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Juryrapport 1997 van alle ingezonden boeken 
 
 
In het jaar 1996 stuurden 7 uitgevers van christelijke kinderboeken ons 24 verschillende 
boeken toe. Alle boeken zijn door de onafhankelijke jury gelezen en besproken.  
In het verslag is van alle boeken een typering gegeven. 
 
In het algemeen willen we opmerken dat het christelijke gehalte in de meeste  
boeken zeer nadrukkelijk aanwezig is. We zijn blij dat er nog steeds schrijvers  
zijn die hun levensbeschouwing in de boeken laten doorklinken.  
Maar het is jammer, dat soms goede verhalen met een christelijke saus overgoten  
lijken te zijn. Dat doet afbreuk aan zowel het verhaal als aan het christelijk perspectief.  
Het levensechte, verrassende en humoristische wordt in veel boeken gemist, terwijl de 
illustraties nog steeds in veel gevallen een sluitpost lijken te zijn.  
 
Van de 24 inzendingen zijn er uiteindelijk 5 genomineerd die zowel wat betreft inhoud, 
levensbeschouwing en uitvoering boven het gemiddelde uitstaken: 
 

• Midden in de winternacht - Ruth Bell Graham –Ill. Richard Jesse Watsons –  
uitgeverij  Kok. 

• De Pyromaan - Lenze L. Bouwers – Ill. Dick van de Pol - Uitgeverij Kok Voorhoeve. 
• De Zwarte Kaproenen - Henk Koesveld –Ill. Jaap Kramer - Uitgeverij De Vuurbaak. 
• Relschoppers - A. Korpershoek-van Wendel de Joode – Ill. Rino Visser - Uitgeverij 

Den Hertog 
• Vijf broden, twee vissen – Ill. Kees de Kort - Nederlands Bijbelgenootschap. 
 

Deze vijf boeken worden door de jury hoog gewaardeerd. 
Toch is er één van deze vijf schrijvers die zich onderscheidt door een sterk en levensecht 
verhaal met een duidelijk levensbeschouwelijk uitgangspunt en een literaire aanpak.   
Een fascinerend boek door een schrijver die met succes de uitdaging is aangegaan met 
HET HOOGSTE WOORD.  
Dit boek willen wij dan ook van harte aanbevelen bij schrijvers, uitgevers en kinderen. 

 
De winnaar van de Christelijke Kinderboekenprijs 1997 - 

Het Hoogste Woord 1997 is: 
 

Lenze L. Bouwers met: De Pyromaan 
 

Een intrigerend boek met serieuze thematiek.  
Suggestief en emotioneel geladen, met een duidelijke moraal zonder  
moralistisch te worden. De lezer wordt geconfronteerd met de realiteit  
van het lijden in de mens, maar dat voor de buitenwereld in zekere mate  
verborgen blijft.  
Een sterke karakterontwikkeling en goed beeldend taalgebruik.  
Misschien niet gemakkelijk toegankelijk, maar het enige boek dat meer  
doet dan vertellen en kennis overdragen. 

 
We hopen dat deze prijs een aanmoediging is voor hem en vele anderen om opnieuw de 
pen op te pakken en 'opnieuw' te gaan schrijven. 
 
Namens de jury, Anne Nijburg. 
Jury 1997: Els de Jong-van Gurp, Frieda Mout, Tineke van Gorcum, Anne Nijburg. 
 



 
 

De nominaties 
 

 
1. vormgeving - 2. inhoud - 3. waardering 
 

 
* Midden in de winternacht - Ruth Bell Graham. Ill. Richard Jesse 
Watson- 70 blz. - Uitgeverij Kok 

1.  Harde kaft, ingenaaid, met stofomslag. De kleurrijke illustraties zijn verrassend 
     van compositie en sterk van stijl en uitstraling en sluiten nauw aan bij de tekst. 
2.  De kerstvertelling wordt in de lijn van de totale bijbelse geschiedenis van 
    schepping tot voleinding geplaatst. 
3.  Een minpuntje is de slechte vertaling op de eerste bladzijden. Voor het overige 
    een lust voor het oog en een prachtige geschenkuitgave. 
 

