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Inleiding 
 
Het is voor de jury elk jaar weer een verrassing hoeveel en welke boeken worden 
ingestuurd. Omdat de betreffende boeken niet alleen meedingen naar Het Hoogste 
Woord, maar ook naar de EigenWijsPrijs, zijn lang niet alle boeken een verrassing. 
Maar een heel aantal van de 29 boeken die de jury beoordeelde gelukkig wel. Dat 
blijkt ook wel uit de nominaties. 
 
De boeken die in 2002 werden genomineerd, zijn: 
 

• Littekens - Erik de Gruijter - Uitgeverij Den Hertog 
• Iedereen is anders - door Vrouwke Klapwijk - Uitgeverij Callenbach 
• De stinkende stuiterballenrage - Guurtje Leguijt - Uitgeverij Callenbach 
• Een e-mail van Lumie - Ben Slingenberg - Uitgeverij Callenbach 

 
Deze vier boeken blinken uit door hun originele thema’s en de geloofwaardigheid 
waarmee de onderwerpen zijn opgetekend. Het zijn boeken die iets met je doen en 
je aan het denken zetten, nadat je ze hebt gelezen. 
 
Maar slechts een ervan kan Het Hoogste Woord in de wacht slepen en dat is dit jaar 
Ben Slingenberg met zijn verrassende debuut ‘Een e-mail van Lumie’. Een soepel 
geschreven verhaal, waarin de karakters en de verhaallijnen goed zijn uitgewerkt. 
Het geloof speelt een natuurlijke rol in het verhaal. De geloofsvragen zijn fijnzinnig 
in het verhaal verweven. Het is, ondanks het zware onderwerp: ‘kinderen en 
kanker’ toch geen zwaar boek geworden. Een mooi en ontroerend verhaal. 
 
Wat Slingenberg ,maar gelukkig ook steeds meer andere schrijvers, goed deed is 
het op een natuurlijke manier vormgeven aan het geloofsaspect. Op een manier die 
eigenlijk niet opvalt, maar wel door het hele boek verweven is. Als we daar als 
christenen steeds beter in slagen, wordt het eenvoudiger mensen met het evangelie 
te bereiken. Want dan zijn onze boeken niet alleen voor christelijke kinderen 
toegankelijk, maar ook voor hun vriendjes en vriendinnetjes. 
 
Overigens was het ook bijzonder te ontdekken dat het appèl dat de jury de 
afgelopen jaren op de uitgeverijen deed, effect heeft gesorteerd. Steeds meer 
boeken zijn qua vormgeving en afwerking extra de moeite waard. Ze zijn 
aantrekkelijker, maar vaak ook beter leesbaar, omdat aan de belettering echt 
aandacht is besteed. Het boek ‘Stress in groep 6’ dat door illustrator Kees 
Scherpenzeel werd vormgegeven is daarvan een duidelijk voorbeeld. 
Er zijn ook weer nieuwe illustratoren gesignaleerd, waardoor er hier en daar echt 
verfrissende dingen gebeuren. Het werk van Julius Ros in ‘Bob en Berend in 
Engeland’ is daarvan een voorbeeld met frisse en eigentijdse tekeningen. 
 
De Werkgroep Christelijke Kinderboeken heeft serieuze plannen in de toekomst een 
prijs uit te reiken aan illustratoren om zo ook daar de bestaande kwaliteit die er 
binnen christelijk Nederland is, meer naar boven te halen. 
 
De jury : 

• Nelleke Bultje  
• Dirry van der Grampel  
• Bart Hoeve  
• Annemarie Prins  
• Nienke Westerbeek 
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De vier genomineerde boeken 
 
  

 
 
Littekens 
Auteur  Erik de Gruijter 
Illustraties Dick van de Pol 
Uitgever Den Hertog 
ISBN  9033115964 
 
 
Iedereen is anders 
Auteur  Vrouwke Klapwijk 
Illustraties Marijke ten Cate 
Uitgever Callenbach 
ISBN  9026610440 
 
 
De stinkende stuiterballenrage 
Schrijver Guurtje Leguijt 
Illustraties Dirk van der Maat 
Uitgever Callenbach  
ISBN  9026610815 
 
 
Een e-mail van Lumie 
Auteur  Ben Slingenberg 
Illustraties Marijke Meersman 
Uitgever Callenbach 
ISBN  9026610807 
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De winnaar 
 
De winnaar van de prijs voor ‘Het Hoogste Woord’ 2002 is: 
Ben Slingenberg, met ‘Een e-mail van Lumie’, uitgeverij Callenbach. 
 
Titel  Een e-mail van Lumie 
Schrijver Ben Slingenberg 
Illustraties Marijke Meersman 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  9026610807 
 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het kaft heeft een sobere, matte uitstraling, met ingetogen kleurgebruik 

passend bij de sfeer van het boek. De afgebeelde e-mailtjes lijken in eerste 
instantie op pleisters. 

 
Inhoud  Lumie zit in groep 8 en heeft het daar erg naar haar zin. Daarom is het ook 

een ramp als ze door haar ziekte (kanker) niet meer naar school kan. De 
klas gaat daarom met haar e-mailen en later hebben ze zelfs met web-cams 
vanuit het ziekenhuis rechtstreeks contact met Lumie. 

 
De sfeer in de klas wordt goed getypeerd, hoewel de kinderen allemaal erg 
bijdehand overkomen. De verhouding tussen de leerlingen is prima. Als 
Peter en Eefje een bezoek aan Lumie brengen, worden de verschillen tussen 
die twee duidelijk beschreven.  
 
Wel komt het wat ongeloofwaardig over dat de klas meester Hendrik zo pest. 
De schrijver laat de vader van Lumie zeggen : “…we kunnen zorgen dat ze 
ondanks de verschrikkingen van haar ziek-zijn toch veel leuke dingen 
meemaakt.” Dit klinkt wat oppervlakkig, terwijl juist in het geheel van het 
verhaal de vader als echt en betrokken overkomt. 
 
