
Schaduwjury	Het	Hoogste	Woord	kiest	
Josephine	als	winnaar	

De	winnaar	van	de	kinderboekenprijs	Het	Hoogste	Woord	is	door	de	
schaduwjury	van	Driestar	Educatief	bekend	gemaakt.	De	schaduwjury	koos	
voor	Josephine	van	Hilly	Delfsma.	Vrijdag	werd	ook	de	winnaar	bekend	
gemaakt	door	de	officiële	vakjury.	Ook	zij	wezen	Josephine	aan	beste	boek.	
Onafhankelijk	van	elkaar	kwamen	beide	jury’s	tot	dezelfde	keuze.	
	
De	schaduwjury	van	Driestar	Educatief	zegt	in	het	rapport	over	Josephine:	
“Beetje	bij	beetje	krijg	je	als	lezer	zicht	op	het	verhaal	van	Josephine.	Heel	
mooi	is	het	dat	Josephine	in	het	boek	een	ontwikkeling	doormaakt.	Van	
eenzaamheid,	verdriet	en	wraak,	ontwikkelt	het	zich	naar	vergeving	en	
nieuwe	kansen.”	
De	schaduwjury	vraagt	zich	wel	af	of	zo’n	heftig	verhaal	geschikt	is	voor	

jongere	kinderen.	“Wij	vinden	dat	dit	echt	bedoeld	is	voor	jongvolwassenen	en	ouderen.”	
	
	
De	schaduwjury	bestaat	uit	de	zes	studenten	uit	
pabo	4:	Rian	Dekker,	Carolien	Hak	(rechts	op	de	
foto),	Willemieke	van	Schie	(links	op	de	foto),	
Judith	Keijzer,	Esther	Lamme	en	Gosine	Roeland.		
Zij	hebben	meegedaan	in	het	kader	van	de	minor	
Taal.	
	
Hilly	Delfsma,	Josephine,	Callenbach,	ISBN:	
9789026620997.	
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Voorwoord 
 
Schaduwjury van het hoogste woord. Het klinkt heel gewichtig en we hebben 
onze taak dan ook zeer serieus genomen en zijn figuurlijk in de boeken 
gedoken. We hebben gelezen, gewikt en gewogen en zijn na een gedegen 
onderzoek tot een conclusie gekomen. Het was voor ons geen gemakkelijke 
opgave. Des te meer omdat we geen schrijver of schrijfster wilden 
teleurstellen. Het is voor elke auteur dan ook een compliment dat hij of zij op 
de genomineerde lijst staat.  

Bij deze willen we alle personen, die elk op eigen wijze bijgedragen hebben aan 
dit juryrapport, bedanken. Daarnaast hopen wij dat meer kinderen en jong 
volwassenen gaan lezen, want elk boek is de moeite waard.  

Wij kunnen geen uitspraak doen over de definitieve winnaar. Als schaduwjury hebben wij 
drie boeken genomineerd als mogelijke winnaars voor ‘het hoogste woord’.  
Als derde hebben wij gekozen voor het boek ‘Maskers’ van Jeannette Donkersteeg. Dit 
boek is een echte aanrader om te lezen!  Een goed geschreven verhaal, met oog voor 
spanning, waarheid, en een christelijke visie.  
Op de tweede plaats nomineren wij “Het kleine theater’ van Anne Kleinsma. Dit boek 
maakte bij de hele jury indruk. Het boek vertelt op een interessante en heldere manier 
de Tweede Wereldoorlog en laat je deze door een andere bril bekijken. 
Als winnaar hebben wij gekozen voor ‘Josephine’ van Hilly Delfsma. Beetje bij 
beetje krijg je als lezer zicht op het verhaal van Josephine. Heel mooi is het 
dat Josephine in het boek een ontwikkeling doormaakt. Van eenzaamheid, 
verdriet en wraak, ontwikkelt het boek zich naar vergeving en nieuwe kansen. 
Dit was voor de jury de reden om ‘Josephine’ als winnaar te nomineren 

Alle andere auteurs wensen we veel schrijfplezier met het volgende exemplaar 
van hun hand, want elk exemplaar is, op zijn eigen wijze, de moeite waard. 

Rian Dekker, Carolien Hak, Judith Keijzer,                                                       
Esther Lamme, Gosine Roeland & Willemieke van Schie 

 
 
 
 
 



De boeken 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Titel: Josephine 
Auteur:Hilly Delfsma 
Illustraties: Tamar de Klijn 
Uitgever: Callenbach 
ISBN: 9789026620997 
 

 
 
Titel: Het Kleine Theater 
Auteur: Anne Kleinsma 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever: Kwintessens 
ISBN: 9789057883934 

 
 
 
Titel: Maskers 
Auteur: Jeannette Donkersteeg 
Illustraties: Trish Flannery 
Uitgever: De Banier 
ISBN: 9789033633195 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
Titel: Kate 
Auteur: Ineke Kraijo 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever: Mozaïk 
ISBN: 9789023994091 

 
 