 
* Relschoppers - A. Korpershoek-van Wendel de Joode. Ill. Rino 
Visser – 142 blz. – Uitgeverij Den Hertog. 

1. Harde kaft, ingenaaid. Sfeervolle en tamelijk levensechte illustraties die het 
    verhaal goed ondersteunen. 

2. Het verhaal beschrijft het wel en wee van een groepje randjongeren in een stad. 
3. De maatschappelijke puberproblematiek wordt in een spannend verhaal weerge  

geven. Het is een genuanceerd verhaal dat niet in sterk moraliseren vervalt.  
Het (gefingeerde?) dialect doet afbreuk aan de geloofwaardigheid. 
 

 
* Vijf broden, twee vissen. Ill. Kees de Kort – 24 blz. – Nederlands 
Bijbelgenootschap. 

1. Harde kaft, ingenaaid. 
2. Eenvoudige navertelling in heel weinig woorden van het wonder van de vijf 
    broden en de twee vissen waar vijfduizend mensen van te eten krijgen. 
3. Hoofdmoot van het boekje zijn de prachtige veelzeggende illustraties, waarbij  
 de tekst een ondersteuning is. De kwaliteit van deze 30-jarige serie wordt met  

 dit boekje gecontinueerd. 
 
 

* De zwarte kaproenen - Henk Koesveld – Ill. Jaap Kramer – 230 blz. 
– uitgeverij De Vuurbaak. 

1. Harde kaft, gebonden. Omslag in de bekende Jaap Kramerstijl. De illustraties 
    zijn historisch verantwoord, maar beelden niet voldoende beweging en emotie uit. 
2. Goed gedocumenteerde vertelling over de Middeleeuwen. Spannend verhaal 
    waarin de Middeleeuwse sfeer breed wordt getekend en het christelijk denken op 
    een natuurlijke manier in het verhaal verweven wordt. 
3. In vergelijking met zijn vorige roman ("Rowan") zit er meer vaart in het 
    verhaal en vindt er een meer natuurlijke karakterontwikkeling plaats. De taal is          
    soepel. Soms is er te veel informatie verwerkt, waar het verhaal onder lijdt. Goed 
    leesbaar en boeiend. 



 
 
     De overige boeken 
 
 

• Willeke gaat kamperen - Mies Vreugdenhil. Ill. Ria Groen - 40 blz. - Uitgeverij  
 Kok Voorhoeve 

1. Harde kaft, gelijmd. Gezellige omslag en illustraties, die aansluiten bij het 
verhaal. Goed leesbare bladspiegel. 
2. Eenvoudig vakantieverhaaltje over een meisje dat met haar familie gaat   
kamperen. 
3. Hoewel kinderen zich in de belevenissen kunnen herkennen, gaat er van het 
verhaal weinig verrassing of spanning uit. 

• Jacht op de verdwenen buit - Bert Wiersema. Ill. Jaap Kramer - 120 blz. - 
Uitgeverij De Vuurbaak 
1. Harde kaft, gelijmd. Rommelige opmaak van de kaft, die het seriekarakter 
benadrukt. Vlakke illustraties van actiemomenten. 
2. Een ontsnapte boef gaat op zoek naar een verborgen schat en wordt 
daarbij gedwarsboomd door broer en zus Chris en Jorieke, die dit willen 
verhinderen. 
3. Stereotiep avonturenverhaal met weinig diepgang waarin het toeval een grote 
rol speelt. 

• Sanne en Marjolein - Vrouwke Klapwijk.  Ill. Annelies Vossen - 40 blz. -       
Uitgeverij Callenbach 
1. Harde kaft, gelijmd. Eenvoudige, maar sfeervolle illustraties. Volle bladspiegel. 
   Aantrekkelijke omslag. 
2. Twee vriendinnetjes doen mee met een kleurwedstrijd. Als een van hen wint      
wordt de ander jaloers. 
3. Lief en herkenbaar verhaaltje met moraliserende elementen. 

• Laat de kinderen bij mij komen – Ill. Esben Hanefelt Kristensen - 157 blz. - 
Nederlands Bijbelgenootschap 
1. Harde kaft, gebonden.  Prachtige omslagillustratie, maar de rode kleur van    
de omslag is te hard. Exotische stijl van illustreren met gebruik van heldere kleuren. 
2. Verhalen uit het Nieuwe Testament in de teksten van de Startbijbel. 
3. Mooie deeluitgave van het Nieuwe Testament in hedendaagse taal. Geschikt als 
cadeauboek. 