Peter wordt neergezet als een stille, gevoelige jongen. Dat gebeurt op een 
tactische manier. Des te opvallender is het dat Peter al zo snel z’n 
vertrouwen geeft en vertelt dat hij na het overlijden van zijn broer Tomas 
een Bijbel heeft gekocht om te weten “waar z’n broer Tomas is”. De 
verhaallijn van Peter en zijn worsteling met zijn overleden broer worden op 
een fijnzinnige manier in het verhaal verweven. 
 
De informatie over Lumies ziek-zijn is helder, goed op niveau. 
‘Een e-mail van Lumie’ is soepel geschreven en leest plezierig. Het is een 
aangrijpend boek met een groot thema. De hoofdpersonen lijken ouder, 
gezien hun taalgebruik. De karakters zijn goed uitgewerkt. De twee 
verhaallijnen zijn soepel en natuurlijk uitgewerkt. De sfeer is afwisselend 
volwassen serieus, dan weer (gewild?) humoristisch. Het onderwerp ‘kanker, 
kinderen en dood’ zijn onderwerpen die voor ons gevoel niet bij elkaar 
horen. Maar omdat het wel dagelijkse realiteit is, is het goed dat kinderen 
daarover kunnen lezen. Vooral als ze met dood in hun omgeving worden 
geconfronteerd. In dit boek zullen ook  kinderen die hiermee niet direct te 
maken hebben zich kunnen identificeren. Een boek om over na te denken en 
met elkaar over te praten. 
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De overige nominaties 
 
Titel  Littekens 
Auteur  Erik de Gruijter 
Illustraties Dick van de Pol 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  9033115964 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het omslag is donker en geheimzinnig. In een hoek het symbool van de 

Stichting Tegen Zinloos Geweld.  
 
Inhoud Een paar jongens willen een grap uithalen met een paar asielzoekers uit het 

dorp. De schrik die zij willen aanjagen, is veel heftiger dan ze hebben 
ingeschat, omdat zij niet weten welk leed asielzoekers achter de rug hebben. 
Om de gevolgen voor hen zelf te beperken, gaan de daders dingen 
verzwijgen. En juist daardoor maken ze het steeds erger en wordt het 
steeds moeilijker op de ingeslagen weg terug te gaan! 

 
Het boek heeft een pakkend begin. De lezer wordt zelf aan het nadenken 
gezet over het verleden van Rajan. Op een ongekunstelde manier wordt 
belicht wat een agogisch werker doet. De gesprekken tussen de jongelui 
over het AZC zijn goed geschetst. Door het artikel in de plaatselijke krant 
wordt pas goed menens wat als een ‘spel’ begon. 
 
Het begin van hoofdstuk twee is goed. Het zet de lezer aan het nadenken 
over het verleden van Rajan zonder alles te vertellen. De figuur van Sander 
komt in de eerste hoofdstukken niet zo goed uit de verf. 
 
Het is loslippig dat de moeder van Wouter over cliënten praat. Hoewel het 
voor de lijn van het verhaal wel belangrijk is dat deze informatie boven tafel 
komt, getuigt het niet van een goede beroepshouding: ze schendt de 
geheimhoudingsplicht. Wellicht had later in het verhaal naar voren kunnen 
komen dat dit niet gebruikelijk is. 
 
De manier waarop Rajan Mevr. de Groot ziet, is wat westers gedacht voor 
een Somalische jongen: zou Rajan zien dat ze een ‘dure’ blouse heeft? Rok 
met nylonkousen? In het gesprek tussen die twee wordt goed weergegeven 
hoe Rajan niet wil zeggen wat ze wil weten. 
 
Stukje bij beetje krijg je zicht in het verleden van Rajan. Het slot van 
hoofdstuk 5 is treffend; Rajan heeft een gegronde reden om de waarheid te 
verzwijgen: “de ongelovigen waren uit op zijn ondergang” (blz. 66). 
Grapje (blz. 69): “voor sommigen van jullie niet helemaal onbekend. Als 
jullie ook ‘Brand’ en ‘Losgeld’ hebben gelezen.” Erg spannend wordt 
beschreven hoe de inspecteur Wouter in de gaten houdt. 
 
Mooi verwoord is dat Wouter erover tobt wiens vriend hij eigenlijk is. Is 
Sander een watje? Hij ook? 
 
De vader van Wouter maakt duidelijk dat asielzoekers afwijzen iets anders is 
dan het asielbeleid niet goedkeuren. Wouters moeder en Lisanne hebben 
een goede discussie over je bang en/of bedreigd voelen. Remco tippelt erin. 
De discussie over ‘hoe God het bedoeld heeft’ blijft wat vaag. Het is 
ongeloofwaardig dat Lisanne Rajan en zijn zus mag ondervragen. Logisch 
dat Rajan argwaan heeft (blz. 123/124). De angstgevoelens van Rajan 
worden met invoelingsvermogen beschreven. In hoofdstuk 18 wordt het 
vreselijke geheim rond Rajan en zijn zus opgehelderd.  
 
Het nawoord is iets te onderwijzend. 
 
Goed geschreven jeugdboek dat een actuele problematiek heel beklemmend  
aan de orde stelt. Het geeft inzicht in het angstige, onzekere bestaan van 
een asielzoeker. Een echt De Gruijter-boek. Het betreft weer een 
‘vriendengroepje pubers’ die iets stoms doet en daarmee doorgaat in plaats 
van te stoppen voordat het erger wordt. 
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Titel  Iedereen is anders 
Auteur  Vrouwke Klapwijk 
Illustraties Marijke ten Cate 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  9026610440 
 
 
Juryoordeel 
 
 
Vormgeving ‘Iedereen is anders’ heeft een leuk en aansprekend kaft met speelse 

kinderkopjes op de voorkant. Grappig zijn de tekeningen in het binnenwerk. 
 
Inhoud Karsten en Diedel zijn de hoofdpersonen van dit boek. De kinderen 

ontmoeten elkaar op woensdagmiddag, als ze gaan tekenen en schilderen op 
de tekencursus. Ze kunnen allebei goed tekenen, maar Karsten vindt het 
moeilijk om samen te werken. Hij heeft regelmatig aanvaringen met andere 
kinderen. Karsten voelt zich daardoor vaak alleen. Diedel is juist een 
sociaalvaardig meisje. Daarmee is direct het thema neergezet van het boek: 
iedereen is anders, maar we kunnen veel van elkaar leren. 