 
Titel: Feeling Bleu 
Auteur: Sofie van Gelder 
Illustraties: Marleen Verhulst 
Uitgever: Boekencentrum B.V. 
ISBN: 9789023994 

 
 
 
 
Titel: Johoo Joes 
Auteur: Evelien Pullens 
Illustraties: Katja Schellekens 
Uitgever: Kwintesses 
ISBN: 9789057883828 

 
 
 
 
 

 
Titel: Grauwmantel 
Auteur: Henk Koesveld 
Illustraties: Ronald Heuninck 
Uitgever: Columbus 
ISBN: 9789085432081 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: Verdwijning in Barcelona 
Auteur: Bert Wiersma 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever: Columbus 
ISBN: 9789085432067 

 
 
 
Titel: Geen gezicht  
Auteur: Helga Warmels 
Illustraties: Bas Mazur 
Uitgever: Callenbach 
ISBN: 9789026605895 

 
 
 
 
Titel: Storm 
Auteur: Judith Jansen 
Illustraties:  
Uitgever: Mozaiek 
ISBN: 9789023994190 

 
 
 
 
 
 
 



De drie nominaties 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Titel: Josephine 
Auteur: Hilly Delfsma 
Illustraties: Tamar de Klijn 
Uitgever: Callenbach 
ISBN: 9789026620997 
 
 
Juryoordeel

	

 
Inhoud en opbouw   
Josephine is in huis bij Luke en Macy. Zij zorgen goed voor Josephine. Het been van 
Josephine wordt door Macy verzorgd. Luke heeft een mismaakt gezicht. Josephine 
durft hem niet lang aan te kijken. Niet omdat zijn gezicht er zo eng uitziet, maar nog 
meer omdat ze bang is dat hij in haar ogen kan zien over wat ze dacht en voelde. Na 
weken wordt het tijd dat Josephine naar school gaat. Ze is bang dat alle kinderen aan 
haar zien wat voor vreselijke dingen ze gedaan heeft. Langzaam maar zeker wordt het 
verhaal van Josephine vertelt. Josephine heeft regelmatig nachtmerrie en beleeft de 
gebeurtenissen opnieuw. Het dorp waar Josephine met haar moeder en zus woonde, 
wordt op een dag overvallen door rebellen. Ze ziet dat haar moeder voor haar ogen 
wordt verkracht en vermoordt. Samen met nog een aantal kinderen uit het dorp moeten 
ze mee met een boot. Maar deze boot zinkt en veel kinderen komen om. Josephine en 
Charlie en een aantal andere kinderen kunnen ontsnappen. Uiteindelijk worden ze 
opgevangen door het regeringsleger. Charlie zit vol haat en wil zich wreken op de 
rebellen. Hij sluit zich aan bij het leger. Hij weet ook Josephine te overtuigen om wraak 
te nemen. Zo worden deze twee kinderen kindsoldaat. Josephine vindt het in het begin 
vreselijk om mensen neer te schieten, maar dat wordt steeds minder. Op een dag wordt 
Josephine door Luke gevonden. Nadat ze gevochten hebben, liggen er kinderen en 
soldaten dood op de grond. Josephine blijkt nog te leven. Liefdevol wordt ze opgevangen 
door Luke en Macy. Maar Josephine blijft worstelen met haar verleden. Stapje voor 
stapje leert ook zij vergeving kennen in haar leven. Ook ontmoet ze Charlie nog een 
keer. Na alles wat ze samen meegemaakt hebben, trouwen ze uiteindelijk met elkaar. 
Josephine is door de liefde en aandacht van Luke en Macy weer mens geworden. Het 
boek bestaat uit korte hoofdstukken. Dit is prettig, omdat je na een hoofdstuk gelezen 
te hebben, het boek aan de kant kan leggen en het hoofdstuk kan overdenken. Het boek 
is niet zo spannend dat je als lezer gelijk wilt weten hoe het verhaal afloopt. Maar het 
houdt de lezer wel nieuwsgierig wat het verhaal van Josephine is. Beetje bij beetje 
krijg je als lezer zicht op het verhaal van Josephine. Hilly Delfsma geeft in gepaste 
porties het verhaal aan de lezers. Het is knap van de schrijfster dat ze over zo een 



thema durft te schrijven. Het boek is gebaseerd op een levensverhaal van iemand. Het 
verhaal voelt ook echt aan. Het is geen boek wat je voor de ontspanning graag leest. Het 
is een boek wat de lezer aan het denken zet. Heel mooi is het dat Josephine in het boek 
een ontwikkeling doormaakt. Van eenzaamheid, verdriet en wraak, ontwikkelt het boek 
zich naar vergeving en nieuwe kansen. Ook voor Josephine is er hoop na een vreselijk 
leven. God wordt niet genoemd in dit boek. Maar wat wel ontzettend goed is geschreven, 
is dat er vergeving is en liefde. Dit zou je verder kunnen betrekken op God Die liefde is 
en vergeving kan schenken voor grootste zondaren. Dit boek spreekt van hoop en liefde. 
Wat we als jury nog wel afvroegen is of dit boek wel geschikt is voor kinderen. We 
vroegen ons af voor welke doelgroep dit boek bedoeld is. Wij vinden dat dit echt 
bedoeld is voor jongvolwassenen en ouder. Het is een vrij heftig verhaal en meer 
geschikt voor wat ouderen en zeker niet voor kinderen. 

