Sil doet.  

Je merkt dat Klapwijk zich goed kan inleven in kinderen. Sil denkt op zijn 

eigen kindermanier diep na over een schilderij van de buurvrouw. ‘Sil knijpt 

zijn ogen een beetje dicht en gluurt dan achter het schilderij’. ‘Wat doe je?’ 

vraagt de buurvrouw. ‘Kijken of God erachter zit’, zegt Sil.’ Sil wil een dode vis 

begraven en denkt hierover na. Hij kan goed associëren en bedenkt ‘als de vis 

in de hemel is, is het nu een goudvis’. Dit is mooi gevonden, het zijn echte 

kindergedachten.  

 

Vormgeving Sil is een prachtig vormgegeven boek, resultaat van een unieke                                  

samenwerking van auteur en illustrator. Deze manier van schrijven en 

illustreren is leesbevorderend te noemen en een bijzonder combinatie van 

een lees- en kijkboek. Het is een combinatie van stripjes, ‘gewone’ tekst, 

gebruik van grote en kleinere letters, wisselend kleurgebruik in letters en op 

de bladzijdes, wisselende lettergroottes. Soms is dat wat verwarrend, dan kan 

er na een ‘grote letter’ bij kinderen onduidelijkheid zijn bij welke van de twee 

zinnen dit woord hoort.  

De illustraties van Willeke Brouwer zijn aangevuld met tekeningen van de 

masjienes door haar 11-jarige zoon: hij maakte bijpassende 

potloodtekeningen van de haargel- en dweilmasjien. De illustraties zijn 

speels, warm, hebben een vrolijke, levendige sfeer en passen naadloos bij het 

verhaal. De achtergrond van sommige bladzijden is ingekleurd, wat vooral 
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heel sprekend en mooi is bij de dubbele gele bladzijde waar Sil over de hemel 

nadenkt. De ‘gewone’ bladzijden tekst steken saai af bij de meer bijzonder 

vormgegeven bladzijden. De kleine muisjes die op elke bladzijde te zien zijn, 

zorgen telkens voor een grappig detail.  
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Titel:   De zonnesteen  

Schrijver:   Henk Koesveld 

Illustrator  Irene Goede 

Uitgever:   Den Hertog 

ISBN:    978 90 331 22842 

 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw  De zonnesteen is een verhaal bestaande uit 16 korte hoofdstukken en is 

bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar. De titels verwoorden steeds de 

belangrijkste gebeurtenissen. In verkorte vorm verscheen dit verhaal in de 

Gezinsgids.  

Het verhaal gaat over Herre, een jongen van dertien jaar die opgroeit in het 

klooster van Prum. Hij is een oblaat: een aan het klooster geschonken kind-

monnik. Van zijn abt krijgt hij de opdracht de wereld in te gaan en na zijn reis 

bij de abt verslag te doen en te vertellen wat zijn levensdoel is.  

Het boek bevat twee verhaallijnen. De eerste verhaallijn is Herres opdracht 

om een kostbaar boek naar Arneym te brengen en de verantwoordelijkheid 

over een zonnesteen. De tweede verhaallijn vertelt over Herres zoektocht, 

naar wie zijn ouders zijn en wat zijn levensdoel is. De eerste verhaallijn lijkt al 

vrij vroeg afgelopen te zijn, omdat men in Arneym het boek niet wil 

accepteren. Herre wordt genomen door Noormannen en zijn zonnesteen 

wordt geroofd door de Viking hoofdman. Je ziet Herre opgroeien van 

onzekere oblaat tot een standvastige gelovige man die bewust kiest om God 

te dienen. Niet binnen de kloostermuren maar bij de Noormannen! In de 

tweede verhaallijn ervaar je de strijd van Herre om te bevatten wat Gods 

plan met hem is. Hij heeft een eenzijdig beeld van de Noormannen en van 

het geloof. Door zijn ervaringen en broeder Thomas verandert hij van inzicht. 