 
Het boek start met een tekenles in groep drie. De kinderen worden heel 
realistisch neergezet. Als er ruzie ontstaat is de kern van het boek snel 
duidelijk: Karsten is goed in tekenen, maar niet in overleggen! De opa van 
Karsten helpt hem te zien hoe andere kinderen tegen hem aankijken. Als 
Karsten de baas wil spelen, en zelfs zijn opa (blz. 20) tot de orde wil roepen, 
pakt opa dit op een pedagogische manier aan. Diedel is precies het 
geschikte meisje om de eigenwijze Karsten te ontdooien. Een schermutseling 
over de grote oren van de olifant geeft duidelijk aan wie Karsten is, en geeft 
een levensecht  beeld van Diedel, die zich niet uit het veld laat slaan. 
 
Als Ruben en Karsten tekeningen moeten ophangen, blijkt dat je niet kunt 
samenwerken in je eentje. Dit heeft tot gevolg dat Ruben een keer komt 
spelen en hele mooie legobouwsels blijkt te kunnen maken! 
Als Karsten niet naar de tekenles wil, komt Diedel hem halen. Hij stoot op de 
tekenles z’n beker om. Zijn verdriet wordt goed beschreven. De juf probeert 
op een leuke manier het samenwerken/samenspelen te bevorderen. De 
reacties van de kinderen op ‘iedereen is anders’ zijn goed getroffen. 
Een mooi slot. 
 
Vlot geschreven boekje vol humor. Goed thema op een originele manier 
uitgewerkt. Het boekje kan prima als uitgangspunt dienen voor een les 
sociale vaardigheden op school, maar is ook als leesboek voor het 
individuele kind geschikt. 
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Titel  De stinkende stuiterballenrage 
Auteur  Guurtje Leguijt 
Illustraties Dirk van der Maat 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  9026610815 
 
 
Juryoordeel 
 
 
Vormgeving Eigentijdse jongens op een grijze ondergrond met stuiterballen-rand. De 

illustraties in het binnenwerk zijn minder mooi. 
 
 
Inhoud Grappig boek over rages. Bedachte moderne rages met een vleugje vroeger 

(voor de ouders). 
 

Bart, Mariska en Tom sparen stuiterballen-met-een-luchtje. Bart en zijn 
maatjes zijn zeer goed van de tongriem gesneden! Ris is de eigenlijke 
aanvoerder, die de slimme plannetjes bedenkt (blz. 10/11).  
 
Op blz. 14 houdt Bart een discussie met z’n pa; flitsend, maar origineel. Het 
zet de lezer aan het nadenken over eigen ingenomen standpunten t.a.v. 
tijdgebonden interesses. 
 
Meester Henk houdt van humor. De kinderen zijn dol op hem. Toch wordt er 
in het hele boek nauwelijks schoolwerk gedaan, alleen maar gezellig 
gediscussieerd! Zou een meester ook de bijnamen Tomtom en Ris 
gebruiken? 
 
Hoofdstuk 5 is leuk! Meester Henk neemt zijn jeugdrages mee!  Het wordt 
nergens belerend, maar houdt de kinderen een spiegel voor: in hoeverre 
laat ik me beïnvloeden door wat ‘in’ is? Ris wint de wedstrijd ‘geen stank in 
de klas’. En uiteraard is ook de pientere dievenval ontsproten uit haar brein. 
Dat Ris Joeri zelfs een lesje sociale vaardigheden geeft, lijkt een stapje te 
ver. 
 
Een vlot geschreven, grappig en origineel boek met een creatief thema. En: 
een erg leuke plot. 
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Overige boeken 
 
Titel   Boaz is bruin  
Auteur  Annemarie van den Berg en Willemijn de Weerd-Vervoorn 
Illustrator  Diny van de Lustgraaf 
Uitgever  De Banier 
ISBN  9033617005 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De stijl van de illustratrice is herkenbaar: vrolijk, humorvol, met veel kleine 

details en er is veel te zien. 
Het nadeel van de herkenbare stijl is dat je al snel de vergelijking maakt 
met de boeken van Hijltje Vink. Daarbij valt op dat de tekeningen op kleiner 
formaat beter overkomen dan in deze grote uitgave. Door de uitvergroting 
lijken de tekeningen wat slordig. De omslagtekening is uitnodigend en de 
uitgave is goed verzorgd. 

 
Inhoud Boaz gaat voor het eerst naar de kleuterschool en krijgt te maken met 

kinderen die nog nooit een bruin kind hebben ontmoet. Dat komt nogal 
onwerkelijk over, omdat Boaz toch wel eerder ontdekt zal hebben dat hij een 
andere huidskleur heeft dan de meeste andere kinderen. Ook omdat hij een 
blanke broer en zus heeft. Het gesprekje dat hij met zijn moeder over deze 
ontdekking voert is mooi beschreven. De geloofsbeleving die uit het boek 
spreekt, komt ongekunsteld over.  
‘Boaz is Bruin’ is wel bijzonder in zijn soort, omdat het één van de weinige 
prentenboeken op de christelijke markt is. 

 
 

 
Titel   Bob & Berend naar Engeland 
Auteur  Jeanette Donkersteeg 
Illustrator  Julius Ros 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  9026610939 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De grappige, frisse omslagtekening is mooi en flitsend. De tekeningen in het 

boek zijn vrolijk en eigentijds. Elk hoofdstuk is herkenbaar door steeds 
hetzelfde kleine tekeningetje. Een verzorgde uitgave, voorzien van een 
mooie letter met veel leuke illustraties. 

 
Inhoud  De lezer vindt leuke, eigentijdse verhalen over twee broertjes van zes en 

zeven jaar. Over dierentuinbezoek en vakantie. Het boek – een debuut - is 
goed en realistisch geschreven. Humor ontbreekt niet, hoewel sommige 
grapjes en woordspelingen wat betuttelend overkomen. Het geheel is 
herkenbaar voor jonge kinderen, met name de taalproblemen voor kinderen 
in een ander land.  
Het christelijke element komt soms even aan de orde, ze gaan naar een 
Engelse kerk. Maar dat heeft Donkersteeg op een frisse manier beschreven.  
Elk hoofdstuk is een afgerond verhaal. Zeker de moeite waard om voor te 
lezen. 