Taal en stijl 
Hilly Warmels vertelt in weinig woorden een diep verhaal. Haar kracht is dat ze met 
weinig woorden heel veel kan zeggen. Er is voor de lezer ruimte voor eigen invulling en 
emoties. Het boek begint al heel intrigerend met: ‘Eigenlijk kan ik je dit niet vertellen. 
Het is te erg’. Warmels schrijft in het ik-perspectief. Op die manier kun je als lezer je 
verplaatsen in Josephine. Het is te merken dat Warmels heel bewust heeft nagedacht 
over haar woord- en zinskeuze. Het volgende is prachtig geschreven. Toen had ze met 
een verbeten gezicht de kuil dichtgegooid. Geen traan had ze gelaten. Maar ik wist 
inmiddels ook hoe je kon huilen zonder tranen. Niemand zag het, maar mijn hart was 
drijfnat(blz.70). Toch is het verhaal niet heel zwaar, maar worden sommige dingen ook 
weer luchtig omschreven, zodat het ook prettig blijft lezen. Vandaag zou ik voor het 
eerst naar buiten gaan. Niet dat mij iets was gevraagd, maar Macy en Luke hadden er 
gisteren samen ruzie over gemaakt(blz.9). 

Vormgeving 
Het boek ziet er in de eerste instantie niet heel aantrekkelijk uit om te lezen. Pas nadat 
je het verhaal gelezen hebt, begrijp je de voorkant ook. De voorkant past heel mooi bij 
het verhaal. De hoofdstukken zijn prettig opgezet en ook het lettertype is fijn om te 
lezen. Ook staan de flashbacks in een ander lettertype, zodat je als lezer makkelijk om 
kunt schakelen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titel: Het kleine Theater 
Auteur: Anne Kleinsma 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever:Kwintessens 
ISBN: 9789057883934 
 
 
Juryoordeel

  

Inhoud 
Het Kleine Theater, een boek dat zich afspeelt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De hoofdpersonen in het boek zijn Jasper en het Joodse meisje 
Roos. Samen geven zij poppenkastvoorstellingen in het Kleine Theater. 
Ondertussen komt de oorlog steeds meer in het leven van Jasper en Roos. De 
dreiging van de oorlog wordt door de ogen van de kinderen weergegeven, heel 
knap. Jasper en Roos verwerken de dingen die ze meemaken door spel, het 
geven van voorstellingen. Een hele mooie manier!   
Roos verdwijnt op een dag, na de oorlog ontdekt Jasper dat zij dichtbij was 
ondergedoken. De moeder van Roos is getraumatiseerd. Uiteindelijk vertrekken 
Roos en haar familie naar Amerika. Het is geen boek met een happy end, dat 
zou tekort doen aan het verhaal. Toch blijft de lezer ook niet teleurgesteld 
achter, heel mooi gedaan van de schrijfster! Dit boek maakt indruk, het is met 
algemene stem verkozen tot de top 3 van de genomineerde boeken.  
 
Taal en stijl 
Het boek heeft een vrij groot lettertype wanneer je het vergelijkt met het 
leesniveau, maar dat is niet heel storend. Het verhaal is heel duidelijk 
geschreven, kinderen komen geen moeilijke woorden tegen in dit boek. Het 
boek bevat geen heftige feiten, eigenlijk wordt het verhaal van de oorlog 
tussen de regels verteld, een mooie manier! Uit de fantasie van Jasper kan de 
lezer afleiden hoe een kind tegen de oorlog aankijkt. Dat is een interessante en 
heldere manier om de Tweede Wereldoorlog door een andere bril te bekijken.  
 
Vormgeving 
Over de vormgeving van het boek waren de meningen verdeeld. Wanneer je het 
boek gelezen hebt, begrijp je de omslag beter. Op het eerste gezicht kan het 
boek wat kinderlijk overkomen, dat past niet bij de inhoud van het boek.  Voor 
sommigen was dit de reden om Het Kleine Theater op de tweede plek te 
zetten. Zo komt dus duidelijk naar voren hoe belangrijk de vormgeving van een 
boek is. Daarentegen zijn de illustraties in het boek zijn heel mooi en passend 
bij het verhaal. Ze zijn levensecht, het lijken net zwart-witfoto’s.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titel: Maskers 
Auteur: Jeannette Donkersteeg 
Illustraties: Trish Flannery 
Uitgever: De Banier 
ISBN: 9789033633195 
 
 
Juryoordeel

 
Inhoud 
Maskers, een boek dat zich afspeelt in Mexico. De hoofdpersoon in Maskers is het 
elfjarige jongetje Manuel. Hij woont samen met zijn vader en zijn zus, zijn moeder is 
gestorven. Sinds zijn moeder is gestorven, gaat het thuis anders. Zijn vader heeft geen 
werk meer  en raakt verwikkeld in de drugswereld, evenals Manuel zelf. Het blijkt 
moeilijk te zijn om uit deze drugshandel te stappen, zowel voor Manuel als voor zijn 
vader. Dat feit wordt heel realistisch beschreven, een eerlijk beeld voor de lezer.  
 
