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Inleiding juryrapport 2014 

Dit jaar wordt voor de negentiende keer Het Hoogste Woord uitgereikt aan de auteur van het 
beste christelijke kinderboek van 2013.   
De prijs ziet er anders uit dan voorgaande jaren.  Aan beeldend kunstenaar Henny van 
Hartingsveldt is gevraagd een nieuw ontwerp te maken. Dit heeft geresulteerd in een uitvoering 
in keramiek die symbolisch verwijst naar ‘lezen van begin tot het eind, van alpha tot omega’. De 
winnaar van Het Hoogste Woord 2014 ontvangt deze prijs voor het eerst. 
 
Ingezonden titels 
De dertien toegestuurde boeken komen van zes uitgevers. Uitgeverij De Vuurbaak stuurde maar 
liefst drie titels, de uitgeverijen Columbus, Den Hertog en uitgeverij Mozaïek Junior hielden het bij 
twee titels. Uitgeverij De Banier en Ark Media brachten elk een titel in. Vanwege de bezuinigingen 
wordt er gelet op het aantal ingestuurde titels. Uitgever Columbus besloot om deze redenen 
slechts twee titels te sturen en liet volgens de jury daarmee een serieuze nominatiekans liggen 
voor het in het voorjaar van 2013 verschenen boek ‘Goedbedoeld’ van Guurtje Leguijt. De jury 
vindt het jammer dat een boek met zoveel potentie - een raak beschreven portret van een adhd-
puber - buiten de boot is gevallen.  
De jury vroeg zich af waarom het werkboek ‘Tirza’s vrolijke frutselbijbel’ werd ingestuurd. Het is 
namelijk onmogelijk dit boek te beoordelen op de tekst. In dat opzicht kon de jury er weinig mee.   
 
Thema’s   
De thema’s in de toegestuurde boeken waren divers: Bijbelse verhalen, financiële adoptie, 
Tweede Wereldoorlog, de geschiedenis van Ierland en de VS in de 19e eeuw, moord, vergeving, 
astma en allergieën,  verliefdheid, rouwverwerking, voetbal, gastarbeiders, vriendschap, goed en 
kwaad.  
Corien Oranje schreef opnieuw een verhaal over het ‘probleem’ van een kind van vrienden van 
haar in ‘Love you, miss you’. Ze deed dit eerder bij ‘Kampioen’ naar aanleiding van het 
waargebeurde verhaal van Olivier van der Voort. 
  
Genres  
De jury ‘mopperde’ in vorige jaren over het ontbreken van boeken voor jongere kinderen. Daar 
was dit jaar geen reden voor. Twee prentenboeken van Willemijn de Weerd werden ingestuurd en 
een ‘frutselbijbel’, een bijbels verwerkingsboek.  
Roland Kalkman zorgde voor een thriller voor jongeren. Peter van Dijk verzorgde een 
verhalenbundel met fantasieverhalen, een genre dat nog niet eerder ingestuurd is. Van Arjan 
Wilschut kwam na jaren het beloofde vervolg op het fantasyverhaal ‘De adelaar en de koning’ 
(2005). Hij laat hiermee zien, dat je met een vervolg op een goed ontvangen en bekroond boek 
geen haast hoeft te hebben.  
 
Verrassingen 
Een verrassing voor de jury was de thriller van Roland Kalkman. Het is een intrigerende,  
spannende thriller, het eerste boek van deze auteur voor jongeren. De jury betitelt het als het 
beste boek van Roland Kalkman tot nu toe. Als er een ‘aanmoedigingsprijs’ zou bestaan zou hij 
hiervan de winnaar zijn.   
 
Ruimte voor de lezer 
Het toepassen van het ‘show-don’t tell’ principe is een belangrijk meetpunt bij de toegestuurde 
titels. Het blijkt dat dit voor een aantal auteurs van de niet-genomineerde titels nog (steeds) een 
oefen- en leerpunt is.   
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Het spannende boek van Roland Kalkman zou nóg beter zijn geworden als hij stopt met 
uitleggen. Dit aandachtspunt geldt ook voor Petra Messelink, die meer aan de verbeelding zou 
mogen overlaten.  
Corien Oranje weet als geen ander de lezer te bereiken. Zij is sterk in het uitvergroten van 
stereotypen, terugkerend in het op hol slaan van fantasie, hyper-gedrag en over-de-top-komisch-
zijn. Haar humor is bij tijd en wijle aan de cynische kant. Door het toepassen van staccato-
taalgebruik vult ze weinig in, waarmee ze een maximaal effect bereikt. 
Ineke Kraijo is een van de auteurs die het ‘show-don’t-tell’-principe uitstekend beheerst, ze schrijft 
in een soepele, beeldende, schilderachtige schrijfstijl. 
 
Taalgebruik 
Nellie Vermaat verrast met ‘Slaaf voor één seizoen’ door mooi beschreven passages in haar boek. 
Helaas wordt dat niet een verhaal lang volhouden en is de stijl niet altijd even consistent. Dit geldt 
ook voor de boeken van Els Florijn en Martine Jonker. Arjan Wilschut is een knappe verteller die 
gebruik maakt van rijke taal en prachtige elementen en een variatie aan bijvoeglijke 
naamwoorden. Uitgever-auteur Peter van Dijk schreef met ‘De toekan en de campingkok’ 
verhalen voor aan de bedrand. De verhalen zijn te omschrijven als ‘opgeschreven spreektaal’. Het 
is jammer dat de auteur zijn verhalen niet heeft omgezet naar schrijftaal.   
Dit jaar valt het de jury op dat er erg veel wordt ‘gebromd’ in de kinderboeken. In de ogen zijn 
veel ‘twinkellichtjes’ of vergelijkbare omschrijvingen en er wordt veel geknipoogd. Ook valt het 
op dat er (te) veel spreektaal wordt gebruikt:  ‘welja, joh’, ‘nee, joh’, ‘oké, jongens’.   
 
Christelijk element  
De jury constateert dit jaar dat het christelijke element in de meeste toegestuurde boeken op een 
mooie natuurlijke manier is verwerkt.  
Martine Jonker schreef opnieuw een kinderboek rond een Bijbels verhaal, waarin gebeurtenissen 
 uit de tijd van Jezus’ rondwandeling op aarde aansprekend tot leven komen. Roland Kalkman 
schreef een thriller rond het bijbelse thema vergeving. Arjan Wilschut laat via symboliek in Amyra 
zien dat de Bijbel en het christelijke geloof inspiratiebron zijn. Je kunt het boek omschrijven als 
christelijke fantasy.  
Ook Nellie Vermaat laat het geloof op een natuurlijke manier aan de orde komen, al valt het in 
haar verhaal op dat er geen ‘rooms-katholieke’ uitingen als bijvoorbeeld ‘een rozenkrans  
bidden’ of ‘een kruisje slaan’ zijn in een boek over ‘rooms-katholieke’ Polen.  
In ’Ik stuur je de zon’ laat Willemijn de Weerd heel mooi zien dat God én de zon er altijd zijn, een 
mooi christelijk element. Rose is een doorleefd christelijk verhaal, waarbij het geloof in God voor 
Kate de hele reis haar krachtbron is, als de God die met haar meegaat, wat er ook gebeurt. Oranje 
geeft een realistisch beeld van een puber die God vooral aanroept vanuit eigenbelang. Els Florijn 
verweeft het geloof op een mooie natuurlijke manier in het verhaal. Petra Messelink laat in het 
spreken en nadenken over de dood en rouw een christelijk perspectief zien. Tirza Beekhuis laat 
kinderen op een creatieve manier verwerkingen maken bij bekende Bijbelverhalen. In de overige 
boeken kwam dit christelijke element minder opvallend naar voren. 
 
Leeftijd versus taalniveau  
Bij SuperJoris van Bram Kasse valt het de jury op dat dit boek niet leeftijdsadequaat is. Het is 
uitgegeven voor kinderen van 8/9 jaar, terwijl kinderen van die leeftijd dit boek waarschijnlijk als 
te kinderachtig zullen ervaren. Dit gegeven viel eerdere jaren ook op bij de Opa-serie van dezelfde 
auteur. In 2011 schreef de jury bij een van deze deeltjes, dat deze serie waarschijnlijk het meest tot 
zijn recht komt bij jonge kinderen in de voorleesleeftijd, omdat kinderen die leesniveau AVI 5 
beheersen de humor misschien kinderachtig of flauw zullen vinden.    
De jury vraagt zich af of Nellie Vermaat bij ‘Slaaf voor één seizoen’ er pas op een later moment 
over heeft nagedacht voor welke doelgroep ze  het boek schreef. Qua thematiek sluit het boek 
het meest aan bij jongeren van 15-16 jaar, terwijl de schrijfstijl meer is afgestemd op de 
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bovenbouw basisschool. De verhalen van Peter van Dijk zijn in zekere zin leeftijdloos. Kinderen 
vanaf een jaar of tien zullen de humor het meest vatten en genieten van de vrolijke 
fantasiekronkels van deze auteur-uitgever. De jeugdromans van Ineke Kraijo vinden hun weg bij 
zowel jongeren als volwassenen. 

Romantiek  
Romantiek is een bijna onlosmakelijk onderdeel van vrijwel alle ingestuurde titels, waarbij het in 
veel gevallen tieners van 12-14 jaar zijn. SuperJoris van ongeveer 8-9 jaar heeft een onafscheidelijk 
vriendinnetje naast zich: Roos. Odetta is de stille liefde van Ralf in ‘Vuur over de stad’, David heeft 
bezoek van zijn nichtje Mirjam en is onder de indruk van Chana. Brugklasser Lynn is verwikkeld in 
allerlei misverstanden rond Aron. Jos krijgt in ‘De laatste slag’ Pascale als vriendin bijna op een 
presenteerblaadje aangereikt. Inger komt terug bij haar eerdere vriendje Maarten. Nuno is al wat 
ouder, minstens 16 jaar, en vindt bij terugkomst in Polen zijn Hanka terug. Kate gaat als  16-jarige 
aan boord met haar Fergus, twijfelt een enkele maal over Robert, maar trouwt in het nieuwe land 
met Fergus, een dag voordat hun dochter Rose geboren wordt. Amyra wordt de metgezel van 
Eenling   
In veel seculiere jeugdboeken gaan de auteurs in hun vaak expliciete beschrijvingen van 
lichaamskenmerken nogal ver. Een christelijke auteur hoeft daar niet aan mee te doen. Toch valt 
het de jury op dat alle auteurs in dit opzicht aan de veilige kant van de lijn blijven. Waar het 
bijvoorbeeld gaat om de aantrekkelijkheid van een meisje wordt er steevast beschreven dat ze 
mooie ogen heeft. Toch zullen veel jongens wel eens verder kijken dan alleen de ogen. De jury 
daagt de auteurs uit om in toekomstige verhalen op een verantwoorde manier te schrijven over 
de uiterlijke kenmerken van een aantrekkelijk meisje of jongen, zonder daarbij te vervallen in 
banaliteiten.  
 
Nominaties en keuze Het Hoogste Woord 
De jury kende aan de volgende boeken een nominatie toe:   

• Rose / Ineke Kraijo, Mozaïek 

• Love you miss you / Corien Oranje, Columbus 

• Ik stuur je de zon / Willemijn de Weerd, Ark Media.    

• Amyra / Arjan Wilschut, Callenbach  
 
Ineke Kraijo beheerst het ‘show, don ’t tell’ principe uitstekend. Ze schrijft in een soepele, 
beeldende schilderachtige schrijfstijl en heeft een rijk, consistent taalgebruik. Dat doet ze 
meesterlijk, het is een van haar sterke punten. Ze heeft een groot inlevingsvermogen en laat 
echte, geloofwaardige karakters zien. Ze schrijft spannend, je wilt constant doorlezen. Ze 
documenteert zich grondig en laat dat subtiel terugkomen in haar verhalen en beschrijvingen. Het 
verhaal is niet oppervlakkig, maar doorleefd christelijk.  
 
Corien Oranje heeft een zeer vlotte schrijfstijl en weet als geen ander de lezer te bereiken. Ze 
schreef een verhaal met een lach en een traan, het laat je niet onberoerd. Op een levensechte 
manier beschrijft ze een heftige ziekte, ze maakt het niet mooier, is nuchter en relativeert. Humor 
is een sterke kant van de auteur. Ze kan als geen ander stereotypen uitvergroten, hypergedrag 
laten zien en over-de-top-komisch-zijn.  
 