 
 
 

 
Titel   Vakantie! 
Auteur  Frans van Houwelingen 
Illustrator  Theresia Koelewijn 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN   905560223X 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslag is door de gele ondergrond met allerlei elementen uit het verhaal 

wel opvallend, maar niet echt mooi. De kleine tekeningetjes in het boek 
lijken wel werktekeningen.  

 
Inhoud Vakantieavonturen van enkele kinderen. De verhalen zullen kinderen 

aanspreken en zijn heel met humor en spanning geschreven. De 
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belevenissen op de camping zullen voor veel kinderen een feest van 
herkenning zijn. De inleiding bij het verhaal is leuk en de grapjes die Van 
Houwelingen maakt ook, maar het is de vraag of de kinderen ze allemaal 
begrijpen. 
De lengte van de verhalen maakt het geschikt om voor te lezen. Elk 
hoofdstuk is een afgerond verhaal. De AVI leesniveau-aanduiding lijkt niet te 
kloppen. 

 
 
 

 
Titel   Joekeltje gaat varen 
Auteur  Lenie Ippel-Breedveld 
Illustrator  Rino Visser 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  9033115751 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boek heeft een mooie, warme omslag dat wel een beetje ouderwets 

aandoet. 
De tekening op de binnenkant van het omslag is leuk en ook de 
tekeningetjes in het boek zijn goed. Wel jammer dat het papier erg gelig is, 
zodat het wat gedateerd aandoet. 

 
Inhoud De auteur is er redelijk goed in geslaagd een eerste leesboekje te schrijven 

in eenvoudige taal met een natuurlijk taalgebruik. Heel regelmatig wordt het 
verhaal geschreven vanuit het perspectief van de hond. Jammer dat het te 
vaak over de volwassenen gaat. Enkele, toch wel relevante 
verhaalelementen worden niet goed uitgewerkt. Zoals het feit dat de ouders 
naar Egypte gaan, maar niet duidelijk wordt wat ze daar gaan doen.  
Het geloof komt twee keer op aannemelijke wijze aan de orde. Het leven op 
een schip wordt goed beschreven. Uit het boekje spreekt warmte, maar 
zowel het verhaal als de illustraties zijn wat ouderwets. 

 
 

 
Titel   Nu weet jij het ook…. 
Auteur  M.H. Karels-Meeuwse 
Illustrator  Rino Visser 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN   9033115972 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening zal de vele liefhebbers van paardenboeken zeker 

aanspreken en ziet er aantrekkelijk uit.  
De tekeningen in het boek zijn realistisch, met sprekende gezichten.   

 
Inhoud De opzet van het boek is best aardig: twee hoofdpersonen komen om en om 

in de hoofdstukken aan bod en Karels wisselt steeds van perspectief. 
De beide kinderen komen steeds dichter bij elkaar, omdat hun levens met 
elkaar verbonden blijken te zijn. 
Het verhaal komt helaas niet goed uit de verf, omdat er veel te veel 
problemen aan bod komen die niet goed worden uitgewerkt. Het is jammer 
dat de schrijfster niet gekozen heeft voor een of twee van de problemen. 
Er zit veel volwassenenproblematiek in het boek. Psychologisch gezien 
worden de kinderen overvraagd. Kinderen buiten de reformatorische kring 
zullen ook niet direct het verband leggen tussen het dragen van rokken en 
het geloof. De schrijfster legt veel nadruk op het geloofsaspect zonder dat 
dat verinnerlijkt wordt. 
De spanningsboog is meerdere keren achter elkaar slecht getimed.  

 
 
 

Titel   Razende Rudolf 
Auteur  Bram Kasse 
Illustrator  Ivan&Ilian illustraties 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  9033115808 
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Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening is te humoristisch voor de serieuze inhoud van het boek. 

Dat geldt ook voor de paginagrote tekeningen. De lay-out is zo mooi dat het 
geheel wat goedkoop aandoet. 

 
Inhoud Het historische verhaal speelt zich af in de Middeleeuwen. Het heeft een 

eenvoudige stijl, met veel clichématig en vaak populair taalgebruik dat niet 
zo passend is. Voor de doelgroep zitten er veel moeilijke woorden in zoals 
‘imposant’ en ‘hermetisch’. De voetnoten maken een vreemde indruk en 
hadden op een andere manier in het verhaal verwerkt moeten worden. Het 
verhaal mist diepgang en karakterontwikkeling. Het verdriet van de 
hoofdpersoon, dat er toch wel moet zijn na de dood van zijn vader, is niet 
invoelbaar. Door het vaak wisselende perspectief, met name in hoofdstuk 9 
en 10, wordt het voor jonge lezers wellicht verwarrend. Ook de titelkeuze is 
wat vreemd, omdat Rudolf slechts een ondergeschikte rol heeft in het 
verhaal. Kortom: een spannend verhaal met veel mankementen. 

 
 

 
Titel   Koosje bouwt een vlot 
Auteur  Vrouwke Klapwijk 
Illustrator  Magda van Tilburg 
Uitgever  Callenbach 
ISBN   9026610955 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De kleurrijke omslagtekening past goed bij het verhaal. In het boek vind je 

veel kleine, grappige tekeningetjes en enkele wat grotere tekeningen. De 
illustraties geven het boek duidelijk meerwaarde. Het is een verzorgde 
uitgave omdat er echt aandacht is besteed aan het binnenwerk. 

 
Inhoud Nieuwe avonturen van Koosje, die al bekend is uit twee eerdere deeltjes. 