Taal en stijl 
Maskers is geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar. De schrijfster heeft een moeilijk 
probleem op een mooie wijze geschreven voor kinderen van die leeftijd. Mexico is 
Spaanstalig, dat blijkt ook uit de woorden die de lezer tegenkomt. Achterin het boek is 
een verklarende woordenlijst te vinden. Qua woordenschat valt er voor de lezers dus 
iets te leren.   
 
Vormgeving 
De vormgeving van dit boek is bijzonder. De inhoud van het boek bevat een heftig en 
realistisch probleem, toch is het goed geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar. Daar zit 
een spanningsveld, dat ook terug te zien is in de vormgeving. De illustraties zijn 
kleurrijk en realistisch, maar best kinderlijk. Het gevaar bestaat dus dat kinderen dit 
boek terug zullen leggen omdat ze het er kinderachtig uit vinden zien. Gelukkig is er wel 
gekozen voor een achterflaptekst…Na het lezen van het boek blijkt dat de omslag juist 
heel treffend is weergegeven, het bevat de kern van het boek.  
 
Dit boek is een echte aanrader om te lezen! Het is niet te gemakkelijk, maar ook niet te 
moeilijk om te lezen. Een goed geschreven verhaal, met oog voor spanning, waarheid, en 
een christelijke visie.  
De titel is het dragen waard, Maskers, dit komt goed naar voren in het boek en kan op 
verschillende manieren  worden geïnterpreteerd.  
Kortom, een geschikt boek voor deze leeftijdsgroep dat ook aanzet tot nadenken.  

 
 



De overige boeken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Titel: Kate 
Auteur: Ineke Kraijo 
Illustraties: Roelof van der Schans 
Uitgever: Mozaïk 
ISBN: 9789023994091 
 
Juryoordeel

 
 
 

inhoud 
Ze kan niets anders doen dan terugkijken naar die vervuilde, ingevallen gezichten met 
grote starende ogen. Sommige ogen staan bedroefd, andere berustend of woedend, 
maar de meeste ogen zijn leeg, alsof de zwervende Ieren te moe en te hongerig zijn om 
nog gevoel toe te laten.. 
 
Kraijo neemt ons mee naar het Ierse platteland van de 19e eeuw. Een eeuw waarin 
boeren als pachters werken voor een heer en nauwelijks iets te zeggen hebben. We 
leven mee met de familie O’Doherty; met name met Kate, want door haar perspectief 
krijgen wij als lezer het verhaal te zien. Er heerst een grote hongersnood in Ierland en 
we zien hoe Kate en haar familie alles in werk stellen om maar te overleven. We worden 
meegevoerd in hun vragen, hun verdriet en hun hoop. We vragen ons af wie er zal 
overleven, of de oogst het zal halen, wie de verrader zou kunnen zijn, of ze hun huis 
uitgezet zullen worden en hoe alles verder zal gaan. Kraijo weet in dit historische 
verhaal de lezer tot het eind te boeien. Niet alleen de gebeurtenissen zorgen ervoor dat 
het boek de lezer raakt. Ook de manier waarop het verhaal wordt neergezet, speelt 
hierin een sterke rol. Kate is een personage wat enerzijds ver van ons afstaat. Ze leeft 
in een andere tijd en heeft een totaal ander leven. Toch weet Kraijo ons mee te slepen 
in dit Ierse verhaal. Zonder informatief over te komen, zien wij de omgeving, de huisjes, 
de kleding en het eten voor ons. We worden in de eerste plaats geraakt door het feit 
dat deze mensen niets anders dan aardappels op het menu hebben staan, niet wetend 
dat het nog veel erger wordt dan dat… 
Niet alleen deze Ierse omgeving wordt goed weergegeven, maar ook de personages in 
het verhaal. We leven mee met Kate, we zien haar gevoelens, gedachten en daden. 
Verder krijgen we een duidelijk beeld van de medepersonages. We zien de plagerige en 
enthousiaste Pat voor ons, maar ook de serieuze, zorgzame en wat zonderlinge Connor. 
Deze karakters worden vooral neergezet door hun gedrag en houding en niet zozeer 
door wat Kate over hen zegt, wat het boek siert. 
Het thema is vernieuwend. Er bestaan weinig boeken over Ierland en de hongersnood die 