Arjan Wilschut is een knappe verteller met een rijk taalgebruik en een filmische manier van 
schrijven. Met zijn barokstijl treft hij een bijzondere sfeer en brengt dynamiek in met woorden. Hij 
varieert moeiteloos met bijvoeglijke naamwoorden. Hij werkt in het boeiende genre ‘christelijke 
fantasy’ een origineel verhaal uit en verleidt de lezer verder te willen dwalen in zijn 
fantasiewereld. Het verhaal is spannend, zeer avontuurlijk, stoer, met veel symboliek.  
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Willemijn de Weerd weet in een paar kernachtige zinnen een verhaal te schrijven dat kinderen 
veiligheid en geborgenheid biedt en tegelijkertijd nieuwe dingen laat verkennen en diepere lagen 
aanboort. Ze weet  een ‘zwaar’ onderwerp op een lichte en luchtige manier te brengen en vormt 
het tot een speels, sfeervol en sprankelend geheel. De combinatie tekst en illustraties is perfect 
en in balans. Het boek is áf.  
 
De jury koos ‘Ik stuur je de zon’ van Willemijn de Weerd als de winnaar van Het Hoogste Woord 
2014.  
    
     * 
 
De Werkgroep Christelijke Kinderboeken startte in 1995 met een jury om de kwaliteit van 
christelijke kinderboeken te verhogen en vernieuwing te stimuleren door gericht aandacht te 
besteden aan goedgeschreven christelijke jeugdboeken. Sinds die tijd is er veel veranderd. In de 
negentien jaar dat er boeken zijn aangemeld voor de jury Het Hoogste Woord is duidelijk 
geworden dat er door auteurs  en uitgeverijen hard gewerkt is aan het tot stand brengen van 
mooie en kwalitatief goede boeken. Ook dit jaar kon de jury aan vier van de dertien boeken  een 
nominatie geven omdat ze kwalitatief boven de middenmoot uitsteken.  
 
 
     * 
 
De jury: 
Marieke Bijl (docent NE/Jeugdliteratuur PABO) 
Annette van der Plas (recensent ND/RD) 
Silvester van der Pol (recensent/columnist) 
Annemarie Prins (voorzitter jury, werkgroep christelijke kinderboeken, redactie website 
christelijkekinderboeken.nl),  
Caroline van Vulpen (inval-)leerkracht basisonderwijs, Master-SEN leescultuur) 
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De winnaar van Het Hoogste Woord 

Titel:  Ik stuur je de zon   
Auteur:  Willemijn de Weerd 
Illustraties: Esther Leeuwrik 
Uitgever:  Ark Media 
ISBN:   9789033832031  
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 
De ouders van Anne (5) hebben  een kind uit Kenia gesponsord. Anne schrijft hem een brief, 
waarin ze vertelt dat hij nu een beetje haar broer is, dat ze vlakbij zee woont en van de zon houdt. 
‘Maar de zon is nu weg. Ik heb hem al heel lang niet gezien.’ 
Papa legt aan Anne uit wat een sponsorkind is als ze samen de brief  gaan posten. Zo leert Anne 
dat er ook arme kinderen in de wereld zijn. Natuurlijk schrijft Abel een brief terug.  Hij vertelt  dat 
de zon er altijd is, ook als je hem niet ziet. ‘En ik stuur de zon mee. Dat vind jij vast leuk.’  Anne leest 
samen met haar moeder op de bank de brief van Abel. ‘Mama, hebben ze in Kenia dezelfde zon als 
bij ons? En de God van Abel, is dat ook dezelfde God?’ Mama knikt en ontdekt de zon van Abel in de 
envelop.  Anne gaat snel een brief terug schrijven’.  
Het is knap hoe Willemijn de Weerd met een paar zinnen een verhaal kan schrijven, dat kinderen 
veiligheid en geborgenheid biedt en hen tegelijkertijd  nieuwe dingen laat verkennen en  diepere 
lagen aanboort. Anne ontdekt wat armoede betekent, dat kinderen in Kenia heel anders leven en 
dat God er altijd is en voor ons zorgt. Ook het voor kleuters lastige begrip sponsorkind wordt 
duidelijk uitgelegd.  Illustrator Esther Leeuwrik brengt het verhaal verder tot leven met haar 
prachtige, vrolijke tekeningen. 
De auteur verweeft op een kinderlijke, beeldende manier het christelijke geloof door het verhaal 
heen. Gods zorg voor Abel en Anne doortrekt het verhaal. ‘Ik ben blij dat jullie mij willen 
sponsoren. Ik dank God voor jullie. God zorgt voor mij. Hij is er altijd. Net als de zon’. 
De laatste bladzijde telt maar één zin en vormt het mooi doordachte slot: ‘En wie stuur jij de zon?’ 
Via de bijgevoegde ansichtkaart kunnen kinderen anderen  een hart onder de riem steken.   
Dit verhaal laat een positief gevoel achter ten aanzien van het sponsoren van een kind. Je zou als 
lezer zomaar zin kunnen krijgen om er zelf ook mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven 
als actieboek voor de Christelijke Kinderboekenmaand. 
 
Taal en stijl 
Kort en krachtig, zonder omhaal van woorden komt de auteur tot de kern van de tekst. Ze vertelt 
geen woord te veel, zonder dat het verhaal voor kleuters moeilijk te volgen is. De woorden en 
gedachten van Anne en Abel zijn heel geloofwaardig neergezet, waardoor kinderen zich  
moeiteloos met hen kunnen identificeren.  Het zware onderwerp armoede is heel luchtig 
gebracht. 
Het verhaal wordt voor een groot deel gedragen door de illustraties. Zo zien we bijvoorbeeld hoe 
Abel de brief van Anne leest, terwijl hij op een muurtje voor zijn huis zit. De auteur heeft goed 
aangevoeld dat tekst daarbij overbodig is. Een paar bladzijden verder laat de illustrator met een 
landkaart in het klaslokaal van Abel zien waar Nederland en Kenia liggen. En ze schildert prachtig 
het winderige weer in Holland als Anne en haar vader met de fiets naar de brievenbus rijden. 
Tekst en illustraties vormen een sprankelend geheel, de debuterende illustrator heeft met haar 
pentekeningen de sfeer goed aangevoeld. 
 
Vormgeving 
Het boek is zorgvuldig vormgegeven met een harde kaft,  paginagrote, kleurrijke illustraties en 
een duidelijk lettertype. De illustraties zijn speels en opgebouwd uit fijne lijnen. De kleuren, die 
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zijn samengesteld uit aquarel en ecoline, lopen regelmatig door de lijnen heen en af en toe brengt 
de illustrator kleuraccenten aan, die de tekeningen een warme, levendige sfeer mee geven. 
Speels en herkenbaar zijn ook de vogeltjes, kippen en aapjes, die overal opduiken en aan Fiep 
Westendorp doen denken. Op de binnenkanten van de kaft staan in een speels patroon Hollandse 
en Keniaanse huizen afgebeeld, een leuk detail! 
 
Extra werkvormen kunnen een boek een meerwaarde geven. Willemijn de Weerd maakt hiervan 
verrassend goed gebruik. Naast de originele  ansichtkaart heeft de auteur meer manieren bedacht  
om het verhaal te ondersteunen. Haar interactieve voorstelling  met muziek en poppenspel 
vertelt het ontstaan van het verhaal en is vooral voor scholen (groep 1 t/m 4) en bibliotheken 
goed bruikbaar. Ze werkt daarbij samen met violiste Marieke Booy.  Na het zien van deze 
voorstelling kijken kinderen ongetwijfeld met nog meer  enthousiasme naar dit boek. 
Waardevol is ook dat op de website www.ikstuurjedezon.nl  kleurplaten,  knutselwerkjes en een 
lied te vinden zijn. Door een verwerking blijft het verhaal bij kleuters immers veel beter hangen. 
Wel zijn ze wat lastig te vinden. 
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Een nominatie 

Titel:  Rose   
Auteur:  Ineke Kraijo 
Illustraties:  Marleen Verhulst (omslag) 
Uitgever:  Mozaïek 
ISBN:   9789023994220 
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 
Kate is met haar broers en geliefde Fergus het hongerende Ierland van 1847 ontvlucht. Ze maken 
de oversteek naar de nieuwe wereld, in de hoop daar een beter bestaan op te bouwen. Kraijo 
neemt de lezer mee in de historie en laat zien dat ze over een groot inlevingsvermogen beschikt. 
De auteur laat de liefde voor Ierland van elke bladzijde afspatten. Het verhaal is aannemelijk en 
ontroerend, want het 16-jarige meisje is in haar wisselende gedrag en reacties herkenbaar en 
menselijk neergezet. Ze waakt als een moeder over haar broers en is tegelijk soms kinderlijk direct 
en veroordelend. Een meid met een sterk karakter, natuurlijk en geloofwaardig.  
De zeereis kenmerkt zich door gebrek aan bijna alles: gebrek aan comfort, aan gezond eten, aan 
privacy en veiligheid. De sfeer op het schip, waar de vele Ieren opeengepakt en onder strenge 
regels  het grootste deel van de tijd in het ruim moeten verblijven, is ronduit beklemmend. Met 
name Edward Harrison, de zoon van een Engelse landheer, is daar debet aan. Hij kent Kate 
persoonlijk en heeft nog een appeltje met haar te schillen. De dreiging die daarvan uitgaat is 
haarscherp neergezet. Edward vindt dat hij zeer ten onrechte samen met zijn zus Adelaide bij de 
Ieren in het ruim is geplaatst, waar hij dan ook voortdurend stennis schopt. Uiteindelijk belaagt hij 
Kate op een onbewaakt ogenblik; hij poogt haar te wurgen, maar wordt hiervan weerhouden 
door Fergus en Connor, die op het cruciale moment Kate komen helpen. Kate verliest het 
bewustzijn waarna het voor haar (en dus voor de lezer) onduidelijk blijft wat er precies is 
gebeurd. Edward lijkt niet meer aanwezig op de boot. 
Wanneer het schip na een enerverende reis land bereikt, zijn de ontberingen nog niet voorbij. 
Vanwege de tyfus die onderweg heeft toegeslagen, moet het schip voor anker in de Quarantaine-
pass. Kate gaat daar als verpleegster aan de slag, omdat ook Fergus bij de zieken is. Ook zijzelf 
wordt ernstig ziek.  
 