Koosje is een echt kind, leuk en ondernemend, dat weer eens wat beleeft. 
Een bijzonder avontuur dat elk kind zou kunnen overkomen en daarom 
geloofwaardig. 
Er is geen echte karakterontwikkeling bij Koosje, maar dat hoeft ook niet, 
omdat het boekje deel uitmaakt van een serie met waarschijnlijk een aantal 
vervolgdelen. 
Met het vriendje van Koosje, Vincent, zoekt Klapwijk de zwart-wit 
tegenstelling. De titel suggereert dat het verhaal over vlotten bouwen gaat, 
maar dat is maar een onderdeel van het avontuur en zet je daarom een 
beetje op het verkeerde been. De spanning zit vooral in het feit dat Koosje 
bedwelmd raakt door ether. Klapwijk legt dat helaas pas in het laatste 
hoofdstuk uit en dat is jammer. 
Het verhaal zal kinderen zeker aanspreken omdat er voldoende spanning in 
zit. 

 
 
 

Titel   De scheepskist van de kaper 
Auteur  Henk Koesveld 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  9055602132 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening en de tekeningen in het boek zijn niet echt bijzonder, 

maar passen wel goed bij de sfeer van het verhaal. De tekeningen in het 
boek zijn voor deze leeftijdsgroep overbodig. Het binnenwerk is te vol en 
daardoor minder aantrekkelijk.  

 
Inhoud Een onderhoudend boek over een interessant onderwerp: de 80-jarige 

oorlog en de slag bij Nieuwpoort. Je komt veel te weten over die tijd en voor 
kinderen die van geschiedenis houden is dit een heerlijk boek.  
Binnen het genre van de historische jeugdromans heeft Koesveld inmiddels 
zijn plek verdiend. Hij hanteert een duidelijke verhaallijn. Er is geen 
karakterontwikkeling, je leeft als lezer mee in de situaties, niet in de vele 
personages.  
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Het is jammer dat de schrijver dit keer wel erg veel feiten wil doorgeven, 
waardoor je een echte doorzetter moet zijn om het boek uit te lezen. Het 
had aan kwaliteit gewonnen wanneer er een flink gedeelte geschrapt was en 
het beter vormgegeven was. 

 
 

 
Titel   Mooier dan vrede 
Auteur  G.J. Kraa 
Illustrator  Bas Mazur 
Uitgever  Callenbach 
ISBN   9026610491 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Spannend ogend, donkere omslagtekening die pas bij goed kijken vanwege 

het vliegtuig in de lucht herkenbaar is als een oorlogsboek.  
De tekeningen in het boek zijn soms wat onnatuurlijk (bijvoorbeeld pagina 
78) en hadden voor deze leeftijdsgroep gerust achterwege kunnen blijven. 

 
Inhoud Het verhaal lijkt (gedeeltelijk?) autobiografisch. De duidelijke inleiding geeft 

de ernst van de oorlog weer. Je krijgt een goed beeld van het leven in de 
oorlogsjaren: geen spannende avonturen, maar een beschrijving van de 
zorgen van een gezin in de oorlog.  
Mooi beschreven is de eerste aarzelende verliefdheid van Rieks, evenals het 
verdriet van Antje na Harms dood. Soms is niet helemaal duidelijk welke lijn 
de schrijver nu echt wil uitwerken. Er is weinig karakterontwikkeling. Er 
worden veel personen opgevoerd, zodat je als lezer de kluts kwijtraakt.  
Het geloofsaspect is voor volwassenen heel herkenbaar met de 
standaardgebeden van die tijd, maar voor kinderen van nu wat ouderwets. 
Wel komt goed naar voren dat alle personen troost vinden in het geloof. 
Daar verwijst ook de titel naar. 
 
 
 

Titel   Pauls’ eerste zwemles 
Auteur  Gerda Luytjes-Mensink 
Illustrator  Dick van de Pol 
Uitgever  Mes 
ISBN  9076061696 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boek heeft een aantrekkelijke, eigentijdse omslagtekening. De 

belettering op de omslag is niet mooi en het is jammer dat de auteursnaam 
vrijwel helemaal weg valt. De taalfout in de titel is een misser. 
Het binnenwerk is overzichtelijk voor beginnende lezers. De tekeningen 
maken een erg gedateerde indruk, vooral als er volwassenen worden 
afgebeeld. 

 
Inhoud Zeer eenvoudige inhoud met weinig spanning. Alles wordt tot op het bot 

uitgekauwd zodat kinderen hun fantasie niet meer kunnen gebruiken. 
Het is ook wat vreemd dat een vijfjarig jongetje blijkbaar nog nooit in een 
zwembad of in het water is geweest. Paul heeft niet eens een zwembroek. 
De schrijfstijl is houterig en sommige onderdelen – zoals het verhaal over de 
gevallen jampot – had rustig achterwege gelaten kunnen worden. 
Het boekje is bedoeld als eerste leesboekje, maar het is de vraag of 
zevenjarigen - die vaak zelf al een zwemdiploma hebben -  zich wel in zo’n 
verhaal herkennen. 

 
 

 
Titel   Verdacht! 
Auteur  Hans Mijnders 
Illustrator  Kees van Scherpenzeel 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN   9033115743 
 
Juryoordeel 
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Vormgeving: Aantrekkelijke omslagtekening, hoewel de twee meisjes er niet uitzien als 
pubers. Het geheel is mooi verzorgd. 

 
Inhoud: Voor jongeren een eigentijds, spannend verhaal over een aansprekend 

onderwerp: drugs. Het is jammer dat de kinderen in de boeken van Mijnders 
vaak een slechte relatie met hun ouders hebben. In dit boek is een van de 
hoofdpersonen erg achterbaks. 
Het verhaal is in eerste instantie wel geloofwaardig, maar dat verandert na 
verloop van tijd. Dat komt omdat de karakters vlak blijven en de 
hoofdpersonen niet veel blijken te leren van hun fouten. 
Het christelijke element is nauwelijks aanwezig, maar wordt er aan het eind 
opeens bijgehaald. De schrijfstijl is populair.  
Het is een vlot geschreven boek dat bij het dichtklappen een leeg, negatief 
gevoel kan achterlaten. 

 
 
 

 
Titel   Stress in groep zes 
Auteur  Hans Mijnders 
Illustrator  Kees van Scherpenzeel 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN   9033115891 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Stress in groep zes heeft een zeer aantrekkelijke omslag die uitnodigend is 

voor de doelgroep. 
In het boek vindt de lezer leuke passende tekeningen die de tekst goed 
aanvullen. Opvallende en aantrekkelijke elementen zijn de klassenindeling 
voorin het boek en de achterflap. Alle tekeningen in het boek lijken uit een 
schrift te komen en in elke illustratie komen letters voor. Het binnenwerk is 
ook mooi verzorgd en het totaal is een compliment aan de tekenaar en 
uitgever. 