daar heerste, zeker niet op jeugdniveau. Het thema verlies komt in veel boeken voor, 
maar niet op deze manier. In dit boek gaat het echt om overleven en dat weet de 
schrijfster heel treffend neer te zetten. De titel van het boek is niet echt origineel, 
maar wel passend. Het geeft de eenvoud van de mensen in het boek weer.  
Kate is een aangrijpend boek, origineel en goed neergezet. De schrijfster zorgt voor 
betrokkenheid. De schrijfster probeert door bepaalde opmerkingen deze 
zwaarmoedigheid van het boek soms te doorbreken. Dat lukt haar deels door 
opmerkingen van Pat en Fergus. Toch had er soms nog wel iets meer humor in mogen 
zitten, om de zware lading een beetje van het boek af te halen. Wel moet gezegd 
worden dat je als lezer het boek niet met een bezwaard gevoel weglegt, want Kraijo 
weet het einde zo te maken, dat het niet dichtgetimmerd is, maar er tegelijkertijd wel 
een sprankje hoop geeft.   
Aan de ene kant zijn wij het er dus over eens dat Kate een prachtige roman is, vol met 
mooie beschrijvingen en realistische en treffende beelden. Toch zijn wij ook van mening 
dat het christelijk element hier en daar ontbreekt. De relatie tussen Kate en Fergus 
zou een voorbeeldfunctie moeten hebben en dat heeft het in dit boek niet. Het is 
misschien wel realistisch, gezien de geschiedenis waar het zich in afspeelt, maar toch 
zetten wij bij sommige passages onze vraagtekens, zeker gezien de leeftijdscategorie 
waarvoor het boek geschreven is.  
 
Taal en stijl 
Zoals hierboven al vermeld werd, wordt het verhaal pakkend en realistisch neergezet. 
De schrijfster maakt gebruik van lange zinnen. Toch is dit niet storend, omdat de 
interpunctie goed gebruikt wordt en daardoor is het boek goed leesbaar. De Ierse 
woorden in het verhaal maken het lezen van het boek in het begin wat lastig. Het 
opzoeken en terugbladeren werkt niet leesbevorderend. Maar anderzijds werken deze 
Ierse woorden ook weer mee aan de sfeer in het verhaal.  
 
Vormgeving  
Het boek ziet er aantrekkelijk uit. De omslag is aansprekend en verzorgd. Het is een 
boek wat jonge meiden en (jong) volwassenen uit de kast pakken. Je kunt echter niet aan 
de voorkant zien dat het hier om een historische roman gaat. Al met al kunnen we 
zeggen dat de tekst op de achterkant van het boek niets teveel heeft gezegd. Kate is 
inderdaad een heel bijzonder, meeslepend en mooi geschreven verhaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Titel: Feeling Bleu 
Auteur: Sofie van Gelder 
Illustraties: Marleen Verhulst 
Uitgever: Boekencentrum B.V. 
ISBN: 9789023994 
 
 
Juryoordeel

 
Inhoud 
Na een lange strijd tegen anorexia verlangt de zeventienjarige Nette naar vrijheid. Een 
voorbereidend jaar aan de internationale kunstacademie in Groningen opent voor haar de 
deur naar een nieuw leven. Nettes verwachtingen staan hoog gespannen. Tot ze aan haar 
grote avontuur begint. Plotseling beseft ze wat het is om op eigen benen te staan. 
Zonder haar vriendinnen en vriendje Thomas voelt ze zich bang en onzeker. Het 
duistere stemmetje van de eetstoornis sluipt opnieuw haar hoofd binnen. In haar hart 
ontstaat een grote leegte die Nette opvult met eten. Veel eten… Wanhopig probeert 
Nette de controle over haar leven terug te krijgen. Maar het eetmonster is veel sterker 
dan zij. Kan Nette haar eetstoornis verslaan? En vindt ze uiteindelijk de vrijheid waar 
ze zo naar verlangt? 
 
Taal en stijl 
Feeling blue, wat moeten we ervan denken als we deze titel zien? We weten niet waar 
het boek over gaat, dus dat is positief. Maar wat deze titel ons, na het lezen van het 
boek wil zeggen? We hebben werkelijk geen idee. 
In dit boek misten we de spanningsboog. Na een aantal bladzijdes begonnen we ons af te 
vragen wat er nu eigenlijk ging gebeuren. De verandering in het leven van Nette kwam 
maar niet. Ook de schrijfstijl was lang niet altijd even prettig. Er stonden vaak woorden 
in die veel gebruikt werden. Ook was niet altijd het goede woord, bij de gebeurtenis 
gevonden. Daarnaast stonden er veel gedachtepuntjes in dit boek. Over daad, schaad 
zegt men wel eens. Daar is dit zeker een geval van.   
Ook het christelijke element kwam niet echt terug in het boek. Jammer. 
 
De schrijfster heeft een onderwerp beschreven, waarbij de angst en de schaamte 
gevoeld wordt, maar door dat er grote steken zijn laten vallen, is dit boek geen topper. 
 