Kraijo beschrijft de gevoelens van Kate voor Fergus realistisch en (dus) niet wensvervullend. Kate 
heeft heel wat problemen te overwinnen, haar gevoelens voor Fergus wisselen: aan het begin van 
de reis is ze nog overtuigd van haar samenzijn met Fergus, al weet ze niet wat hij de afgelopen 
jaren heeft meegemaakt.  
Na het incident met Edward durft Kate niet aan Fergus te vragen hoe de vork in de steel zit, 
omdat ze bang is voor het antwoord. Als Fergus willens en wetens ernstig zieke mensen naar het 
benedenruim gaat vervoeren, weet Kate het niet meer. En als Kate op het eiland Grosse Ile 
kennismaakt met dokter Robert Berger ziet ze zich voor een zware keus gesteld. Ze heeft 
namelijk ontdekt dat ze zwanger is van de inmiddels doodzieke Fergus en merkt tegelijkertijd dat 
Robert een oogje op haar heeft. Kiest ze voor zekerheid in een toekomst met de rijke Robert of 
houdt ze vast aan haar belofte aan Fergus, als hij het tenminste overleeft? 
Na de genezing van Fergus en Kate gaan ze met de stoomboot naar Quebec waar ze haar broer 
Pat en Adelaide terugvindt. Connor en kleine broer Michael zijn inmiddels op het platteland.  Kate 
maakt zich sterk voor het terugvinden van haar vader. Tijdens de kerst zijn Connor en Michael er 
en wordt dochter Rose geboren. Een dag later worden ze herenigd met hun vader en is de familie 
compleet, klaar voor een start in de nieuwe wereld, Amerika.  
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Taal en stijl                                                                                                                             
Kraijo weet met haar soepele schrijfstijl de lezer mee te nemen. Ze bouwt de spanning mooi en 
geloofwaardig op en doseert de informatie goed. Haar verhaallijnen zijn sterk. Net als bij Kate is 
ook dit boek chronologisch opgebouwd en maakt de auteur geen gebruik van flashbacks. 
Kraijo kan beeldend vertellen, je ziet het echt voor je. Ze is sterk in het ‘show-don’t-tell’-principe 
en schrijft schilderachtig. Je leest veel details over kleding, houding, gedrag, gevoelens. Dat is 
knap gedaan, Kraijo weet de historie goed tot leven te brengen, sommige verhalen zie je  tijdens 
het lezen al voor je op het filmdoek: Ierse landschappen, het leven op het schip, uitzichten, 
heimwee, muziek. ‘Ze sluit haar ogen en concentreert zich. Dan hoort ze het. Heel zacht komt er 
fluitmuziek over het water zweven. (…) Hand in hand met Betsy staat ze aan de vloedlijn en zingt, 
terwijl ze het kleine bootje nakijkt ‘Vaarwel nu, mijn liefste….Dia dhuit, ga met God’.    
Het verhaal krijgt een onverwachte wending als Kate niet met Connor, Pat en Michael meegaat 
naar het nieuwe land, maar op het quarantaine-eiland Grosse Ile achterblijft bij de zieken, 
waaronder Fergus.  
Rose is een doorleefd christelijk verhaal. Het geloof in God geeft Kate de hele reis kracht. In 
vergelijking met het eerdere boek Kate valt op dat (het boek) ‘Kate’ meer ‘Iers’ en ‘katholiek’ was 
en dat de Kate in het boek ‘Rose’ meer een evangelische invulling van het geloof heeft gekregen. 
Kate ziet in haar werk op het quarantaine-eiland Jezus als haar voorbeeld.  
Kraijo heeft zich goed gedocumenteerd en zo lees je dat protestanten door de Ieren met argwaan 
bekeken werden als ‘mensen die je willen bekeren’. Ze laat zien dat protestanten goed waren in 
diaconale hulp als het helpen met dekens, etc. Opnieuw is de zachtaardige Connor degene die 
‘weet’ en voorvoelt, ook al wordt niet duidelijk waar hij dit ‘weten’ van heeft. Daarnaast verwijst 
hij ook naar God. Connor wekt door zijn optreden vertrouwen over het vervolg van de reis en hun 
toekomst.  
Helaas bevat het boek (pag. 311) een kapitale schrijffout als je leest: ‘Kate kust Edward zacht op zijn 
lippen’.  
De jury vindt het jammer dat er veel herhalingen uit het eerste deel ‘Kate’ in ‘Rose’ voorkomen. 
Misschien is dit om het leesbaar te houden of om een onafhankelijk deel naast Kate te schrijven.  
Kraijo beschrijft lange gedachtestromen, waarin Kate terugkijkt en aan de lezer uitlegt hoe het 
leven in Ierland was ten tijde van het eerste deel ‘Kate’. Daarnaast komen er ook herhalingen 
bínnen dit verhaal voor, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de keuze van de leider van de groep 
op het schip. Deze herhalingen halen de vaart uit het verhaal. Mogelijk zou ‘meer met het  
element tijd spelen’, of het gebruik van flash-backs de verhaalstructuur verfraaien.    
De titel ‘Rose’ is mooi, en past naadloos naast de titel ‘Kate’, maar past niet bij dit verhaal. Je zou 
de titel zelfs vergezocht kunnen noemen, omdat pas aan het einde van het verhaal duidelijk 
wordt wie Rose is. Zodoende is Rose in het verhaal in feite een bijfiguur.    
 
Vormgeving  
Rose past naadloos naast Kate. De jury vindt het omslag van Rose mooier dan van Kate. Het 
roodharige meisje op het omslag van Rose ziet er uit als een meisje van 12-16 jaar, waarbij ze meer 
twaalf dan zestien jaar lijkt. Wie goed kijkt ziet een wat vreemd rechteroog van Kate. De 
titelletters zijn bijpassend rossig-oranje afgedrukt. Heel subtiel zie je een zeilschip op een rustige 
zee varen. Rose is een stevige dikke paperback.  
 
 
  



11 

 

Een nominatie 

Titel    Love you, miss you  
Schrijver  Corien Oranje 
Uitgever  Columbus 
ISBN   9789085432173  
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw   
In de inmiddels van haar bekende ‘leest-als-een-trein-stijl’ beschrijft Oranje de belevenissen van 
brugklasser Lynn die door haar astma en allergieën genoodzaakt is om af te reizen naar een 
astmakliniek in Davos. Voordat het zover is hebben we al kennis met haar gemaakt uit de 
beschrijving van haar eerste perikelen op de middelbare school. Lynn heeft twee broers (Sven van 
11 en Tim van 14) die haar – Oranje eigen – bepaald niet sparen waar het gaat om ironische en 
sarcastische opmerkingen die vaak ook erg grappig zijn. Tims vriend Aron is Lynns stille liefde. 
Omdat Lynn weinig zin heeft te koop te lopen met haar aandoeningen houdt ze die stil voor haar 
nieuwe klasgenoten en zelfs voor haar mentor. Mede daardoor gaat het bijna helemaal mis als ze 
met haar klas een uitstapje heeft naar het Paterswoldse meer. Onderweg eet ze per ongeluk een 
saté-kroket en gaat daardoor onderuit. Het wrange toeval wil dat juist Aron haar een epipen-
injectie toedient en haar zo het leven redt.  
De jury vindt het gedurfd dat de auteur Lynn vervolgens niet alleen samen met haar moeder naar 
een klankschalentherapeute laat gaan (het bezoek aan deze dame wordt overigens lekker 
stereotype en humorvol beschreven), maar ook een genezingsdienst laat bezoeken. Dat laatste 
helpt echter net zo min, maar er volgt gelukkig geen veroordeling van dit soort samenkomsten. 
Oranje beschrijft de gebeurtenissen zonder commentaar en dat siert haar. Wat ook sterk 
beschreven is zijn de wisselende puberale stemmingen van Lynn. Keer op keer wordt alles wat 
volwassenen voorstellen en zeggen door haar getorpedeerd. Niets deugt er van de volwassenen 
om haar heen, en dat geldt ook voor de meeste leeftijdsgenoten: onder andere de meisjes uit 
haar klas. De puber Lynn zet constant de hakken in het zand. Ze is lekker egocentrisch, meestal uit 
zelfbedacht lijfsbehoud. Dit zien we onder andere terugkomen in haar houding tegenover Aron. 
Als ze vermoedt dat hij ook iets in haar ziet is Aron de liefste jongen van de wereld, maar als hij 
haar tegenvalt (lees: haar niet ziet staan) is hij gewoon ‘een sukkel’ en volgt op pag. 84 zelfs het 
kleine epistel Jongens. Een handleiding., met als laatste punt en eindconclusie: Jongens zijn stom. 
Zo laveert ze tussen verliefdheid en walging, wat ongetwijfeld herkenbaar zal zijn voor het jonge 
vrouwelijke lezerspubliek. Ook grappig en herkenbaar zijn de ‘eerste beha-perikelen’, waarin Lynn 
zich natuurlijk verschrikkelijk schaamt voor haar (gebrek aan) groei. Als ze uiteindelijk in Davos 
belandt maakt ze kennis met haar groepsgenoten. Haar aanvankelijke weerstand wordt algauw 
doorbroken, vooral met haar leeftijdsgenootje Moni trekt ze veel op. Die is dolblij dat er weer een 
meisje is bijgekomen.  Ze worden vriendinnen, maar het is (gelukkig) niet altijd harmonie tussen 
hen beiden. 
Opeens krijgt Lynn, die vreselijk veel medelijden met zichzelf heeft, het bericht dat haar broertje 
Sven in coma ligt, nadat hij is aangereden door een vrachtwagenchauffeur. Dat verandert haar 
blik. In plaats van hem te bezien als dat stomme kleine broertje gaat ze nu zelfs voor hem in 
gebed. Dit is overigens een van de weinige momenten dat Lynn uiting geeft aan haar geloof, 
hoewel het ook als een zoveelste oprisping van eigenbelang kan worden gezien, maar ook dat is 
vaak de realiteit bij pubers. Haar reactie ontroert overigens wel.  Verder staat op pag. 191 dat ze 
als enige van de groep bidt voor het eten, en ook dat zal herkenning opleveren bij de lezers.  
Lynn wordt jarig, maar krijgt te horen dat er niemand vanuit Nederland op visite kan komen 
vanwege Sven. Dat maakt haar razend en er volgt een treffend verwoord zwelgen in 
zelfmedelijden zoals veel jonge pubers dat doen bij (vermeende) tegenslag. Dan blijkt dat op haar 
verjaardag zelf er toch visite is: plotseling staat ze oog in oog met Tim én Aron. En even later volgt 
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vader ook. Het boek eindigt met een heerlijk wensvervullend slot waarbij Lynn niet alleen een 
gitaar krijgt, maar ook haar eerste kus. Overigens is Lynn met haar twaalf levensjaren wel erg jong 
om met verkering te beginnen. 
Al met al is dit een boek geworden dat je met een lach en een traan kunt lezen, het laat je niet 
onberoerd. Het is Oranje goed gelukt om een heftige ziekte door middel van die lach en die traan 
levensecht te beschrijven. Ze maakt het niet mooier dan het is, maar weet het ook te relativeren. 
Zo komt niet alleen de ziekte dichtbij, maar roept het verhaal ook begrip op voor hen die er aan 
lijden.  
Love you, miss you is te midden van alle Hoe-overleef-ik-achtige seculiere jeugdboeken een 
verademing te noemen. 
 
Taal en stijl 
Corien Oranje hanteert een zeer vlotte schrijfstijl. De vaak korte zinnen doen soms zelfs staccato-
achtig aan. Zoals bijvoorbeeld op pag. 158: ‘Oeps. Fysio. Helemaal vergeten’.  
Lynn is een levensecht meisje. Zo echt dat je je als volwassene bijna schaamt haar dagboek te 
lezen. Je verwacht als het ware dat ze elk moment achter je komt te staan en zich doodschaamt 
dat jij haar intieme verhaal leest. Oranje maakt passend gebruik van bekende popsongs: Make you 
feel my love (over verliefdheid) en Brothers in arms (over troost). Zoals ook in eerdere boeken van 
haar schudt Oranje de puberopmerkingen uit haar mouw. Die zijn eigenlijk altijd grappig en maken 
de leesstijl uiterst vlot, maar de jury vraagt zich wel af of dit in de realiteit ook zo vaak en steeds 
zo grappig gebeurt. Het heeft er de schijn van dat Oranje de ene na de andere inval gebruikt om 
de humor in het verhaal verder vorm te geven. Zoals bijvoorbeeld op pag. 42 waar Lynn een 
opsomming geeft van de smoezen die ze bedenkt om niet naar een feestje te hoeven gaan. 
Wellicht had dit verhaal ook zonder al die grappige invallen en sarcastische opmerkingen gekund, 
net zoals het sterke Kampioen (uit 2011) dat ook zonder veel humor volledig overeind blijft. De 
hier gebruikte soort humor hoort ons inziens meer bij 16- en 17-jarigen dan bij een meisje dat net 
de brugklas heeft bereikt. 
Soms klinkt de 12-jarige Lynn ook wel erg als een volwassene, zoals op pag. 112: ‘U bent de elfde 
dokter die ik zie, dit jaar. (…) Dus wat denkt u zelf?’ Daarnaast is het gegeven dat een 
brugpiepertje, dat nog maar net op de middelbare school zit, al zo hevig verliefd is op een jongen 
wellicht niet erg realistisch. Aron is wel een volhouder, de meeste jongens hadden het allang 
opgegeven. 
Dat de auteur zaken als Facebook en chatten noemt maakt het verhaal heel erg van nu, maar 
herbergt het gevaar dat over een aantal jaren dit weer als ouderwets en passé wordt gezien.  
 