Bij de Noormannen gaat het geloof voor hem pas echt leven. Hij koesterde 

het kostbare boek en de zonnesteen om de verkeerde redenen.  

Broeder Thomas doet hem inzien dat het gaat om de woorden die in het 

kostbare boek staan. Zo komt zijn geloof tot leven en is zijn levensdoel 

helder. Het kostbare boek is een metafoor voor het echte geluk dat God je 

alleen kan geven. Pas aan het eind begrijp je de ware, symbolische betekenis 

van de zonnesteen.  

De titel verwijst naar de kostbare edelsteen die Herre verbindt met de 

Noormannen. Door deze zonnesteen leert Herre zijn afkomst en zijn 

levensdoel kennen. De titel is niet pakkend en blijft neutraal, beschouwend. 

Het christelijk karakter in dit boek zit verweven in het onderwerp, de 

thematiek en de levenshouding van Herre. Ook is er sprake van bidden tot 

God en het zingen tot eer van God. Uit de keuzes die Herre moet maken, 

spreekt een christelijke levenshouding. Door het veelvuldig gebruik maken 

van kerkelijk jargon wordt er van de lezers een behoorlijke kennis verwacht. 

Dit kan een drempel opwerpen. Een verklarende woordenlijst zou handig zijn. 

 

Taal en stijl Het verhaal wordt te beschouwend verteld; bijvoorbeeld het alleen op reis 

moeten gaan is zelfs voor een jongen van dertien jaar uit de middeleeuwen 

een heftige gebeurtenis. Evenals de kennismaking met zijn onbekende vader. 

Het verhaal is geschreven vanuit een hij- perspectief. Je ziet de 

gebeurtenissen door de ogen van Herre. In het begin blijft Herre wat op 

afstand maar naarmate het verhaal zich ontwikkelt, komt de personage van 

Herre steeds dichterbij. Zijn angst en oprechte woede over onrecht zorgen 

ervoor dat je je als lezer goed kunt inleven. Door de vele beschrijvingen, 
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details en feiten is het lastig om de verhaallijnen en personages te kunnen 

blijven volgen. Hierdoor heeft het verhaal veel weg van een 

geschiedenisboek en een reisverslag. De zinnen zijn kort en makkelijk te 

lezen. Soms is het taalgebruik wat plechtig: ‘Zelfs nu behoren ze zwijgend op 

de tijd te letten’ of ‘Prevel je gebeden, monnik’. Het is echter niet storend 

omdat het ook functioneel kan zijn, gezien het onderwerp en de tijd. 

Koesveld speelt met taal en in het boek tref je beeldspraak aan: ‘Een 

slaapzaal met veertig monniken lijkt nog het meest op een stal’ of : ‘De 

wereld is gekrompen tot het gezellige knetterende vuur.’ Ook de 

beschrijvingen van het landschap zijn beeldend: ‘De rivier kronkelt in luie 

bochten tussen de heuvels door.’ Koesvelds specialiteit is de middeleeuwen: 

alle feiten kloppen en het is een historisch verantwoord verhaal. 

 

Vormgeving Op de voorkant zie je een jongen drijvend op een boomstam te midden van 

blauwgroene golven met boven hem een zwarte kraai en achter hem een 

Vikingboot. Omdat de illustratie in de lengte getekend is, ontstaat er 

perspectief. De jongen ziet er jonger uit dan dertien jaar. Op de achterzijde 

loopt de illustratie door en tref je nog meer Vikingboten aan op zee. De jury 

vraag zich af waarom het jaartal AD 892 is gekozen en merkt op dat een kaart 

handig zou zijn geweest.  
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Titel:   Chantage  