Vormgeving 
Een mooi vormgegeven boek. Een boek wat je uit de boekenkast zou pakken om te gaan 
lezen.  
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: Johoo Joes 
Auteur: Evelien Pullens 
Illustraties: Katja Schellekens 
Uitgever: Kwintesses 
ISBN: 9789057883828 
 
 
Juryoordeel

 

 

Inhoud en opbouw   
Joes heeft een vriend die Gijs heet. Het verhaal over Joes speelt grotendeels op school 
af. Joes houdt een keer zijn spreekbeurt over de maan. Hij doet dat op een beeldende 
manier door de maan en de aarde met ballen uit te beelden. Toen stuiterde de bal op de 
grond. ‘Toen viel de aarde uit de hemel!’ lacht Ella. Joes’ vader is werkeloos. Joes vindt 
dat absoluut niet leuk en bedenkt allerlei manieren om zijn vader aan het werk te 
krijgen. Zijn vader is namelijk nogal depri en daarom is het thuis niet altijd leuk. Op 
school wordt er een toneelstuk opgevoerd. Voor het decor maken hebben ze enkele 
ouders nodig. Ook de vader van Joes helpt mee. Joes schaamt zich dat zijn vader 
meehelpt. Nu weet iedereen dat zijn vader geen werk heeft. Maar de kinderen uit zijn 
klas vinden zijn vader erg leuk. Ook Kim, een klasgenootje weet hoe het is als je ouders 
geen werk hebben. Aan het eind van het boek wordt het toneelstuk opgevoerd. Het 
wordt een groot succes. De thematiek van werkeloosheid wordt op een luchtige manier 
beschreven, maar wel zo dat kinderen zich in kunnen leven in het verhaal. Dit boek is 
geschikt om met kinderen over dit thema te praten. Verder is er in het verhaal niets 
christelijks op te merken. We zouden dit als jury niet als christelijk boek willen zien. 
Verder is het een vrij simpel en makkelijk leesbaar verhaal, niet heel verrassend. Het 
lijkt wel alsof de schrijfster over een bepaald thema had willen schrijven en 
daaromheen het verhaal heeft geschreven. Het is wel de vraag of kinderen dit boek snel 
zullen lezen, want het is niet heel aansprekend. 

Taal en stijl 
De schrijfster maakt gebruik van redelijk korte zinnen, zodat het voor kinderen prettig 
leesbaar is. Het verhaal is soms grappig beschreven. Kinderen zouden hier wel om 
kunnen lachen. Het is echt op kinderniveau geschreven. Het is geen heel spannend 
verhaal of heel mooi geschreven. Wel zal het kinderen aanspreken door de grapjes die 
erin zitten. 

Vormgeving  
De voorkant van het boek past bij het verhaal over het toneelstuk, maar spreekt verder 
niet echt aan. Het is geen aantrekkelijk boek om te pakken. De tekeningen in het boek 
doen een beetje nep aan. De lettertype van het verhaal leest wel lekker 
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Juryoordeel

  

 
Inhoud 
Reymar, de vijftienjarige molenaarszoon vindt op een dag een eeuwenoud kistje met 
munten en een mysterieuze brief, begraven in de tuin. In de brief staat een opdracht 
die hij als vinder moet uitvoeren. Reymar besluit om op weg te gaan om de opdracht uit 
te voeren. Hij moet het kistje naar de commandeur van een ridderorde brengen. Als hij 
daar aankomt, verteld de commandeur dat de opdracht nog veel verder reikt. Hij moet 
de heilige lanspunt gaan zoeken. Om dit relikwie te vinden moet hij als schildknaap van 
de Duitse Orde mee op kruistocht tegen de Litouwers. Gekleed in een grijze mantel 
moet hij daar op het spoor van de heilige lanspunt komen. Hij begint aan een lange, 
spannende zoektocht, waarin niets is wat het lijkt en niemand is wie hij zegt te zijn…. 
Hij wordt beschuldigd van diefstal, gevangen gezet en bijna onthoofd. Wie is toch die 
vreemde kluizenaar die zijn leven redt? En wie zijn eigenlijk zijn echte ouders?  
 
Taal en stijl 
Het is een prachtig boek. Het is een informatief verhaal met een goede 
spanningsopbouw. Het is boeiend geschreven, er zitten veel onverwachte gebeurtenissen 
in wat het steeds weer spannend maakt. De lezer wordt benieuwd naar de afloop en wil 
blijven lezen, dat is een goed teken. Het is ook niet voorspelbaar en dat maakt het juist 
dan ook weer spannend en geheimzinnig. Erg aantrekkelijk boek dus om te lezen, zeker 
als je van spannende verhalen houdt en tegelijkertijd is het ook geschiedenis waar je 
over leest, dus het kan ook heel leerzaam zijn voor kinderen. Het is goed op niveau 
geschreven van de doelgroep. De taal en woordkeuze zijn ook goed en duidelijk  
 
Vormgeving 
Het boek ziet er aantrekkelijk uit en zal daarom ook snel gepakt worden. Een boek wat 
jongeren aan zal spreken. 
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Juryoordeel

 