Vormgeving 
De uitnodigende foto op de voorkant van Love you, miss you is raak gekozen. Het open gezicht 
en de doorbrekende glimlach van dit jonge meisje stralen levenslust uit. De vlotte, wollen muts 
geeft haar letterlijk en figuurlijk de warmte mee die de inhoud van het boek mede kenmerkt.  
Qua lay-out heeft het boek een neutrale vormgeving. Alleen de handgeschreven aantekeningen 
van Lynn zijn ook als zodanig weergegeven,  wat de leesbaarheid verder vergroot.  
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Een nominatie 

Titel:  Amyra  
Auteur:  Arjan Wilschut 
Illustraties: Arjan Wilschut 
Uitgever:  Callenbach 
ISBN:   978 90 266   
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 

Een lange aangename duik, als een film die de lezer vertraagd de prachtige omgeving laat 
opnemen. Daarmee begint het verhaal dat de lezer meeneemt van de diepte bij de kliffen in 
Arzaka, tot aan het strand van het Zilvermeer in Tir. Vergelijkbaar met andere structuren in 
fantasyverhalen heeft de hoofdpersoon een op het eerste gezicht normaal alledaags leven, waar 
al snel verandering in komt door een bijzondere gebeurtenis.  
Dat Amyra niet helemaal zoals anderen is, blijkt uit een bijzondere gave om minutenlang haar 
adem in te kunnen houden. Haar avontuurlijke en dromerige instelling wekt nieuwsgierigheid 
naar het geheimzinnige verleden van dit zestienjarige meisje. Al gauw blijkt ook dat zij anders is 
dan andere meisjes van haar leeftijd. Aan de liefde denkt zij nog niet, in tegenstelling tot haar 
vriendin Nali, die het over niets anders heeft. Ze komt in contact met Heer Adair en ontdekt de 
opdracht van haar leven, namelijk ‘Het koningschap van Tir herstellen’.    
Het boek heeft twee delen die beide uit twaalf hoofdstukken bestaan. Dit lijkt niet helemaal 
toevallig, door het boek heen is nog meer symboliek te herkennen. Net als ‘De Adelaar en de 
Koning’, het eerste deel van Het Boek van Aderyn, heeft het boek de Bijbel en het christelijke 
geloof als inspiratiebron en kun je het door die herkenning daarom ook ‘christelijke fantasy’ 
noemen. In dit boeiende genre een origineel uitgewerkt verhaal, volgens de jury.  
Naast christelijke inspiratie zijn er associaties met de Vuurberg van Tolkien, en de magisch-
realistische wereld van Rowlings ‘Harry Potter’. Het verhaal bevat een bekend klassiek thema, 
waarin een uitverkorene, geholpen door bondgenoten, de ultieme beproeving moet doorstaan, 
en daarmee de wereld redt. Het doet ook sterk denken aan ‘Het paard en de jongen’ van Lewis. 
Na grondige analyse - waarbij het helaas meer dan eens nodig was om opnieuw te lezen en terug 
te zoeken – is uit te puzzelen hoe de wereld van Amyra in elkaar steekt.  
Aderyn, de leider, een Adelaar uit de Oude Tijd heeft het koningschap van Tir ingesteld om het 
land te redden. Door het werk van de heks Morwenna en door verkeerde keuzes in het verleden 
wordt het koningschap en daarmee het land ernstig bedreigd. Morwenna’s aanhangers hebben 
dezelfde macht gekregen als de eerste koningen, maar misbruiken deze voor hun eigen duistere 
doeleinden. Mensen en Wolfmensen leven door elkaar, en je weet niet wie je kunt vertrouwen.  
Er bestaan ook vormveranderaars, die in elke tijd van de geschiedenis kunnen opduiken in 
verschillende gedaanten. De eerste koning van Tir wordt door zijn zoon opgevolgd. Deze koning, 
Arwen, verdwijnt op een dag bij ‘de Vuurberg’. Het verhaal gaat dat een draak hem gevangen 
heeft genomen. Heer Alin, oprichter van de orde van Aderyn, doet een voorspelling en een 
belofte: Een kind is de sleutel tot het raadsel van de verdwenen Koning. Dit kind, Amyra, zal rond 
haar zestiende levensjaar geroepen worden om het raadsel van de zilveren sleutel op te lossen, 
en daarmee het koningschap te herstellen. 
Na een reis met bijzondere ontmoetingen, waaronder het amandelvrouwtje en Azim de kapitein, 
komt Amyra bij de Vuurberg. Moedig stapt ze naar binnen en verslaat de draak door raadsels op 
te lossen. De koning die ze bevrijdt blijkt niet koning Arwen te zijn, maar een vormveranderaar. 
Met de hulp van Aderyn komt ze uit de problemen en krijgt ze vervolgens helder inzicht. Dan 
wordt haar ook direct duidelijk waarom ze daar zo lang op heeft moeten wachten: De draak kan 
gedachten lezen en het was van levensbelang dat deze eerst werd verslagen. Nu pas is de weg 
echt vrij voor de volledige kennis en oplossing van het geheim.  
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Hoewel het motto ‘Woorden zijn de machtigste wapens’ regelmatig terugkomt is de link naar de 
boodschap niet helemaal duidelijk. Zijn het de raadsels? Of verwijst dit naar het boek van Aderyn?  
Dat het om geloof gaat blijkt uit de verschillende manieren waarop mensen met de voorspelling 
omgaan. Sommigen trouw, tot op de letter van het Boek, maar anderen twijfelend. En weer 
anderen vragen zich af hoe de voorspelling moet worden geïnterpreteerd. Dat hier menselijke 
zwakte in de weg kan zitten bewijst Meredyth, die voortdurend droomt van een machtige positie. 
 
Taal en stijl 
Direct vanaf de eerste duik zet Arjan Wilschut een mysterieuze en avontuurlijke toon neer. De jury 
vindt het jammer dat er weinig verbinding wordt gemaakt met het vorige boek. Tir is een bekende 
plaats voor de lezers van ‘De adelaar en de koning’. Met af en toe een verwijzing naar het eerste 
deel is Amyra zelfstandig te lezen, al mist de lezer hiermee de mooie legende van Aderyn.   
Wilschut weet beschrijvingen levendig te maken door taferelen compleet maar niet té veel te 
beschrijven, met een variatie aan bijvoeglijke naamwoorden. Hij bewijst opnieuw dat hij een 
knappe verteller is met rijke taal en prachtige elementen. Met een soort barokstijl geeft hij de 
sfeer heel zintuigelijk weer door voortdurend uitzicht, voorwerpen, geluiden, temperatuur, 
smaak, gevoel te beschrijven en er heel knap dynamiek in te brengen met woorden. Dit doet hij 
onder andere door niet alleen het beeld te schetsen, maar ook vaak de beweging of verandering 
erin. Muren goudkleurig oplichtend, een pad …leidde naar…Haar huid plooide in een gelukzalige 
glimlach (pag.97)  
Het verhaal zit erg doordacht in elkaar, maar Wilschut maakt het wel ingewikkeld. Waar veel 
basisvoorwaarden voor een goed verhaal aanwezig zijn is dit het grootste minpunt en tegelijk een 
heel essentiële. De lezer wordt niet ten volle meegenomen in het verhaal. De juiste accenten op 
hoofddetails missen en de plot zit te complex in elkaar. Het verhaal is een netwerk van kleine 
verbindingslijntjes, terwijl de grote verbindingen slecht uit de verf komen of ondersneeuwen. 
Telkens vraag je je bij het verhaal af naar wie of wat Amyra onderweg was en waarom ook alweer. 
Wat was er gebeurd met de koning, en wat stond er ook alweer op de zeven mozaïeken? Een 
goed voorbeeld is hier de meervoudige benaming van de opdracht van Amyra: het raadsel van de 
verdwenen Koning oplossen; De zilveren Sleutel vinden; de parel van Tir vinden.  
De schrijver maakte een goede keuze door in het begin van het boek een namenoverzicht op te 
nemen, maar ridder Elmar, een persoon met een vrij bepalende rol, kwam in het verhaal weinig uit 
de verf en komt ook niet in de namenlijst voor. Ook vind je af en toe wat minder vloeiende 
toevoegingen om het verhaal kloppend te krijgen. Het talenprobleem is hierbij een bekende. Zo 
weet Amyra door het taalonderwijs van Azim dat er over een sleutel gesproken wordt, als ze een 
gesprek afluistert terwijl ze gevangen zit. Meredyth vraagt eerst of ze Arzakaans kunnen spreken. 
Dit soort toevoegingen storen een beetje en zorgen ervoor dat de verhaallijn minder helder 
verloopt. Sommige teksten ademen een Bijbelse sfeer, maar passen er door het oude taalgebruik 
niet helemaal tussen: ’Moge Aderyn je vergeven en bijstaan’ (p. 159) en ‘Aderyn zij dank je bent 
ongedeerd’ (p. 157). Ondanks dat het moeilijk te volgen is houd je als lezer een diepe wens om 
verder te willen dwalen in deze fantasiewereld, en dat is een grote kracht van de schrijver. De 
epiloog eindigt sterk met veel humor.  
 
Vormgeving 
Naast schrijver is Arjan Wilschut ook de illustrator van dit boek. De vormgeving werkt duidelijk 
samen met de overige onderdelen van dit juryrapport. Inhoud, stijl en uiterlijk vormen een geheel 
dat ervoor zorgt dat je het verhaal leest in prachtige beelden, met duidelijke lijnen en frisse 
kleuren. Vormaspecten die hieraan meewerken zijn de kleur van het omslag met een 
tekenfilmillustratie, en de kleine en grotere illustraties in dezelfde stijl in het verhaal.  
Bij elk hoofdstuk staat een kleine afbeelding symbool voor de inhoud. Het prachtige omslag geeft 
een stoere en mysterieuze indruk. De combinatie met de manga-achtige illustraties maakt het een 
origineel en eigentijds geheel. Het werkt in de hand dat je je de wereld in het boek heel helder en 
kleurrijk voorstelt en er zelf een beetje naar gaat verlangen.   
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De overige titels: 

Titel:   Tirza’s vrolijke Frutselbijbel    
Auteur:   Tirza Beekhuis 
Illustraties:  Tirza Beekhuis 
Uitgever:  De Vuurbaak 
ISBN:   978905560 478 4 
 
Jury oordeel 
Inhoud en opbouw 
Tirza's vrolijke Frutselbijbel is een teken- en knutselboek bij vijfentwintig bekende Bijbelverhalen.  
Tirza Beekhuis heeft er een speels, creatief werkboek van gemaakt, met ruimte voor humor.  Op 
de grote vierkante bladzijden, die aan beide zijden bedrukt zijn, zijn tekeningen, knutsels en 
puzzels afgedrukt. Door het dubbele gebruik van de bladzijden zal er regelmatig gekopieerd 
moeten worden om het werkje aan de andere kant van de bladzijde te behouden. Daarom is het 
vreemd dat de uitgever aan de binnenkant van het omslag bij de copyright opmerkt dat niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvoudigd door fotokopieën. Deze opmerking maakt dat 
sommige opdrachten in het boek onmogelijk gemaakt kunnen worden.  
Humor vind je in de opgaves, waarbij de kinderen gevraagd wordt te tekenen in de kleur van de 
regenboog, in de kleur van een dikke knuffel, de slappe lach, ijsjes en je vakantie.  
Kinderen worden direct bij de Bijbelverhalen betrokken: teken jezelf als 13e discipel, teken jezelf 
erbij bij de tekening van Jezus met de kinderen, welke kleren wil jij aan als Jezus terugkomt. 
Als het goed is en je het fotokopie-verbod niet negeert, zal er na ‘gebruik’ van dit boek niet veel 
meer over zijn: alles kapot geknipt, verwerkt. Een bijbels verwerkingsboek als dit zie je niet veel, 
maar er is wel behoefte aan.  
De titel Frutselbijbel wordt deels waargemaakt. Ongeveer de helft van de opdrachten is niet om 
te frutselen (bedoeld wordt feitelijk: knutselen wat iets anders is dan frutselen), maar bestaat uit 
het (af)maken van tekeningen, lijntrekken, zoeken, tellen en inkleuren. De titel ‘Doe (mee) Bijbel’ 
zou adequater zijn geweest. Een inhoudsopgave ontbreekt helaas. 
 
Taal en stijl 
Vanwege de aard van het boek kan hierover niet veel worden gezegd. De weinige tekst vertelt in 
minimaal, soms staccato taalgebruik wat de opdrachten zijn. Omdat dit een boek is waarin 
nauwelijks tekst staat, vraagt de jury zich af waarom de uitgever het instuurde voor Het Hoogste 
Woord.  
 
Vormgeving 
De Frutselbijbel is een vierkant boek met stevige bladzijden die verknipt en verknutseld kunnen 
worden, uitgegeven in een ringband. De kleine, priegelige illustraties zijn in zwarte ecoline 
uitgevoerd, met korte tekst tussen de verwerkingsopdrachten. De afgebeelde personages 
hebben uitgesproken neuzen, monden en lippen, waarbij je je afvraagt of het anatomisch klopt. 
Grappig is het omslag waarbij David met een schaar lijkt te gaan knippen in Goliath.  
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Titel   De toekan en de campingkok  
Schrijver  Peter van Dijk 
Illustraties  Linda van den Born 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN   9789055604791  
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 
In de vijftien voorleesverhalen die dit boek telt komen telkens een dier, een beroep en een plaats 
aan bod die Papa Vrolijk ter plekke worden aangereikt door zijn dochter Tara en zoon Jelle. Ze 
maken het hem daarbij zo moeilijk mogelijk, maar steeds weer krijgt hun vader het voor elkaar om 
er een bijzonder en volgens de achterkant van het boek ‘doldwaas’ verhaal van te maken. Helaas 
valt de uitwerking van dit op zichzelf erg creatieve idee op papier tegen. Verhalen die je aan de 
rand van het bed van je kinderen ter plekke verzint kunnen wellicht in de praktijk nog aardige 
resultaten geven - al was het alleen maar omdat de verteller het lukt om met enig kunst- en 
vliegwerk de drie genoemde zaken in het verhaal te krijgen - maar als diezelfde verhalen op papier 
komen te staan missen ze grotendeels hun speelse karakter. Dit zijn twee verschillende disciplines  
en het verschil tussen die twee wreekt zich ten nadele van deze uitgave. Vooral de stijl heeft 
hiervan te lijden.  
Dat de verhaallijnen soms alle kanten op schieten doet afbreuk aan de nodige geloofwaardigheid. 
Een verhaal kan weliswaar ‘doldwaas’ bedacht zijn, maar blijft niet overeind zonder een redelijk 
geloofwaardig plot. Daarnaast valt op dat een teveel aan woorden de verschillende verhalen 
langer maakt dan strikt nodig is. Het verhaal over de rotgans is bovendien nogal aan de brave 
kant en ook wat flauw. Dat geldt ook voor de tussendoorreacties van de kinderen. De verwachte 
humor blijft keer op keer uit of uit zich hooguit in hapsnap-woordgrapjes zoals op pag. 64: ‘Het 
dropje van Skopje’. Een leuke vondst, maar daar blijft het dan ook bij. De belofte dat sommige 
verhalen ‘zelfs echt gebeurd’ lijken te zijn, wordt jammer genoeg niet waargemaakt. 
 