 
Inhoud Pesten is het thema van het verhaal en erg actueel omdat veel kinderen 

ermee te maken hebben. 
Mijnders heeft een wel erg onplezierige klas neergezet. Er komen eigenlijk 
geen leuke kinderen in het verhaal voor, waarmee de lezer zich zou kunnen 
identificeren. Er wordt veel geroddeld, er hangt een negatieve sfeer, de 
kinderen worden als types neergezet en er wordt eigenlijk niets opgelost. De 
juf vervult een bedenkelijke rol en is pedagogisch zwak, omdat ze niets 
oplost, maar dreigt met het niet doorgaan van het project. Aan het eind van 
het boek komt opeens alles goed, terwijl je dat niet zag aankomen. 
Daardoor doet het ongeloofwaardig aan. Door de negatieve ondertoon geen 
leuk boek. 

 
 
Titel  Het grote avontuur met Dolfi 
Auteur  J.F. van der Poel 
Illustrator  Adri Burghout 
Uitgever  De Banier 
ISBN  9033627345 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening ziet er spannend uit en geeft tegelijkertijd goed aan 

waar het boek over gaat. De potloodtekeningen met de grijstinten in het 
boek zijn mooi.De actietekeningen met mensen blijven statisch. De tekst op 
de achterflap over de auteur had wat meer op kinderen gericht kunnen zijn. 

 
 
Inhoud Het verhaal gaat over een logeerpartij bij familie in Amerika. Het neefje 

heeft een boot en daarmee beleven de kinderen spannende avonturen. De 
dolfijn speelt een centrale rol in het geheel als de held, die steeds redding 
brengt. Eenvoudige stijl, niet echt spannend en erg voorspelbaar. Het 
taalgebruik is slecht en ouderwets en niet op kinderen gericht. Slordig dat 
sommige dingen letterlijk herhaald worden. Karakterontwikkeling is er niet, 
het gaat de schrijver alleen om het verhaal. De emoties zijn vlak beschreven 
en hoewel het meisje zich in eerste instantie zorgen maakt over het 
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taalprobleem, blijkt dat later ineens te verdwijnen waardoor het allemaal 
nogal ongeloofwaardig wordt. 
 
 
 

Titel   Tranen op de gifberg 
Auteur  C.M. de Putter-Dekker 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  De Banier 
ISBN   9033626454 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De kleurige omslagtekening heeft een enigszins lieflijke uitstraling die niet 

bij de trieste inhoud van het verhaal past. 
De tekeningen in het boek zeggen wel iets over de sfeer in een Aziatisch 
land, maar zijn matig van kwaliteit. De informatie over de schrijfster op de 
achterflap is voor kinderen niet interessant. 

 
Inhoud Het verhaal gaat over kinderarbeid in een derdewereldland. In het eerste 

hoofdstuk wordt de tragiek direct stevig ingezet. Er wordt veel ellende 
beschreven, maar als lezer ben je hier geen deelgenoot van. Alles wordt 
over de hoofden van de kinderen heen geschreven, waardoor de lezer zich 
niet kan identificeren.  
Het taalgebruik is niet op de leeftijd afgestemd. De emoties van 
hoofdpersoon Taslina worden wel beschreven, maar die van haar moeder 
niet. Het stukje evangelie in het verhaal komt ongeloofwaardig over: een 
niet uitgewerkte vergelijking tussen moslims en christenen, en een korte 
uitleg over het christelijk geloof, waardoor Taslina dat ineens aanneemt, 
terwijl de moeder er verder niets mee doet (pagina 41). 
Het laatste, informatieve hoofdstuk had de schrijfster beter in het verhaal 
kunnen werken. Het geheel is een triest boekje geworden. 

 
 
Titel  Moord in Ommoord 
Auteur  Ben de Raaf 
Illustrator  Adri Burghout 
Uitgever  Mes 
ISBN   9076061777 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening geeft goed aan waar het verhaal over gaat. De 

spannende titel gecombineerd met de omslagtekening zal jongeren wel 
aanspreken. De illustraties in het boek zijn overbodig en voegen voor deze 
leeftijd niets toe. Het boek heeft een plezierig leesbaar lettertype op wel erg 
wit papier. 

 
Inhoud Een populair geschreven verhaal over een scholier die bij de politie een 

snuffelstage loopt en dan ineens in een moordzaak verzeild raakt. Het is 
natuurlijk onwerkelijk dat een scholier mee zou mogen helpen bij zo’n 
onderzoek maar wel iets waar je van droomt.  
De schrijver hanteert vlot taalgebruik, dat soms wat gemaakt populair is. 
Er is geen karakterontwikkeling te zien bij Roel en zeker geen ‘verliefd’ 
gedrag terwijl zijn verliefdheid wel een rode draad in het verhaal is. Er is 
geen echte emotie te bespeuren wat ongeloofwaardig is omdat het vinden 
van een vermoorde vrouw op een scholier echt wel indruk zou moeten 
maken. 
Naast het feit dat het een lekker spannend boek is, is het leuk dat het 
puzzelwerk ook echt klopt. 

 
 

Titel   Vuur boven IJsland 
Auteur  Marian Schalk-Meijering 
Illustrator  Adri Burghout 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  9033115468 
 
Juryoordeel 
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Vormgeving De matte omslagtekening in kleur is mooi en sfeervol. De omslagtekening 
geeft de titel van het boek goed weer, maar niet het onderwerp van het 
boek. De tekeningen in het boek zijn aardig, met veel grijstinten.  

 
Inhoud De titel en de omslag doen vermoeden dat het boek over IJsland gaat. Je 

komt inderdaad wat over het land en over de vulkanen te weten. Toch is dit 
niet het onderwerp van het boek, want eigenlijk gaat het over 
hyperventilatie. Er gebeurt teveel in dit verhaal, waardoor het 
onsamenhangend overkomt. De thema’s zijn slecht uitgewerkt. De 
schrijfster had één onderwerp moeten kiezen en dat goed uit moeten 
werken. Er is wel sprake van enige karakterontwikkeling waardoor je in de 
huid van de kinderen kunt kruipen.  