Schrijver:  Hans Mijnders 

Uitgever:  Columbus 

ISBN:   978 90 85431657 
 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Tessa is de hoofdpersoon in het boek Chantage van Hans Mijnders. Ze is 

veertien jaar en woont samen met haar broer bij haar moeder en haar 

stiefvader Sjoerd. Haar ouders zijn gescheiden. in de eerste alinea’s wordt 

duidelijk dat het met Tessa niet goed gaat. Ze slikt twee paracetamolletjes en 

gaat met een zwaar hoofd op bed liggen. Dit roept vragen op: welke 

problemen heeft Tessa, waarom is ze zo moe en lusteloos? De lezer wordt 

direct bij het verhaal betrokken. Het grootste probleem is, zoals de titel al 

doet vermoeden, een chantagekwestie. Renate is een meisje uit een hogere 

klas, dat twee ‘vriendinnen’ heeft. Ze nodigen Tessa uit om mee te gaan 

winkelen. Op een gegeven moment dwingen ze Tessa te stelen bij een 

drogist. Als ze dit een tweede keer weigert, dreigen de meiden een filmpje 

van haar op You Tube te zette, waarop te zien is dat ze steelt. Tessa geeft toe 

en zit hopeloos in de val. De thuissituatie van Tessa is ook problematisch, net 

als de omstandigheden op school. De afloop is voorspelbaar: in het laatste 

hoofdstuk doet Tessa aangifte van chantage. De eerste tekenen van 

verzoening met moeder en Sjoerd zijn zichtbaar. De boodschap van het 

verhaal is duidelijk: eerlijk duurt het langst!  

Mijnders vertelt het verhaal chronologisch. Omdat de chantage net na de 

helft van het verhaal plaatsvindt, is de afloop een te snelle en voorspelbare 

opeenvolging van feiten, hoewel het einde nog enigszins open blijft .  

De schrijver weet het christelijke element over het algemeen knap te 

verweven in het verhaal. Het zit vooral in het hoofdstuk waarin Tessa en haar 

vader en vriendin napraten over de dienst die ze hebben bezocht. Opvallend 

is dat Tessa niet meer christelijk is. Dat is een bijzonder perspectief.  

Moeder en Tessa worden duidelijk uitgewerkt. Moeder is overbezorgd en 

lastig. Tessa reageert herkenbaar en realistisch; de lezer kan zich goed 

identificeren met haar. De overige personages zijn vrij clichématig 

uitgewerkt. Vader en zijn vriendin zijn christelijk, aardig en vol begrip. Rutger, 

een te volwassen jongen van veertien, is wijs, geduldig en gelovig.  
 

Taal en stijl Het verhaal heeft veel dialoog en daarom veel vaart. De ruziënde gesprekken 

zijn realistisch. Soms doet de taal echter ouderwets aan, bijvoorbeeld als 

Tessa haar stiefvader beschrijft. ‘Ze snapt niet wat haar moeder in die man 

ziet. Hij is dik, z’n haar zit meestal slordig en hij heeft altijd van die rare kleren 

aan.’ Woorden als ‘slordig’ en ‘rare kleren’ zijn geen hedendaagse pubertaal.  

De beeldspraak gaat soms mank. ‘Het gevoel dat ze een draaimolen in haar 

hoofd heeft, is weer helemaal terug.’ Deze beeldspraak is niet erg treffend, 

maar verwart. Hoe voelt dat, een draaimolen in je hoofd? 

Soms heeft Mijnders de neiging om te veel uit te willen leggen, terwijl uit de 

context al genoeg duidelijk wordt voor de lezer. ’‘Ja.’ Tessa hoort dat haar 

stem trilt. Vanaf het begin is ze bang geweest voor Jessica en Nikki. Daardoor 

heeft ze het veel te ver laten komen. Nu moet ze volhouden.’ Mijnders wijdt 

uit over de angst van Tessa, die al blijkt uit haar trillende stem. 
 