Sommige verhalen hebben een opvoedkundig randje, zoals het verhaal ‘Een libelle in Delft’, waarin 
een man wiens vrouw is vreemdgegaan een weekend naar een klooster gaat en daar tot besef 
komt dat hij ervoor kan kiezen zijn vrouw te vergeven. Hier gloort ook iets van een christelijk 
element, hoewel ook niet meer dan dat. 
 
De jury verbaast zich over de veelvuldig voorkomende bewonderende reacties van het zoontje 
van Papa Vrolijk. Op de achterkant van het boek is te lezen dat de auteur zijn kinderen verhalen 
vertelt zoals ze in dit boek staan. Papa Vrolijk lijkt zodoende een alter ego van de auteur. In acht 
van de totaal vijftien verhalen moet zoon Jelle enorm lachen om zijn vader. Is dit niet te veel van 
het goede? Sowieso is de reactie van de kinderen op de verhalen aan de brave kant. De verhalen 
zijn inhoudelijk ook nogal oubollig (pag. 42: ‘Papa Vrolijk glimlachte. ‘Tjonge, jonge, jongens’ en 
pag. 97 ‘…knipoogde vader Vrolijk’). Wellicht dat met een strengere redactie meer succes zou zijn 
behaald. 
 
De auteur wil met deze uitgave de lezer uitdagen om zelf creatief bezig te gaan en geeft daarbij 
een voorschot achterin het boek. ‘De toekan en de campingkok’ kan daarvoor zeker dienen als 
een inspirerend voorbeeld. Het fantasierijke idee voor dit boek en de opzet ervan is ronduit 
creatief.  De jury hoopt dat de auteur in de toekomst deze creativiteit blijft behouden en dat de 
uitwerking kwalitatief sterker zal worden.  
 
Taal en stijl 
Elk verhaal wordt voorafgegaan door een verslagje van de kinderen die een dier, een beroep en 
een woonplaats bedenken voor hun vader. Deze teksten staan telkens in het rood, wat de 
duidelijkheid vergroot, en vaak wordt het verhaal ook even onderbroken door de kinderen. Het 
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nadeel van deze keuze is dat meer dan eens de vaart uit het verhaal wordt gehaald. Ook aan het 
einde van elk verhaal volgt telkens een (in het rood gedrukte) reactie van de kinderen, die lang 
niet altijd even gelukkig uitpakt. De reactie van vader op pag. 58 bijvoorbeeld, waarin hij zijn 
vrouw zogenaamd per ongeluk vergelijkt met een grote dictator, is tamelijk flauw. Na lezing blijft 
het beeld over van een boek vol fantasierijke vertelsels uit de losse pols, met hier en daar een 
aardige (taal-)vondst. 
 
Zoals hierboven aangehaald is er in De toekan en de campingkok sprake van een opgeschreven 
spreekstijl. De jury moest hierbij denken aan de boeken van Toon Tellegen die ook blijk geven van 
een enorme fantasie. Die verhalen zijn altijd kort en bondig en elk woord daarin staat er met een 
reden. Vanwege de vele onderbrekingen, de ongebreidelde fantasie en de veelheid aan woorden 
is er hier echter sprake van een tekort aan bondigheid en urgentie.  
 
Vormgeving 
De kinderlijke en priegelige zwart-wit pentekeningetjes die telkens aan het begin van elk verhaal 
staan komen grappig over. Ze wekken echter enige bevreemding op omdat er geen 
referentiekader bij is. De lezer weet immers nog niet waarop de tekeningen slaan. Zodoende 
voegen ze pas iets toe als de lezer na het verhaal weer terugbladert naar het begin ervan. 
Misschien zou een uitvouwpagina hier geholpen hebben. Gelukkig staan er in de verhalen zelf 
soms tekeningetjes (in het rood). De illustraties voegen wel de nodige humor toe aan de verhalen. 
Het boek heeft een goed verzorgd uiterlijk.  
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Titel:   Vuur over de stad   
Auteur:    Els Florijn 
Illustraties:   Bas Mazur 
Uitgever:   Den Hertog 
ISBN:    97890331 2572 0 
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 
Het is mei 1940. Ralf woont in Rotterdam, vlak voordat het bombardement op de stad een einde 
maakt aan de strijd tegen de Duitsers. Schrijfster Els Florijn kan de geladen sfeer die toen in 
Rotterdam hing goed oproepen: De angst en onzekerheid, de fluisterende ouders, de commotie 
rond de mobilisatie, maar ook het niet willen zien van de dreiging en het belachelijk maken van de 
oefeningen van de Luchtbescherming. De jongens waar Ralf mee optrekt zien de komst van 
(Nederlandse) soldaten en oorlogsschepen  vooral als een avontuur. ‘As die Duitsers durven 
tekomme, komen onze soldaten en die hakken ze zo hakketsjak weer terug naar hun land’, ‘Gers 
man! Daar gaawwe kijke!’  
Ralf woont op de vierde verdieping van een Rotterdamse portiekflat. Iedere dag als hij de trappen 
oploopt, zit zijn buurjongen Lowietje  buiten op de stoep. Die mag overdag niet binnen van zijn 
moeder, omdat hij ‘niet goed’ is. De vader van Ralf  zit juist weer  bijna altijd binnen, omdat hij de 
trappen niet af kan na een val van een steiger. Ralf moet iedere dag na school eerst naar huis 
komen van zijn bezorgde, maar lieve moeder: Ze zorgt goed voor haar zieke man, verdient de 
kost, helpt iedereen en voorziet Ralf van verstandige adviezen.  Florijn schetst een authentiek 
beeld van de armoedige omstandigheden waarin veel Rotterdammers toen leefden, zonder 
opsmuk en met veel inlevingsvermogen.  Zo ontroert de scene waarin Ralf terug denkt aan zijn 
broertje Machiel, die als peuter aan difterie overleed.  
De spanning is goed opgebouwd. Iedere keer geeft de schrijfster meer informatie weg, wat 
uiteindelijk leidt tot de climax tijdens het bombardement. Tussen de oorlogsdreiging door speelt 
de prille verliefdheid van Ralf op het bijzondere meisje Odetta. Ze is plotseling bij haar oom en 
tante komen wonen, praat een beetje zangerig en Ralf kan zijn aandacht niet goed meer bij de les 
houden sinds zij voor hem is komen zitten. Als pester Johan het op haar gemunt heeft, wil Ralf 
heel graag voor haar opkomen, maar durft hij dat ook?   
Het centrale thema in dit verhaal is de dunne scheidslijn tussen laf en dapper zijn.  Ralf is geen 
durfal, hij wordt zelfs ‘lafaard’ en ‘banglaars’ genoemd (door één van zijn vrienden). Zijn vriend 
Jotta daarentegen heeft trekken van ‘Kruimeltje’, is altijd op straat te vinden en voor niemand 
bang. Toch blijkt Ralf  uiteindelijk een held wanneer het er echt op aan komt. Al kan hij dat zelf 
nog niet geloven. ‘Ik kom zo nog even bij je kijken. Je bent een dappere jongen toch?’ zegt de zuster. 
‘Dapper? Nee, hij niet’. 
Het einde van het verhaal is enigszins abrupt en met losse eindjes. Ralf is gewond geraakt en 
komt in het ziekenhuis Odetta tegen, die van zijn moeder met hen mee mag. Waar is vader, waar 
zijn de oom en tante van Odetta, waar gaat moeder naar toe, hoe gaat het verder tijdens de 
oorlog? Op deze vragen komt (nog) geen antwoord.  
Het geloof wordt op een  subtiele en onopgesmukte manier verweven in het verhaal, met name 
via gezangen. 
 
Taal en stijl 
Els Florijn heeft een soepele schrijfstijl met mooie beschrijvingen. Zo is daar bijvoorbeeld de 
vergelijking tussen de oorlog en een bijtende hond (pag. 60). ‘De oorlog kruipt iedere keer een 
stukje verder met grommende bek, iedere keer gebeurt er iets nieuws en opeens bijt hij. Dan wordt 
er gevochten, dan vallen er bommen’.  Ook mooi is bijvoorbeeld de volgende alinea: ‘Haar schort is 
grauw en haar haren slierten slordig uit haar knot. Ze ziet er een beetje verdrietig uit, maar ook heel 
boos, alsof er net als bij de mica ruitjes van hun kachel een laagje fijn roet over haar heen ligt’ (p. 81). 
Opvallend is verder hoe ze met woorden de sfeer van de stad Rotterdam schildert: ‘Het lawaai van 
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de havens, het geschreeuw van de matrozen en de bootwerkers en het gekrijs van de meeuwen 
wordt zachter. De geur van afval, teer en olie verdwijnt langzaam. In de verte belt een tram. Aan de 
andere kant van de weg staat een hondenkar’ (blz. 14). 
 
Vormgeving 
Achter in het boek is meer informatie opgenomen over het bombardement, inclusief foto’s, feiten 
en internetsites. Dit geeft een duidelijke meerwaarde aan het verhaal, zeker omdat het boek 
verder geen illustraties kent. De bladspiegel is vrij vol, handig is dat elk hoofdstuk een ondertitel 
heeft met de datum erbij.   
De Rotterdamse spreektaal is voor kinderen niet overal makkelijk te volgen. Een korte 
woordenlijst met Rotterdamse woorden als ‘patjepeejer’  had verduidelijking kunnen brengen. 
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Titel:    David en Mirjam  (De gouden speld; dl. 1)     
Auteur:     Martine Jonker 
Illustraties:   Linda van den Born, Studio Vrolijk 
Uitgever:   De Vuurbaak 
ISBN:    978905560 480 7 
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 
‘David en Mirjam’ is een raamvertelling. Oom Abraham komt op doorreis bij het gezin van David.  
Abrahams dochter Mirjam blijft bij haar eveneens 12-jarige neef en vriend David, terwijl haar vader 
verder gaat. In die tijd maken David en Mirjam van alles mee. Na alle gebeurtenissen vertrekt oom 
Abraham weer met Mirjam. De moeder van David begint - aan het begin en aan het eind - 
onmiddellijk nerveus met de schoonmaak.  
Het verhaal: Als David, een Joodse jongen anno 30 na Christus, op een middag op zijn broertje 
Benjamin moet passen, gaat het mis. David valt in slaap en zijn kleine broertje verdrinkt bijna en 
wordt ternauwernood gered door de visser Simon (Petrus). Benjamin is hierdoor ernstig ziek. Het 
gezin kan de benodigde dure medicijnen niet betalen. David voelt zich enorm schuldig en gaat in 
op een aanbod van de sluwe , oneerlijke Judah. Hierdoor kan hij de medicijnen voor Benjamin 
betalen, maar tegelijkertijd heeft Judah macht over David gekregen en laat hem in ruil voor het 
geld oneerlijke klussen doen. David vertelt niets aan zijn ouders, wel weet zijn nichtje Mirjam er 
zijdelings van. David wordt door Romeinse soldaten gepakt en belandt zelfs in de gevangenis in 
Tiberias. Mirjam zorgt er samen met Chana - die in Tiberius woont – voor, dat dat hij kan 
ontsnappen.  
 