• Door het oog van de naald - A. den Besten. Ill. André Broeder - 154 blz. - 
Uitgeverij De Banier 
1. Harde kaft, gelijmd. Steriele, onnatuurlijke illustraties, ook op de omslag. 
2. Reisverslag van een familie, waarin de nadruk ligt op de belevenissen van een 
zoon en een neef. De jongens hebben een voor de lezer vermoeiende voorliefde 
voor truck-en motormerken. 
3. Ongeloofwaardige avonturen vol 'toevalligheden' met een sterke nadruk op de 
hand van God daarin. In de stijl wisselen te populair en te stijf taalgebruik elkaar af. 

• Het wonder van Entebbe - P.S. Kuijper. Ill. Jaap Kramer - 159 blz. -             
Uitgeverij De Groot Goudriaan 
1. Hard kaft, gelijmd. Statische illustraties in een overbekende stijl. 
2. Goed gedocumenteerde weergave van het bekende gijzelingsdrama van Entebbe 
in 1976. De gebeurtenis is verweven met een romantisch verhaal tussen twee 
Israëlische betrokkenen. 
3. Het verhaal wordt gedomineerd door moralistische invloeden en sluit moeilijk aan 
   bij het jonge lezerspubliek. 

 



• Hoog spel - Jan Stehouwer. Ill. Jaap Kramer - 94 blz. - Uitgeverij De Groot 
Goudriaan. 
1. Harde kaft, gelijmd. Statische illustraties in een overbekende stijl 
2. Een middeleeuws verhaal (14e eeuw) dat zich afspeelt in de Zwijndrechtse   
waard, waarin een baljuw de koe van een arme boer zich onrechtmatig toe-
eigent. De zoon van de boer haalt zijn recht bij de graaf. 
3. Door de beschrijving van de reis krijgt de lezer een magere indruk van de 
manier van leven in deze tijd. Doordat het verhaal aan de oppervlakte blijft is 
er weinig ruimte voor identificatie. 

 
• Maarten, de moedige monnik - Jan van Reenen. Ill. Jaap Kramer - 122 blz. - 

Uitgeverij De Groot Goudriaan 
1. Harde kaft, gelijmd. Statische illustraties in een overbekende stijl. 
2. levensbeschrijving van Maarten Luther. 
3. Levensbeschrijving met een vooropgesteld doel, namelijk het kennismaken met 
het leven van de kerkhervormer. Moraal en boodschap liggen er dik bovenop. 
Evenwel wordt er een goed sfeerbeeld geschetst van het toenmalige bijgeloof. 

• Ontmoeting voor de poort - J.J. Frinsel. Ill. Arie van der Spek - 232 blz. - 
Uitgeverij Den Hertog 
1. Harde kaft,  gebonden. Geen illustraties in het binnenwerk. Stijlvolle omslag, 
belettering komt niet helemaal tot zijn recht. 
2. Het verhaal over Itamar loopt parallel met dat van Jezus zonder dat ze 
elkaar ontmoeten. Itamar heeft een bewogen leven met één verlangen: Jezus te 
ontmoeten. 
3. Enigszins traag en breed uitweidend verhaal dat een goed sfeerbeeld geeft van 
de Nieuwtestamentische tijd. 

• Oorlog op Nooitgedagt - Wim Broos. Ill.  Jaap Kramer - 123 blz. - Uitgeverij 
De Groot Goudriaan 
1. Harde kaft, gelijmd. Statische illustraties zijn in de bekende stijl van Jaap 
Kramer, maar wekken het idee uit het 'vroege werk' te stammen. 
2. Een onderduikverhaal van twee Joodse kinderen die bij een christelijk gezin 
worden ondergebracht en deel gaan uitmaken van het Veluwse dorpsleven. 
3. Het verhaal is oppervlakkig, zeker waar het de grote emoties betreft die 
samengaan met de gevolgen van de oorlog, zoals het verliezen van ouders. Stijve 
taal. 