 
 

Titel   Feest op het ijs 
Auteur  Marian Schalk-Meijering 
Illustrator  Rita Hijma 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  9033115700 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Hoewel het boek en vrolijke, kleurige omslag heeft, blijft het door de 

gezichten zonder uitstraling een statisch geheel. 
De tekeningen in het boek zijn wisselend van kwaliteit, maar bij de 
hoofdpersonen kloppen de proporties niet. De boekjes zouden met een 
andere illustrator aan kracht winnen. 

 
Inhoud Schalk schrijft een vrolijk, eenvoudig winterverhaal. Omdat er ook humor in 

zit, is het erg leuk om te lezen. Het boek is qua onderwerp goed getimed, 
omdat kinderen in groep 3 rond Kerst het leesniveau hebben waardoor ze dit 
boek zelf kunnen lezen. Enkele woorden zijn te moeilijk voor AVI 2.  

 
 
 

Titel   Gevaarlijke klusjes 
Auteur  Annelies Tanis-van der Weele 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  Mes 
ISBN  9076061807 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening oogt wel spannend, maar tegelijkertijd stijf en 

ouderwets. De tekeningen in het boek zijn matig. Jammer dat de informatie 
op de achterflap al heel veel van het verhaal verklapt. 

 
Inhoud Eenvoudig, spannend verhaal. Onduidelijk is de functie van de eerste 

hoofdstukken over het kermisbezoek, waar vanuit het geloof een 
veroordeling over wordt gegeven. Daarna komt het verhaal wat beter op 
gang. Opvallend is dat de auteur bij de oplossing van de misdaad niet kiest 
voor een heldenrol voor de kinderen, maar voor de werkelijkheid door de 
politie het te laten oplossen. De uitwerking van het verhaal is aardig, omdat 
er een onverwachte wending in zit en duidelijk wordt aangegeven dat je je in 
mensen kunt vergissen. 
De karakters blijven wat zwak, hoewel je je wel wat kunt inleven in Wim. Er 
zijn wel te veel personen waardoor het moeilijk wordt je met een van hen te 
identificeren. De relatie en de vertrouwensband met Marrie is wel mooi 
beschreven.  
Probleem bij het boek: het thema is eigenlijk voor leerlingen uit de groepen 
7 en 8, de  hoofdpersonen hebben ook die leeftijd; de opzet van het boek 
(AVI 7 en met vrijwel elke zin op een nieuwe regel) is meer gericht op 
kinderen uit groep 5.   

 
 

Titel   Het geheim op de hooizolder 
Auteur  Gerry Velema 
Illustrator  Kees van Scherpenzeel 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  9026610661 
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Juryoordeel 
 
Vormgeving Een eigentijdse omslagtekening die te kinderlijk is voor de inhoud. Raoel lijkt 

op de omslag veel jonger dan hij in het boek is. Ook past de tekening niet 
bij de sfeer van het verhaal. 
In het boek zitten goed passende tekeningen. Het geheel is aantrekkelijk en 
verzorgd uitgegeven. 

 
Inhoud Een spannend verhaal over asielzoekers, een actueel probleem dat origineel 

en goed is uitgewerkt. Het verhaal zal met name meisjes aanspreken. 
Herkenbaar in de stijl van Velema is de aandacht voor nadenken en praten 
over problemen. Ook leer je de hoofdpersoon, Lydia, aardig kennen en de 
lezer krijgt ook inzicht in Raoel. De emoties zijn goed beschreven.  
Het taalgebruik is soms wat volwassen en er wordt nogal wat spreektaal 
gebruikt. Wat stoort is het slordige correctiewerk waardoor er enkele type- 
en taalfouten zijn blijven staan. 
 
 

Titel   Kim woont eigenlijk liever thuis 
Auteur  Hijltje Vink 
Illustrator  Diny van de Lustgraaf 
Uitgever  De Banier 
ISBN   9033616998 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boekje is qua vormgeving mooi verzorgd en lijkt op de andere boekjes 

van Hijltje Vink. 
De tekeningen lijken in eerste instantie vrolijk, maar hebben tegelijkertijd 
een zekere triestheid (gescheurde vitrage, rommel, maar vooral een kind èn 
knuffel met een angstige blik in de ogen). Via de illustraties wordt op die 
manier de ernst van het onderwerp aangegeven. De tekeningen geven het 
boek een duidelijke meerwaarde. 

 
Inhoud Het is een informatief verhaal over Kim die voorlopig niet meer bij haar 

ouders kan blijven wonen. Haar vader drinkt en haar moeder is vaak weg. 
Daarom komt ze in een pleeggezin. 
Vink weet ook in dit boekje de gevoelens van het kind goed neer te zetten. 
Het is een dubbel gevoel: het is fijn om in een liefdevol en gestructureerd 
pleeggezin te wonen. Tegelijkertijd is het contrast met thuis – waar ze 
eigenlijk thuis hoort – erg groot. Duidelijk wordt in dit boek dat een kind 
toch het liefst bij zijn eigen ouders wil wonen. 
Een aantal keren wordt de spanning opgevoerd doordat een zin naar de 
volgende pagina doorloopt.  
Achterin het boek zit een leuk spel. De gespreksvragen, die van informatieve  
stijl zijn, zijn vooral gericht op oudere kinderen. Ze kunnen handig zijn bij 
een werkstuk of spreekbeurt. Het boekje eindigt met het open einde wat 
triest. 
 
Het is een ‘probleemboek’ dat wellicht voor kinderen die niet met deze 
problematiek te maken krijgen, niet zo interessant is. Niet voor algemeen 
gebruik in de schoolboekenkast dus. 
 
 

Titel   De terreur van de witte maskers 
Auteur  A. Vogelaar-van Amersfoort 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  De Banier 
ISBN   9033627396 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslag is geheimzinnig en spannend en geeft goed aan waar het verhaal 

over gaat, maar is niet mooi getekend.  
De tekeningen in het boek zijn wat oubollig. De schrijversinformatie op de 
achterkant geeft kinderen weinig interessante informatie. 