Het is niet erg geloofwaardig dat de Romeinse bewakers zich zo gemakkelijk door kinderen laten 
beïnvloeden en dat ze de gouden speld van Mirjam accepteren als zwijg- en losgeld. Ook is het 
vreemd dat de ouders van David geen  argwaan hebben als hun 12-jarige (!) zoon twee weken niet 
thuis is, maar zogenaamd aan het werk. Ondertussen reist er een nieuwe rabbi door het land, die 
bijzondere dingen zegt en opvallende dingen doet, mensen geneest en mooie verhalen vertelt. 
David en Mirjam komen, net als hun familie, steeds meer tot het inzicht dat de nieuwe rabbi de 
beloofde Messias moet zijn. Ze ontmoeten de rabbi en zijn moeder en Benjamin wordt door Jezus 
genezen.  
Als Mirjam haar kostbare gouden speld kwijtraakt, heeft ze inmiddels zoveel van Jezus’ woorden 
gehoord dat ze getroost wordt door de uitspraak van Jezus ‘Verzamel je geen schatten op aarde’. 
Deze toepassing is overigens heel protestants ingevuld en werd misschien niet zo opgevat in de 
tijd van Jezus’ leven op aarde. David weet aan het eind van het verhaal de gouden speld via de ex-
tollenaar Levi terug te krijgen.  
 
Het verhaal is spannend, vol vaart en goed getimed. Het geeft een herkenbaar beeld van de 
aanwezigheid van de Romeinen ten tijde van de rondwandeling van Jezus op aarde. Je kunt je 
voorstellen dat het zo echt gegaan is. De naam van de serie ‘De gouden speld’ verwijst naar het 
sieraad dat Mirjam van haar moeder gekregen heeft. Haar moeder kreeg die speld als 
herdersdochter van een van de wijzen die Jozef en Maria bezochten.  In een nawoord vertelt de 
auteur over de personages uit het verhaal die echt bestaan hebben en kondigt ze het volgende 
deel van de serie aan ‘Ruben en Claudia’.  
Martine Jonker is bekend van spiegelverhalen over Bijbelse thema’s. Zij verweeft in dit boek op 
een natuurlijke manier Bijbelse verhalen en gelijkenissen over Jezus, al zijn het er in dit verhaal wel 
veel. De gebeurtenissen uit de evangeliën komen aansprekend  tot leven. Een christen-lezer  – die 
de Bijbelse verhalen kent – zal zich een levendige voorstelling kunnen maken hoe de komst van 
Jezus voor ‘gewone mensen’ in de Bijbelse tijd moet zijn geweest.  
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Taal en stijl  
Martine Jonker schreef een boeiend, inlevend en origineel verhaal. Het verhaal blijft spannend  
door het ongeluk van de zieke Benjamin als lead in het verhaal. Het levert tegelijk een mooi plot 
op. Het tijdsbeeld met de bezetting van Israël door de Romeinen wordt geloofwaardig neergezet. 
De persoon Jezus is herkenbaar, maar tegelijk ook wel erg aaibaar.  
Er mist inlevingsvermogen in de scene waarin David bevrijd wordt. De ernst van de situatie is hier 
lichtelijk zoek: de bewaker wordt verleid met een dadel, er wordt gegrinnikt en geknipoogd. De 
sfeer in het verhaal is hier gewijzigd in een spannend actieverhaal.    
Het verhaal is indirect in de voltooide tijd geschreven, wat een volle, ouderwetse stijl oplevert 
met ‘veel woorden’.  
Jonker beschrijft mooie sfeerbeelden: ‘Ze staarden naar de lucht die vanaf de oostkant van het 
meer langzaam kleurde van lichtblauw, donkerblauw en uiteindelijk naar zwart. Het was prachtig 
visweer en op het meer twinkelden overal lichtjes van vissersbootjes. In de verte lag Tiberias als een 
bol van licht en bedrijvigheid’. Of ‘Duur mozaïek sierde de vloeren. David voelde de steentjes als 
kleine bobbeltjes door zijn sandalen heen’.  
De schrijfstijl is wisselend van kwaliteit. Mooie dialogen als bij de ‘ruzie’ tussen David en Mirjam 
over de speld (pag. 24/25) worden afgewisseld met boekentaal als ‘werktuigelijk’, ‘nogmaals’, met 
overbodige uitleggen, soms clichés ‘Hij rende alsof zijn leven ervan afhing’ en onrealistische 
beschrijvingen, zoals bijvoorbeeld bij een beschrijving van de ogen van Mirjam: ‘Haar groene ogen 
waren bijna zwart’. De bekende Nederlandse uitdrukking ‘twee handen op een buik’ doet vreemd 
aan in een boek over het Midden-Oosten. Ondanks deze opmerkingen is dit een verhaal dat 
kinderen zeer zal aanspreken door de herkenbaarheid van de Bijbelse verhalen.   
  
Vormgeving  
Het is bijzonder jammer dat dit mooie verhaal achter een weinig aansprekend en donker omslag 
verstopt zit. Een gemiste kans, omdat veel kinderen dit boek hierdoor links zullen laten liggen. Al 
zal het boek na aanbevelingen, boek- en leespromotie zijn weg wel vinden. De tekst op de 
achterkant van het boek wekt interesse.   
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Titel:    De laatste slag    
Auteur:    Roland Kalkman 
Illustraties:  Bas Mazur 
Uitgever:  Den Hertog 
ISBN:   97890331 2574 4 
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw  
Hoofdpersoon in deze ‘thriller’ voor jongeren is Jos, de zoon van zwemkampioen Remi. De vader 
van Jos is al jaren gescheiden van zijn moeder. Jos heeft sinds kort weer contact met hem en wil 
er bij zijn als hij voor de laatste keer zal zwemmen bij de opening van het naar hem genoemde 
Remi Hakkers Zwemstadion. Hij spreekt zijn vader nog even voordat de wedstrijd begint. Het 
wordt een spannende wedstrijd met een ontstellende uitslag. Zomaar ineens, aan het eind van de 
wedstrijd, sterft Remi.  
Jos krijgt tijdens de laatste momenten met zijn vader een paar opdrachten mee: hij  moet 
vergeving vragen aan een aantal mensen. Zijn leven wordt er niet gemakkelijker op: hij moet 
dealen met het rouwproces van zijn moeder, met het uitwerken van de’ vergeving-opdrachten’ 
van zijn vader. Tegelijk krijgt hij te maken met de politie en wordt zelf ook nog bedreigd. Gelukkig 
krijgt hij nieuwe vrienden in Nick en Pascale en wordt Pascale zelfs zijn vriendin.  Het schoolleven 
gaat ondertussen ‘gewoon’ door. 
De vaderrol is een belangrijk aandachtspunt in het boek. Jos heeft tot nu toe een afwezige vader 
gehad en probeert in dit verhaal gebeurtenissen uit diens leven te begrijpen. De niet-gelovige 
vader van Nick is juist wel aanwezig in het leven van zijn kinderen en helpt ook Jos. Kalkman geeft 
het verhaal een citaat mee van de Engelse dichter George Herbert ‘One father is more than a 
hundred schoolmasters’. 
De auteur verwerkt een echt christelijk thema ‘vergeving’ in de vorm van een thriller. Dit is 
realistisch en mooi verweven in het hele boek. Het is gemakkelijk gezegd: ‘Wil je me vergeven’, 
maar kan dat zomaar? Diverse belangrijke personages in het verhaal worstelen op hun eigen 
manier met vergeving: kan de moeder van Jos haar ex-man vergeven? Kan Udo vergeven? Vincent 
heeft al vergeven en Jos lukt het op de laatste bladzijde. ‘Nick: ‘Nee, ik bedoel: heeft dat niet meer 
tijd nodig? Moet iemand niet eerst wat meer aan het idee wennen, voordat je kunt vergeven’ en Jos 
‘Ik wil je vergeven pap, maar ik weet niet hoe’.   
Jos krijgt van zijn vader de opdracht een drietal mensen in zijn naam om vergeving te vragen. Het 
is bijzonder (en voor jongeren een eyeopener) om in dit verhaal te lezen dat volwassenen 
toegeven fouten te maken en daar daadwerkelijk iets aan willen doen, een nieuwe start willen 
maken. Omdat Jos niet weet dat zijn vader de vergevingsbrieven al klaar heeft staan, doet hij dit 
eerst op zijn eigen onbevangen manier op mondelinge wijze. Hij krijgt hiermee de rauwe 
werkelijkheid over het verleden van zijn vader over zich heen. Een mooie les uit het boek is dat 
vergeving accepteren niet vanzelf gaat en dat de ontvanger hier aan toe moet zijn.  
Roland Kalkman verweeft in zijn verhaal op een duidelijke, goed gedoseerde manier, maar wel 
subtiel verwijzingen naar het christelijk geloof. Juist de niet-kerkelijke Nick en Pascale spelen een 
belangrijke rol in de relatie tot het geloof van Nick. Jos is lid van een kerkelijke gemeente, Nick en 
Pascale niet. Dankzij Pascale en haar vriendin Yacintha gaat Jos weer mee naar de jeugdclub van 
de kerk. Deze uitwerking is herkenbaar, veel christelijke jongeren schamen zich voor hun geloof 
ten opzichte van hun niet-christelijke vrienden. 
Het is knap dat Roland Kalkman het bij dit éne thema ‘vergeving’ houdt en zich niet laat verleiden 
tot het aansnijden van meerdere centrale onderwerpen in een boek. Toch laat hij zijn lezers niet 
alleen nadenken over vergeving versus wraak, maar tussen de regels door ook over grote thema’s 
als verlies en verdriet, goed en kwaad en wraak versus vergeving.   
Zoals eerder hierboven beschreven krijgt Jos nogal wat gebeurtenissen en emoties over zich 
heen. Het onbegrip en daarna de rouw van zijn moeder, het sterven van zijn vader, het ondergaan 
van alle emoties, de opdracht van zijn vader, het optreden van de politie, de diverse reacties van 
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de mensen die vergeving ontvangen, de vriendschap met Nick en Pascale, de bedreiging. 
Sommige emoties zouden meer uitgewerkt mogen worden. Actueel is het aan de orde komen van 
EPO in het boek. De relatie met Pascale is vooral wensvervullend. Het is voor Jos wel erg 
gemakkelijk om verkering met Pascale te krijgen.  
Roland Kalkman schreef een spannend, knap geconstrueerd boek met diepere lagen die mooi in 
het verhaal verweven zijn. Hij bouwt de ‘detectiveachtige’ spanning mooi op en de ontknoping is 
verrassend. Het verhaal is intrigerend en spannend omdat de dader lang verborgen blijft. Er zijn 
genoeg afleiders in het verhaal zoals Udo, Vincent, en de vraag of Remi misschien zelf de EPO 
heeft toegediend. Je moet wel verder lezen om te weten hoe het af zal lopen, je blijft er 
nieuwsgierig naar. 
De jury beoordeelt deze thriller van Kalkman als zijn beste boek tot nu toe: met dit boek maakt hij 
als auteur een grote stap voorwaarts. Als er een aanmoedigingsprijs zou bestaan, zou Roland 
Kalkman hiervan de winnaar zijn.  
 
Taal en stijl 
De schrijfstijl van Roland Kalkman is wisselend, soms zorgvuldig, soms oubollig. Hij schrijft in het 
algemeen in korte, bondige zinnen, die ervoor zorgen dat het verhaal soepel leest. Zijn proloog is 
mooi geschreven en sterk, brengt spanning in het verhaal. ‘Slag, slag….’.  
Door de langzame dosering van informatie blijft het een heel spannend verhaal. Zo blijft het tot 
het laatste moment spannend wie de dader is, als lezer word je steeds op het verkeerde been 
gezet.  Roland Kalkman heeft het zichzelf hiermee niet gemakkelijk gemaakt.  
Mooie passages zijn bijvoorbeeld die waarin Remi ontdekt dat zijn leven voorbij is, de passage van 
de ruzie van Jos met zijn moeder aan het begin van het boek en wanneer ze Jos uitlegt dat zijn 
vader vreemd ging. Ontroerend en eerlijk zijn de passages bij de begrafenis van de vader van Jos.  
Kalkmans inleving in de leeftijdsgroep blijkt onder meer uit de dialogen met Jos’ moeder, in zijn 
reactie op de condoleancekaartjes, ‘hij wist niet dat je daar kaarten van had’. 
Dat Roland Kalkman spannende boeken kan schrijven is duidelijk. Een aandachtspunt voor hem is 
vooral het werken aan zijn stijl en taalgebruik. Het niveau hiervan is wisselend. Mooie passages en 
goede dialogen wisselen af met het gebruik van te veel woorden, te plat, te gewoon of zelfs 
kinderlijk taalgebruik. Er wordt regelmatig een vreemdsoortig spreektaal gebezigd: ‘Mis je ‘m nou 
gelijk?’ Er is nog veel te winnen aan het aspect ‘de ruimte voor de lezer’, het ‘show-don ‘t-tell’-
principe. ‘Ik hoop dat je niet te erg bent geschrokken? (…) ‘Jos schudt geschrokken zijn hoofd. Zijn 
moeder schrikt ontzettend…’ Daarnaast is het jammer dat er onwaarschijnlijkheden in het verhaal 
zitten, met name bijvoorbeeld het moment dat Jos met zijn vrienden en de politie in het huis van 
zijn vader Remi is en op dat moment in de garage van het huis ook  de man die Jos eerder 
bedreigde  opduikt.   
In de correctie zijn een paar puntjes blijven zitten: sympatieker (zonder h), aarbeienshake (in 
plaats van milkshake met aardbeien) 
 
Vormgeving 
Het boek heeft een donkere omslag. Je ziet een duikende zwemmer, waarbij de golven rond het 
personage verlicht zijn. Het is een van de laatste omslagen van vormgever/ontwerper Bas Mazur, 
die najaar 2013 overleed. De lay-out in het boek is prettig en goed verzorgd. Het boek sluit af met 
een QR-code en een verwijzing naar de website van de auteur.  
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Titel    SuperJoris en de bal die de hik had   
Schrijver  Bram Kasse 
Uitgever  Den Hartog 
ISBN   9789033125560  
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 
Het verhaal begint als Joris met zijn moeder in de supermarkt is en daar de spullen vanuit het 
karretje op de lopende band bij de kassa zet. Omdat de jongen zeer speels is laat hij de 
boodschappen ook balanceren op zijn hoofd met als logisch gevolg dat het mis gaat. Moeder 
wordt boos, maar Joris begrijpt nauwelijks waarom. Het impulsieve jongetje zit in zijn eigen 
leefwereld, waardoor hij alle opmerkingen van moeder vertaalt naar dat wereldje. Voortdurend 
doet hij dingen waarvan hij de gevolgen niet overziet. 
 