Inhoud 
Verdwijning in Barcelona is alweer het 50e boek van Wiersma’s hand. De familie Simons 
wordt gevraagd met de zoon van de baron (Jefta) mee te gaan naar Barcelona. Steven 
en Kirsten vinden dit een geweldig idee en kijken ernaar uit, maar ze komen er al snel 
achter dat er rare dingen gebeuren. Jefta komt op de proppen met vreemde verhalen en 
Kirsten en Steven weten net als hun ouders niet echt wat ze ervan moet vinden, totdat 
Jefta samen met Steven verdwijnt en er een grote zoektocht begint...  
Het begin van het boek is gelijk al pakkend. We krijgen niet te maken met de 
hoofdpersonen van het verhaal, maar met een aantal andere personages. Dit roept gelijk 
vragen op en zorgt ervoor dat de spanning opgebouwd wordt. Deze spanning in het begin 
van het verhaal, weet de schrijver goed door te voeren door het gehele boek heen. 
Wiersma heeft dus een boek geschreven wat de lezer van begin tot eind vasthoudt. Ook 
heeft hij het thema ontvoering op bijzondere wijze uitgewerkt.  
Toch zitten er ook heel wat toevalligheden in het verhaal. Het boek is dus ook een 
beetje cliché, want uiteindelijk komt het allemaal weer precies goed. Voor kinderen 
echter, is dit niet heel erg. Wat wij wel miste, was een spectaculaire afsluiting. Het 
boek eindigt ermee dat Steven thee gaat zetten voor zijn ouders; niet echt een ultiem 
einde als je het vergelijkt met de rest van de gebeurtenissen in het boek. Het hele boek 
is spannend geweest en het eindigt nu op een bijna slome manier. Dat heeft het verhaal 
geen goed gedaan.  
Verder vinden wij wel dat het christelijke element heel mooi in het verhaal verweven 
zit. Het is er niet al te dik bovenop gelegd, maar wel duidelijk aanwezig. Vooral de 
vader/zoon relatie geeft een mooie toevoeging aan het boek. 
 
Taal en stijl 
Het verhaal is vlot geschreven en goed te volgen voor de lezer. De overstappen van 
perspectief maken dat we het verhaal vanuit verschillende kanten bekijken. Dit maakt 
het boek bijzonder. De schrijfstijl van Wiersma is verder niet heel speciaal, in de zin 
van dat er mooie passages en beschrijvingen in staan. Maar daarvoor is dit boek ook niet 
bedoeld. Dit boek draait om de spanning en die zit er dan ook heel goed in. Kinderen 
zullen genieten van de vlotte en pakkende manier van schrijven.  

 



Vormgeving 
De voorkant van het boek is mooi. Door de speling van licht en donker geeft het gelijk 
iets van de spanning van het verhaal weer. De omslag zal zeker aanspreken en zet aan 
tot lezen. Toch laten de illustratie en de titel al heel wat los over de inhoud van het 
verhaal. Dat maakt het boek wat minder sterk, alhoewel de spanning er in het boek zelf 
niet minder om is. De lezer blijft lezen, omdat hij toch benieuwd is naar ‘hoe’ het zal 
verlopen.  
Al met al kan gezegd worden dat Verdwijning in Barcelona een boeiend en goed 
geschreven boek is, waarbij vooral het spanningselement goed tot zijn recht komt. De 
schrijver weet de lezer goed aan het lijntje te houden door telkens met nieuwe vragen 
om de hoek te komen. Het boek is spannend van begin tot eind, een echte pageturner en 
voor veel kinderen een aanrader.  
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Inhoud:	
De	12	–	jarige	Marit	ligt	in	een	brandwondencentrum.	Op	een	verjaardagsfeestje	heeft	ze	
ernstige	verwondingen	opgelopen.	Haar	klasgenootje	Jens	gooide	spiritus	op	het	kampvuur,	
waardoor	Marit	nu	voor	haar	leven	getekend	is.	Ze	is	boos	op	hem,	maar	ook	op	haar	beste	
vriendin	die	niets	van	zich	laat	horen.	Ze	voelt	zich	in	de	steek	gelaten.	En	dan	nog	eens	al	
die	stomme	littekens.	Hoe	zullen	de	klasgenootjes	wel	niet	reageren	als	ze	haar	zo	zien	als	ze	
weer	naar	school	mag.	Maar	hoe	is	het	eigenlijk	met	Jens?	Kan	Marit	hem	dit	ongeluk	
eigenlijk	ooit	vergeven?	
Na	een	tijdje	mag	ze	weg	van	de	ziekenhuiskamer	en	mag	ze	weer	naar	school.	Langzaamaan	
probeert	Marit	haar	leven	weer	op	te	pakken.	Dit	gaat	in	het	begin	nog	niet	zo	makkelijk.	
Maar	later	ontdekt	ze	dat	de	vlammen	niet	alleen	bij	haarzelf	sporen	hebben	achtergelaten.		
	
Taal	en	stijl:	
Het	is	een	mooi	boek.	Het	onderwerp	is	best	pakkend,	omdat	het	best	een	ingrijpend	iets	is	
voor	een	kind	om	dit	mee	te	moeten	maken.	Het	boek	is	vlot	geschreven,	heeft	een	goed	
taalgebruik	en	is	dus	voor	de	doelgroep	ook	goed	en	duidelijk	om	te	lezen.	Het	is	best	een	
boek	met	een	emotionele	lading,	maar	het	eindigt	wel	leuk	en	dan	zijn	de	emoties	even	weg.	
Voor	een	kind	die	dit	meegemaakt	heeft	is	dit	boek	vooral	heel	mooi	om	zo	te	lezen	hoe	er	
mee	omgegaan	wordt,	maar	ook	voor	de	andere	kinderen	natuurlijk.	
	