Vormgeving Het boek ziet er aantrekkelijk en modern uit. De foto van het meisje dat met 

haar hoofd op haar mobiel ligt, heeft de juiste wanhopige sfeer. De flaptekst 

geeft helaas de clou van het verhaal al weg. 
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Titel:   Opa Engel  

Schrijver:   Daniëlle Schothorst 

Illustrator:  Daniëlle Schothorst 

Uitgever:  Kwintessens 

ISBN:   978 90 578 83361 
 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Olivier woont met zijn familie in een dorp in een waterrijk gebied. Hij is dol 

op zijn opa. Zijn oma leeft niet meer. Opa houdt veel van de natuur en heeft 

een eigen boot. Samen met opa en zijn hond Nipper gaan ze er vaak op uit. 

Ze genieten van de omgeving, de rust en bekijken de dieren die ze 

tegenkomen. Olivier is een klein tobbertje. Hij denkt na over oma die is 

overleden en bedenkt dat ook opa kan overlijden. Daar moet hij niet aan 

denken. Hij schrikt er zo van dat opa zelfs het woord ‘kieteldood’ niet meer 

mag gebruiken.  

Opa wil hem iets leren: door een glazen schaal in de sloot te houden, ziet 

Olivier de beestjes beter, maar opa wil hem ook laten inzien dat hij – net als 

de werking van de glazen schaal – de dingen niet groter moet maken dan ze 

zijn. Olivier fantaseert verder en bedenkt dat opa later, als hij dood is, een 

engel is. Het is knap hoe de auteur het ‘zware’ thema ‘de dood’ op een 

kinderlijke manier verwerkt in een toegankelijk verhaal. Ook de kinderlijke 

redenaties in het boek zijn sterk.  

De titel van het boek is minder gelukkig gevonden, het suggereert dat opa al 

dood is. De auteur heeft waarschijnlijk Opa Engel bedacht vanwege de zorgen 

van Olivier om de eventuele dood van opa.  

De jury vraagt zich af in hoeverre dit boek christelijk is. Zo wordt er wel 

gebeden in het boek, maar de benadering van ‘de dood’ doet tamelijk 

seculier aan. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een engel, maar niet over 

God. Met name gezien de thematiek van het boek (omgaan met de dood) 

lijkt een (christelijke) levensbeschouwelijke invalshoek vereist. 

 Het verhaal beslaat slechts enkele dagen. Nadat Olivier rust heeft gevonden 

in het idee dat opa later een engel is, is dit meteen het slot van het verhaal. 

Opa gaat niet mee in de zorgen van Olivier, maar reageert rustig, afwachtend 

en natuurlijk. Het verhaal ademt, ondanks het zware thema, een prettige en 

veilige sfeer. 
 

Taal en stijl Het verhaal is geschreven in korte zinnen en het taalgebruik is eenvoudig. Dit 

doet geen afbreuk aan de kracht van de woorden. Mooi gevonden is 

bijvoorbeeld de volgende passage: ‘Het is stil. Maar niet zomaar stil. Mooi 

stil. Druk stil.’  

Naast de eenvoudige woorden maken de lezers kennis met 

natuurgerelateerde woorden als bijvoorbeeld ‘natuurgebied’ en leren ze 

spelenderwijs de namen van de dieren, zoals de reiger, ringslang, zwaluw, 

libel, poelslak, watertor, watervlo, schrijvertje, bootsmannetje.  
 

Vormgeving Het omslag van het boek past goed bij het verhaal van opa die er met Olivier 

en Nipper op uittrekt. Ook de sfeervolle, kinderlijk eenvoudige en vriendelijke 

illustraties sluiten goed aan bij het verhaal, wat gezien kan worden als het 

voordeel van de combinatie auteur en illustrator. Het boek, gericht op lezers 

van groep vier van de onderbouw basisschool, is onderdeel van een leesserie 

binnen een methode ‘Kinderen en…hun sociale talenten’. De lay-out is rustig, 

overzichtelijk en duidelijk en heeft een herkenbaar serieomslag. Elke nieuwe 

zin staat op een nieuwe regel in een duidelijke letter.  