 
Inhoud De boeken van de auteur vallen op door haar keuze voor onderwerpen die 

afwijken van de doorsnee kinderboeken. Dat maakt haar boeken boeiend. 
Dit verhaal geeft een goed beeld van het leven van de negers in de V.S. 
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tijdens de Ku Klux Klan-periode. Niet duidelijk wordt in welke periode het 
verhaal zich afspeelt. Achterin het boek vindt de lezer nog extra informatie 
over de KKK, zodat je er na het lezen van het boek nog meer van af weet. 
De schrijfster kan goed en geloofwaardig vertellen. Bijvoorbeeld over het 
noodgedwongen vertrek van het doktersgezin. Haar schrijfstijl is wat 
ouderwets en eenvoudig; de keuze om te schrijven in de verleden tijd 
vergroot de afstand tot de lezer. Het christelijke element is soms wat 
opgelegd.  
Er is niet echt sprake van karakterontwikkeling zodat je niet echt in de 
personages kunt kruipen. Ondanks dat is het toch een boeiend boek dat zich 
ook leent om bijvoorbeeld in de klas voor te lezen. 
 
 

Titel   De wraak van de Zwarte Python 
Auteur  Johannes Visscher 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  9033115166 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De tekening op de omslag is redelijk spannend, maar niet mooi. Het 

seriekarakter wordt direct duidelijk. De tekeningen in het boek passen wel 
goed bij de tekst, maar zijn niet fraai. 

 
 
Inhoud Een spannend boek met drie kinderen in de hoofdrol. Het verhaal is 

opgebouwd volgens een vast stramien: de kinderen kamperen met z’n 
drieën altijd in de buurt van de misdaad, ontdekken bijzonderheden en zijn 
de politie telkens te slim af. Voor kinderen een lekker  
ont-spannend boek, maar meer heeft het niet om het lijf. Jammer dat de 
auteur niet wat doet met het motief van de boef; die had namelijk wel goede 
redenen voor zijn aanslag. Visscher had daar iets meer mee kunnen doen, 
waardoor het verhaal aan verdieping gewonnen had. 

 
 

Titel   Miljoenenroof langs de IJssel 
Auteur  Johannes Visscher 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN   9033116014 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De omslagtekening geeft de spanning goed weer. Ook is door de 

ingekaderde tekening van de drie kinderen het seriekarakter goed te zien. 
De tekeningen in het boek zijn ouderwets. 

 
Inhoud De spannende titel doet een dito verhaal vermoeden en dat komt uit. 

Opnieuw zijn er veel toevalligheden, onwaarschijnlijkheden en een heldenrol 
voor de drie De Ruiters, die alweer met z’n drieën op vakantie zijn zonder 
dat er in het verhaal enige link is naar ouders.  
De schrijver heeft zich goed gedocumenteerd en het verhaal is actueel. Het 
leest als een trein, maar blijft aan de oppervlakte. Het geloof speelt geen 
duidelijke rol.  
De verhaallijn is niet echt helder, er gebeuren teveel spectaculaire dingen 
achter elkaar. 
 
 

Titel   Noodlanding 
Auteur  Bert Wiersema 
Illustrator  Rineke Engwerda 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  9055602043 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het is leuk dat dit boek van Wiersema eens een heel andere uitstraling heeft 

dan wat we gewend zijn. De omslagtekening vertelt nog niet veel over de 
inhoud van het verhaal maar roept wel spanning op. De tekeningen in het 
boek maken een vreemde indruk door de schaduwvlakken.  
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De lay-out is helaas minder mooi doordat de letter te klein is wat niet 
plezierig leest en er veel tekst op de pagina’s is gepropt. 

 
Inhoud Een heel spannend verhaal, dat kinderen met plezier zullen lezen. Het 

hoofdstuk vooraf is behoorlijk persoonlijk en goed. Het thema 
christenvervolging wordt niet vaak in een jeugdboek behandeld, maar de 
jury vraagt zich af waarom het verhaal in Rusland is gesitueerd. Wiersema 
had wellicht beter een land kunnen kiezen waar dit onderwerp op dit 
moment actueel is, bijvoorbeeld Soedan.  
Wanneer je het verhaal kritisch bekijkt, vind je weer veel overeenkomsten 
met de actieboeken die Wiersema meestal schrijft. De hoofdpersonen blijven 
oppervlakkig en worden totaal in beslag worden genomen door hun drijfveer 
om te ontsnappen. Er is geen echte karakterontwikkeling omdat de goeden 
en slechten in het verhaal een beetje irreëel blijven. En bestond de Lucht 
Mobiele Brigade al in die tijd? De auteur blijft ook in dit boek dicht bij zijn zo 
typerende stijl: veel grijnzen en grinniken en veel actie. 
Dit boek van Wiersema is echt het lezen waard omdat het spannend is en 
toch een boodschap meegeeft. 

 
 
 
Titel   Het mysterie van Paaseiland 
Auteur  Bert Wiersema 
Illustrator  Jaap Kramer 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN   9055602124 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving De bekende serie-achtige lay-out is saai en wat statisch. Ook de tekeningen 

in het boek zijn niet zo mooi. Het is jammer dat de uitgever gekozen heeft 
voor een overvolle bladspiegel. 

 
Inhoud Opnieuw een deel uit de Logboek Lammers-serie, vol avontuur en 

voorspelbaar. De kinderen mogen opnieuw mee met hun vader en er zelfs 
een jaar tussenuit op school.  
Natuurlijk is het gezin Lammers ook dit keer de boeven weer te slim af. Het 
taalgebruik is plat en voorspelbaar. Een echt Wiersema-boek: spanning, een 
vlotte pen en weinig diepgang. Wat het geloofsaspect betreft: er worden, in 
angst, regelmatig gebeden opgezonden, maar bij ontsnapping aan 
doodsgevaar ontbreekt de dank.   
Jammer dat bij deze serieboeken de bladzijden zo volgepropt zijn, dat er 
zeker een categorie kinderen is die er daarom voor terugschrikt.  