Zo wil Joris graag meespelen met de voetballende jongens in zijn straat. Hij is echter lang niet 
goed genoeg en de jongens drijven daarom de spot met hem. Joris is niet alleen onhandig en 
impulsief, maar ook goedgelovig. Als de jongens hem vertellen dat hij beter moet oefenen gaat hij 
onmiddellijk aan de slag. Buurmeisje Roos is met Joris bevriend. Ze is wel een erg stereotiep 
meisje: Roos heeft een konijn en vlecht madeliefjes en is eigenlijk verder ook alleen maar bezig 
met meisjesdingen, iets wat nogal rolbevestigend overkomt, zoals ook Joris nog een keer 
onderstreept op pag. 37: ‘Jij hebt alleen maar verstand van konijntjes en elastiekjes’. Zulke meisjes 
bestaan natuurlijk wel, maar juist in deze tijd waarin het meisjes- en damesvoetbal enorm snel 
opkomt is het  jammer dat de auteur daar niet op inspringt.  
 
Joris oefent penalty’s en hoog schieten, maar ondanks dat mag hij toch niet meedoen met Fred 
en de andere jongens. Vreemd is wel dat van die jongens keer op keer alleen Fred wordt 
genoemd. Hij is ook degene die meestal iets zegt (tegen Joris). Joris hoort van Roos dat hij niet 
eens een voetbalshirt heeft. Daarom plukt hij zijn favoriete T-shirt van de waslijn en gaat aan de 
slag met een viltstift. Ook voor Roos. Zo heeft Joris steeds allerlei impulsieve ideetjes.  
Een grapje over het wassen van zijn oren wordt door Joris niet begrepen. Dat grapje komt meer 
dan eens terug en Joris blijft het maar niet snappen, iets wat niet bij zijn leeftijd past. Wel grappig 
en leuk gevonden is dat telkens de tafels op een speelse manier worden gebruikt. Zoals 
bijvoorbeeld op  pag. 57: “Precies 11. 1 x 11 = 11.” 
 
Als Joris boos is (pag. 58) omdat hij niet mag meedoen pakt hij alle tuinkabouters uit de tuin van 
buuf Pien en stelt die op om vervolgens zelf de voetbalheld uit te hangen. Als de jongens zien dat 
hij hun bal daarvoor gebruikt, krijgen ze alsnog bewondering voor hem. Ze gaan hem 
aanmoedigen. Enerzijds is dat heel realistisch: grote jongens die een klein jochie iets grappigs zien 
doen en dan gaan roepen, maar zou het in de praktijk niet vooral zijn omdat Joris de 
tuinkabouters van die zeurende buuf heeft durven pakken voor zijn eigen spel?  
Joris denkt dat hij gescoord heeft en dus geweldig is, maar er volgt natuurlijk een anticlimax. Op 
dit punt komen vader en moeder en zus en buuf er allemaal achter dat Joris er een puinhoop van 
heeft gemaakt. Een aardige vondst in het verhaal. Ook grappig is dat Joris denkt dat ze allemaal 
reuzetrots op hem zullen zijn nu hij ‘gescoord’ heeft.  
 
Het boek eindigt vervolgens nogal vreemd. Hoewel ze allemaal boos zijn op Joris en om hem heen 
staan wordt de aandacht opgeëist door de politieauto die met sirene en zwaailichten door de 
straat rijdt, en dus niet voor Joris of de buuf, wat je wel zou verwachten als lezer. Na de laatste zin 
volgt een illustratie waarin de illustrator uitlegt wat het gezegde ‘iemands oren wassen’ betekent.  
In feite is de inhoud van dit verhaal te kinderachtig voor de beoogde lezersgroep van 8/9-jarigen. 
Ook de tekening op de voorkant getuigt hiervan. Een gemiste kans. Gezien het bovenstaande kan 



25 

 

dit eerste deel van de nieuwe serie over SuperJoris de vergelijking met de eerder geschreven en 
geslaagde voetbalserie voor de middenbouw van Corien Oranje helaas niet doorstaan. 
Volwassenen die dit boekje voorlezen kunnen hieruit leren dat kinderen niet altijd logisch 
reageren en soms begrepen dienen te worden vanuit hun eigen karakter en onmacht. 
 
Taal en stijl 
Soms staat er een aardige taalvondst in het boek zoals op pag. 32 ‘De klok is een puzzel van plastic 
geworden’. Ook de positieve wijze waarop vader tegen de drukke Joris aankijkt wordt mooi 
beschreven (pag. 29/30: ‘Joris is net een vuurpijl, hij is supersnel. Hij maakt een enorme herrie. (…) 
Maar… hij geeft de mooiste kleuren’. Ook grappig gevonden is  ‘De rug van Roos reageert niet, zij 
zelf ook niet trouwens’. (pag. 33) 
Maar grotendeels blijken veel andere dialogen en beschrijvingen weinig voeling te hebben met de 
realiteit. Voetballende jongens zeggen echt niet:  ‘Waar heb je het over, ventje?’ (pag. 53.) en ook 
niet: ‘Hé ventje. Schiet onze bal eens terug?’ (pag. 57) 
Fred wordt door Joris gezien als een ‘lantaarnpaal’ (pag. 14). Ook dit is te braaf en te onrealistisch. 
Alsof jochies van 6 à 7 jaar op dergelijke wijze bezig zijn met de lengte van grote jongens. Mede 
door dit soort zaken komt de spanning niet op gang. Het verhaal boeit niet echt en de lezer wordt 
ook niet meegenomen in de gebeurtenissen. Het blijft allemaal aan de brave, veilige en 
voorspelbare kant (zoals het ‘zeurrie’ zeggen in plaats van sorry). Ook wordt het adagium ‘show, 
don’t tell’ te weinig gevolgd, zoals onder andere blijkt op pag. 16 (‘…zegt buurvrouw Pien boos’ en 
‘…zegt buurvrouw Pien streng’).  Daarnaast komen meer dan eens ook belegen uitdrukkingen 
voor zoals ‘Roos snelt achter hem aan’. (o.a. pag. 42). 
 
Vormgeving 
Zoals hierboven al is gemeld: zowel de inhoud als de vormgeving zijn niet adequaat voor de 
beoogde leeftijdsgroep. Dat geldt ook voor alle illustraties. Overigens lijken de personages op de 
vrolijke voorkant van het boek er een beetje opgeplakt te zijn. 
 

  



26 

 

Titel:   Inger    
Auteur:   Petra Messelink 
Uitgever:  Columbus 
ISBN:   978908543 237 1 
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 
Ingers leven staat op zijn kop als haar zusje Merel  overlijdt aan een hersentumor. Toch  probeert 
ze zo gewoon mogelijk door te gaan, hoewel haar cijfers op school kelderen en ze  zich niet kan  
concentreren. Praten over haar verdriet vermijdt ze zoveel mogelijk. Haar ouders hebben het 
moeilijk met hun eigen verdriet.  De leraren op school weten niet wat ze moeten zeggen of  
vinden haar zielig. Maar dan ontmoet ze via een website Gwendolien.  Als ‘ervaringsdeskundige’ 
biedt ze aan om leuke dingen te gaan doen met Inger. ‘Mijn zusje is vroeger ook doodgegaan. Ik 
weet hoe je je voelt’.  
Inger spreekt regelmatig af met Gwendolien, maar toch voelt ze zich niet helemaal op haar 
gemak. Gwendolien dringt bijvoorbeeld erg aan om bij het graf van Merel te gaan kijken, terwijl 
Inger daar nog niet aan toe is. Ze vertelt ook bijna niets over zichzelf en blijft maar mails en appjes 
sturen. Ingers voorgevoel blijkt te kloppen: Gwendolien heeft een psychiatrische aandoening  
waardoor Inger steeds belangrijker voor haar wordt en ze het hele huis volhangt met haar foto’s. 
Samen met haar goede schoolvriend  Maarten, die af en toe wel erg volwassen overkomt,  
ontdekt ze dat Gwendolien is opgenomen in een kliniek. Pas dan vertelt ze haar ouders wat er 
gebeurd is.  Door alles heen verdiept de band tussen Maarten en Inger zich.  Op de laatste 
bladzijde bloeit de liefde tussen hen op als Maarten zijn beide armen om Inger heen legt. ‘Hij kijkt 
opeens wat verlegen naar mij. Zijn wangen kleuren rood. Hij hoeft niets te zeggen. Ik weet het al. 
Vandaag is de dag van het nieuwe begin’.  
De auteur laat goed zien hoe moeilijk het delen van intens verdriet kan zijn, zelfs binnen het eigen 
gezin. De ouders van Inge tonen hun verdriet vooral door overbezorgd te reageren.  Inger voelt 
dat als betutteling en als veertienjarige verzet ze zich daar tegen. Vandaar ook dat ze haar ouders 
niets vertelt over Gwendolien want ‘dat levert gezeur op’. Dit komt realistisch over, net als de 
moeite die Inger heeft om haar leven weer  op te pakken. 
Het geloof is door het verhaal heen verweven en duikt af en toe op, bijvoorbeeld bij het zien van 
een open geslagen Bijbel of in een korte overpeinzing van Inger. ‘Ik weet dat Merel en ik elkaar 
ooit terugzien, op de dag dat Jezus terugkomt of als ik zelf eerder doodga. Een föhn heeft ze dan niet 
meer nodig. En make-up zal er vast ook niet zijn. Het wordt allemaal puur natuur’.   
De auteur maakt in het verhaal veel gebruik van mailtjes, sms‘jes en websites  en probeert tieners  

bewust te maken van het gevaar dat internet en sociale media met zich mee kan brengen.   
 
Taal en stijl 
De schrijfstijl is soepel  met korte zinnen, waardoor het verhaal makkelijk wegleest. De proloog en 
de flashbacks die gaan over de tijd dat Merel nog leefde, zijn mooi in de tekst verwerkt. Het valt 
de jury op dat er naast taalgebruik dat bij de leeftijdsgroep past –zoals bijvoorbeeld ‘vet moe, 
wow, school boeit me niet’ -  ook  ‘boekentaal’ voorkomt. Uitdrukkingen als ‘dat wordt geheid 
gezeur’ (p. 90) klinken wat achterhaald. Ook zou het verhaal sterker zijn geworden met minder 
uitleg. Er wordt bijvoorbeeld regelmatig beschreven  dat iemand er kwaad uitziet of boos is  (bijv. 
blz. 26, 4 en 49). Mooier is het om dit te laten zien.     
De verhaallijn van Gwendolien is op zich spannend, maar het kost even moeite om je erop te 
focussen. Het verhaal neemt hier namelijk een andere wending, gaat minder over gevoelens dan 
het eerste deel. De figuur van Gwendolien wordt vrij vlak neergezet, waardoor ze niet echt tot 
leven komt. Wel geeft Petra Messelink goed het spanningsveld aan waarin Inger zich bevindt en 
waardoor ze in de problemen komt: Ze wil onafhankelijk van haar ouders haar weg zoeken als 
puber, maar kan de gevaren hiervan nog niet goed inschatten. 
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Bijzonder is dat de moeder van Inger haar dochter op een open chatgroep wijst waar tieners met 
onbekenden praten over het verlies van hun broertje en zusje, terwijl ze haar verder aan alle 
kanten beschermt.  
 