• Duistere praktijken in Zuid-Afrika - Janwillem Blijdorp. Ill. Hans Ellens - 164 
blz. - Uitgeverij De Banier 

1. Harde kaft, gebonden. Omslag, met mooie kleuren, is wat houterig getekend, 
de leeuw is niet dreigend. De illustraties in het binnenwerk zijn wel sfeervol. 
2. Drie jongens zijn op vakantie in Zuid-Afrika, waar ze worden geconfronteerd met 
gesaboteerde bouwprojecten en handelspraktijken in olifantenleed. Twee verhalen 
in één boek. 
3. Tamelijk steriel verhaal met veel toevalligheden en ongeloofwaardige stoerheden. 
Clichématig taalgebruik. Een lekker leesbare avonturenroman zonder veel diepgang. 

 
• Goudkoorts aan de Nijl - Bert Wiersema. Ill. Jaap Kramer - 151 blz. - 

Uitgeverij De Vuurbaak. 
1. Harde kaft, ingenaaid. Statische illustraties in een overbekende stijl. Omslag 
donker en rommelig, maar spannend. 
2. Het gezin Lammers gaat samen met de Joodse professor Goldstein op 
studiereis naar de piramides van Egypte en raakt betrokken bij racistische 
schatzoekers met een onethisch gedrag. 
3. Het avonturenverhaal heeft rassenhaat als actueel thema, maar is qua 
uitwerking een traditioneel avonturenverhaal. Het concentratiekamp trauma van 
Goldstein wordt te simpel  opgelost. 
 
 



 

• Opstand in Holland - M. Kanis. Ill. Jaap Kramer - 149 blz. – Uitgeverij             
De Banier 

1. Harde kaft, gebonden. Statische illustraties in een overbekende stijl. 
2. Tweede deel uit een serie over de Eerste Wereldoorlog waarin Harm de 
opstanden in de Jordaan meemaakt, doordat zijn vader als rechercheur naar die 
buurt is overgeplaatst. Hans ziet als buitenstaander het 'volk' in de Jordaan in 
opstand komen en kan daar gedeeltelijk wel begrip voor opbrengen. 
3. Het verhaal geeft wat inzicht in een voor kinderen tamelijk onbekende periode, 
de Eerste Wereldoorlog. Veel dialoog, wat het verhaal eenvoudig leesbaar maakt. 
Vlakke karakterbeschrijving. 

• Pesten doet pijn - J.F. van der Poel. Ill. Jaap Kramer - 132 blz. – Uitgeverij   
De Banier 

1. Harde kaft, gebonden. Statische illustraties in een overbekende stijl. 
2. Een dramatisch 'zielig'  verhaal over een meisje dat op school gepest wordt. 
Bovendien overlijdt haar moeder en wordt ze door de haar omringende 
volwassenen hard en ruw behandeld. Aan het slot van het verhaal keert, dankzij 
opa, alles gelukkig ten goede. 
3. Het verhaal is moralistsich en confronterend. De ellende stapelt zich op. Van 
een kind dat steun bij haar verwerking nodig heeft worden onhaalbare dingen 
geëist. Misschien fijn voor liefhebbers van 'zielige' boeken, maar het is teveel 
van het 'goede'. De stijl is plechtig en sluit niet aan bij de leeftijd (groep 6). 

HERDRUKKEN, korte typering 

• De rode marskramer - G. van Heerde - Uitgeverij De Groot Goudriaan 
Herduk uit 1951. Naar stijl en aanpak enigszins gedateerd verhaal dat zich in het 
middeleeuwse Overijssel afspeelt. 

• Het rode bureau - Hans van Holten - Uitgeverij Kok Voorhoeve. 
Herdruk uit 1984. Boeiend verhaal over een jongen die via notities die hij in het 
bureau van zijn gestorven opa vindt een beeld opbouwt van wat zijn opa aan het 
eind van de oorlog overkomen is. 

• Rebecca - Kitty Coster - Uitgeverij Kok Voorhoeve. 
Herdruk uit 1974. Prachtige beschrijving van onderduikervaringen vanuit een klein 
Joods meisje zelf, dat naïef en helder observeert en nadenkt. 