Vormgeving:	
Het	uiterlijk	van	het	boek	zorgt	er	denk	ik	wel	voor	dat	vooral	meiden	dit	boek	zullen	lezen.	
De	jongens	zullen	dit	boek	niet	zo	snel	kiezen,	omdat	er	een	meisje	op	de	voorkant	
afgebeeld	staat.	Dat	is	wel	jammer.	Verder	is	het	wel	een	mooie	illustratie	vind	ik	als	je	er	
over	nadenkt	welke	inhoud	er	achter	zit.	De	titel	is	wel	een	beetje	apart,	maar	geeft	wel	
precies	weer	wat	de	dubbele	lading	van	dit	boek	is.		
	
Het	is	een	mooi	en	ingrijpend	boek.	Het	is	mooi	om	te	lezen	hoe	zo’n	kind	omgaat	met	zo’n	
gebeurtenis	en	de	gevolgen	daarvan.	Het	is	niet	echt	een	spannend	boek,	waardoor	jongens	
het	sowieso	niet	snel	zullen	pakken.	Het	is	meer	een	emotioneel	beladen	boek	en	dat	trekt	
niet	zo	snel	denk	ik	bij	de	kinderen	om	dat	zo	te	gaan	lezen.	Toch	zitten	er	wel	mooi	dingen	
in	het	boek,	zoals	acceptatie,	vriendschap	en	vergeving.	En	daarom	is	het	ook	wel	goed	voor	
kinderen	om	eens	zo’n	boek	te	lezen.		
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Juryoordeel 

Inhoud 
Storm is geschreven speciaal rondom het thema ’60 jaar watersnood’. De schrijver weet 
op boeiende wijze de watersnoodramp van 1953 te beschrijven. Dit doet hij op 
eigentijdse wijze met ook gebeurtenissen en verhaallijnen erin verwerkt die 
vernieuwend zijn. De watersnoodramp beleef je als lezer mee met Jet. Zij is bevriend 
met Krijn. Niet alleen de nood van het water dat steeds hoger komt te staan komt naar 
voren, maar ook Krijn zelf is in nood, daarom is hij op de vlucht gegaan. Hij kan niet 
meer thuis wonen, omdat dit te gevaarlijk is. Jet komt achter een geheim wat verborgen 
had moeten blijven, maar zij ontdekt dit op een heel andere manier dan zij ooit had 
kunnen denken. Krijn en Jet worden in de nacht van de watersnoodramp tot op het dak 
van een schuurtje gedreven door het water. Maar juist in deze nood gaan ze pas weer 
écht met elkaar praten en gebeuren er bijzondere dingen.  

Het verhaal loopt goed en het is zeker positief dat het zo makkelijk weg leest. Het 
eigentijdse trekt. Toch is dit ook wat onwaarschijnlijk en doet het eigenlijk af aan de 
realiteit van het verhaal. Twee kinderen die elkaar redden, zonder dat er verder iemand 
bij is, is behoorlijk toevallig. Ook dat er veel andere problemen bij betrokken zijn. 
Natuurlijk kunnen die problemen wel spelen, maar dat dit tijdens een watersnoodramp 
omhoog komt, is wel weer wat onwaarschijnlijk. Met het oog op de realiteit is het boek 
niet helemaal kloppend. De overstroming gebeurde zestig jaar geleden, niet in deze tijd. 
Dat is in het boek niet aan alles te merken.   
Het boek mag dan op sommige punten niet helemaal realistisch zijn, het is zeker een 
spannend boek en op de achterkant staat ook precies verwoord wat zo is: een verhaal 
over vriendschap en geheimen tegen de achtergrond van de watersnoodramp.  

Taal en stijl 
Het verhaal is in verleden tijd geschreven. Dit is niet de meest makkelijke manier, maar 
wel een mooie stijl van schrijven. De gesprekjes tussen Jet en Krijn worden ook 
duidelijk beschreven met beschrijving van gevoelens en uiterlijk. Hierdoor zie je de 
dialogen goed voor je en wordt je er als lezer ook echt bij betrokken. Stukjes in het 
verhaal zijn soms wel wat beschrijvend, waardoor het op den duur wat saai wordt. 
Wanneer er dan weer iets nieuws gebeurd weet de auteur de lezer daarmee wel weer te 
boeien.  



Vormgeving 
Het lettertype van het boek is groot waardoor het boek ook fijn leest. Er zijn geen 
illustraties in het boek, dit maakt dat de binnenzijde van het boek er wel wat saai uit 
ziet. De voorkant past goed bij het verhaal en geeft het hoogtepunt weer. De personen 
op de voorkant zien er wel een stuk ouder uit dan de personen in het verhaal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