Het verhaal is geschreven in de ‘ik-vorm’.  Opvallend is dat Inger het af en toe over ‘mijn vader’  
heeft en daarna weer over papa. Ook ‘mijn moeder’ en mama wisselen elkaar af in de tekst (bijv. 
blz. 27/28). Evenwichtiger is om hier vanuit hetzelfde perspectief te blijven schrijven. 
 
Vormgeving 
Op de voorkant staat een ingezoomde foto van Inger, die met een wat bedroefde glimlach naar 
de lezer kijkt.  De vormgeving is verzorgd. 
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Titel:   Slaaf voor één seizoen  
Auteur:   Nellie Vermaat 
Illustraties:  Roelof van der Schans 
Uitgever:  De Banier 
ISBN:   97890 336 32969 
 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 
Na het lezen van de titel denk je niet als eerste aan een gebeurtenis zo dicht bij huis. 
Hoofdpersoon is Nuno Eisenbaum, hoewel jong al wel behept met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Ondanks dat hij minderjarig is besluit hij om met zes mannen uit zijn 
dorp mee te gaan naar Nederland, om daar te gaan werken voor een periode van zes weken. Het 
geld is hard nodig is voor de boerderij en voor de operatie van zijn opa. Al geeft het hem een 
dubbel gevoel. Het voelt ook alsof hij zijn dorp in de steek laat. Toch ziet hij dit als een grote kans 
en vindt hij dat hij moet gaan.  
Na deze inleiding schetst Nellie Vermaat vervolgens de economische en politieke situatie van het 
land. Dit doet ze op een begrijpelijke manier. Soms iets te verduidelijkend volgens de jury. Het valt 
op dat de schrijfstijl van het boek meer is afgestemd op de bovenbouw basisschool, terwijl het 
boek qua thematiek het meest aansluit bij jongeren. De korte zinnen en de soms uitdrukkelijke 
manier van uitleggen geven niet de indruk dat het hier om een young-adultboek gaat. 
Vrij lichthartig neemt Nuno afscheid van zijn dorp en zijn vriendin Hanka. Er is volop genegenheid 
tussen hen. Naast zijn grote zorgen lijkt Nuno’s  leven op liefdesgebied perfect te verlopen. Nuno 
houdt zich bezig met allerlei levensvragen. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af of er meer is tussen 
hemel en aarde. Met Lukasz, een man die samen met Nuno meereist, praat hij over zijn ervaring 
van bijzondere hulp met een door hem schijnbaar onzichtbare hand. Lukasz herkent zijn verhaal 
en vertelt hem dat er engelen bestaan die God inschakelt als zijn helpers.  
In Nederland aangekomen lijkt het alsof ze in het paradijs zijn beland. Vanuit het gezichtspunt van 
de Oost-Europese gastarbeiders wordt een beschrijving gegeven van het welvarende Nederland. 
Hierdoor kijk je als lezer even met nieuwe ogen naar je eigen materiële zegeningen. De positieve 
stemming verdwijnt bij de mannen snel als ze hun onderkomen verkennen en aan de slag moeten.  
Ze worden te werk gesteld in een fabriek waar vlees wordt verpakt. De omstandigheden zijn 
zwaar, de regels zijn ongehoord streng. Er wordt een onthutsend beeld geschetst van misstanden 
in de vleesverwerkende industrie dat voor velen onbekend is. De tirannie van koppelbaas en 
voormannen is zodanig dat verkeerde dingen zeggen weleens ‘tussen zes plankjes’ zou kunnen 
eindigen. Zo erg is het. 
 
In het verhaal spelen dromen een grote rol. Tijdens een van de eerste nachten van hun verblijf 
komt zijn opa Nuno vertellen dat ze hem alles af gaan pakken. Vrijheid, werk … ‘Er is een plaats 
waar je niet tegen je pet hoeft te tikken. Nooit. Het is daar prachtig’, zei hij verlangend’ (p. 62). Niet 
lang erna krijgt Nuno te horen dat zijn opa is overleden. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat ze 
allemaal flink vast zitten. Het lukt Vermaat heel goed het verhaal steeds meer beklemming te 
geven, en de hopeloosheid uit te drukken. Op de laatste dag gebeurt er iets ergs. Ze worden 
allemaal gedwongen nieuwe contracten te tekenen voor nog eens drie maanden werken. Door 
alle ellende en vermoeidheid raakt Nuno in tweestrijd. Langzamerhand groeit niet alleen zijn 
woede, maar ook de verwarring over de mensen die hem dit aandoen. Mooi is dat Vermaat Nuno 
twee gezichtspunten aanreikt door de zes mannen waar hij samen mee is opgetrokken. Vooral 
Lukasz en Grunberg redeneren vanuit hun geloof en vertrouwen. Bij de anderen lijkt het 
opstandige gevoel meer te winnen, zij zijn uit op wraak. Lukasz probeert de groep kalm te 
houden. Over het geloofsleven van Nuno krijgen we niet zo heel veel te weten.  
Dan heeft Nuno een bijzondere ontmoeting met een meisje, Angela, dat hij in zijn dromen 
tegenkomt. De gesprekken worden heel realistisch beschreven. Vanwege deze haast fictieve 
wending, en het feit dat niet alles in het boek even uitgebreid wordt uitgewerkt, begint het 



29 

 

verhaal bijna meer als -heel uitgebreide- novelle te lezen in plaats van een roman.  
 
Nuno gelooft dat Angela een engel is die God heeft gestuurd om hem te helpen. Door de 
gesprekken en de aanwezigheid van Angela begint hij wat meer energie en moed te krijgen. Hij 
besluit een groot risico te  nemen en hulp te gaan halen. Het laatste hoofdstuk begint met een 
krantenbericht waaruit helder wordt wat Nuno en zijn collega’s precies is overkomen. Hiermee 
wordt ook duidelijk dat de arbeiders uit Polen afkomstig waren. Ze zijn slachtoffer geworden van 
een van de onbetrouwbare uitzendbureaus die betrokken waren bij het uitbuiten van Poolse 
seizoensarbeiders in Nederland. De discriminatie van Poolse gastarbeiders in Nederland is een 
bestaand maatschappelijk probleem, net als de misstanden in de vleesindustrie. Door de 
arbeidsvoorwaarden die hen helemaal afhankelijk maken van hun werkgevers raken deze mensen 
in een kwetsbare positie. Dit heeft de schrijfster op een knappe manier dichtbij gebracht. 
Het is Nuno uiteindelijk gelukt hulp te halen, en inmiddels zijn ze naar hun eigen land en dorp 
teruggekeerd. Het verhaal maakt hiermee een grote sprong en wordt vervolgens wel erg vlot 
afgesloten. In alle opzichten loopt het verder goed af, wat ook weer past bij de indruk dat dit 
meer de basisschoolleeftijd aanspreekt. Vooral wanneer Nuno vraagt: ‘Wil je verkering met mij?’ 
(p.153). Hanka wil dat wel. Ze zien opeens mogelijkheden om een winkel te beginnen met 
geitenkaasjes. Dat komt goed uit, want Nuno’s geit heeft jonkies gekregen tijdens zijn 
afwezigheid. Nuno krijgt zelfs een nieuwe gitaar. Over Angela, en de manier waarop Nuno zijn 
ontdekking van engelen in het verhaal een plek in zijn leven en dat van Hanka geeft, is niets meer 
te lezen. Er wordt veel gerelateerd aan het christelijk geloof, maar dat deel van het verhaal komt 
niet tot een afronding.  
 
Taal  en stijl 
Nellie Vermaat voegt regelmatig iets te veel informatie met woorden toe in plaats van beleving of 
betekenis in beschrijvingen op te roepen: ‘Saaie huizen, het leek wel of niemand blij was dat hij hier 
woonde’ (p. 29). Toch zit het er zeker in, bijvoorbeeld als ze de lezer een klein moment tijd geeft 
om stil te staan: ‘De geit keek hem, kauwend op een strootje, slaperig aan. Toen moest hij zich 
haasten’ (p. 22). De jury zou de schrijfster willen aanmoedigen dit nog veel meer te doen. 
Af en toe zijn er vreemde woorden te lezen uit het land van herkomst die niet worden toegelicht. 
Mamusia spreekt dan nog voor zich, bigos wordt al lastiger te herleiden. Wel is te merken dat de 
schrijfster goed is ingelicht over allerlei Poolse begrippen en gebruiken, het maakt het verhaal 
zeker informatief. Er zijn waarschijnlijk weinig Nederlandse jongeren die veel over dit land weten, 
terwijl we er wel een economische relatie mee hebben. Het onderwerp is daarmee origineel 
gekozen. In de grammatica stoort hier en daar een foutje: ‘God heeft ons zeker vergeten’ (p. 25) en 
riffle (p. 82).  
 
Vormgeving 
Slavernij roept associaties op met verre plaatsen en vervlogen tijden. Daarom wekt de titel 
nieuwsgierigheid op naar het verhaal erachter, en dat is sterk. De illustratie op het omslag is niet 
erg duidelijk. Na lang kijken wordt pas duidelijk dat op de achtergrond stukken vlees hangen. De 
grootte van de letters versterken de indruk dat het boek geschikt is voor de basisschool. Een 
verklarende woordenlijst achterin had een oplossing kunnen zijn voor de verduidelijking van 
Poolse termen. 
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Titel:   Beroemd!  

Auteur:   Willemijn de Weerd 

Illustraties:  Esther Leeuwrik 

Uitgever:  Mozaïek Junior 

ISBN:   97890 239 94374 

 
Juryoordeel 
Inhoud en opbouw 
Poes wil beroemd worden en oefent iedere dag op haar viool. Ze heeft daardoor geen tijd om met 
muis te spelen. Muis wil ook wel  beroemd zijn. Ze kruipt daarom in de viool en piept heel hard. 
Poes denkt dan dat haar viool kapot is, maar uiteindelijk worden ze samen beroemd. Ook dit boek 
is - net als ‘Ik stuur je de zon’ - geschreven door Willemijn de Weerd en geïllustreerd door Esther 
Leeuwrik. Toch spreekt dit verhaal minder aan, het dilemma is onduidelijk en het verhaal heeft 
een slap einde, het overtuigt niet. ‘Nu zijn we samen beroemd, piept muis blij’. Humor zie je in de 
samenwerking tussen poes en muis.    
 
Taal en stijl 
De auteur legt in het boek uit wat ‘beroemd zijn’ is. Het boek zou sterker geweest zijn als De 
Weerd meer met de woorden gespeeld had. Nu is de taal zwak en vlak. Door het ontbreken van 
een clou - er is eigenlijk geen climax in het verhaal - word je niet erg meegenomen in het verhaal.  

 
Vormgeving 
‘Beroemd’ is een oblong fullcolour prentenboek met een harde, glanzende kaft, waarin met losse 
speelse ‘verf-letters’ de titel staat. De illustraties zijn paginagroot en er is een wat zakelijk 
lettertype gebruikt. De speelse illustraties beginnen al op de binnenkant van het kaft met een 
vrolijke lampionnenlijn met vogeltjes erop en een speelse staart van de muis. Kijkend naar 
bijvoorbeeld de ‘vogels’ in de illustraties valt de jury de invloed van Fiep Westendorp (Jip en 
Janneke) op. 
De  illustraties, een combinatie van aquarel en Oost-Indische inkt zijn ook in dit boek mooi, 
kunstzinnig, licht, opgebouwd uit fijne lijnen, luchtig en met oog voor detail. Grappig zijn de 
ecoline-experimenten in de illustraties. Vrolijk en speels zijn de steeds terugkerende vogels en de 
variërende kachelpijpen.  
Toch vond de jury de kleurstellingen met de telkens terugkerende achtergrond- en dak-kleuren 
blauw en paars niet goed uitpakken en wat saai overkomen. Wat daarnaast nogal vreemd is, is dat 
er in de viool van poes een deurtje zit op het moment dat muis daarachter verdwijnt, terwijl dit 
deurtje daarvoor en daarna niet is getekend.  
De balans tussen tekst en illustraties is levendig, maar komt daardoor ook rommelig over. Je weet 
soms niet waar je aandacht aan moet geven. Bij een vergelijking met ‘Ik stuur je de zon’ van 
dezelfde auteur en illustrator valt op dat tekst en illustraties in dat prentenboek evenwichtiger 
zijn verdeeld over de bladzijden en ‘Ik stuur je de zon’ daardoor overzichtelijker,  duidelijker en 
overtuigender is.  


