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Inleiding 
 
Voorwoord juryrapport 
  
Ook dit jaar weer toonde de grote stapel boeken die toegestuurd zijn voor de 
EigenWijsPrijsLijst aan dat uitgeverijen willen weten hoe hun boeken landen bij de jury 
en bij de lezende kinderen. Uit juryrapporten en uit de stemmen van kinderen is immers 
af te leiden hoe leesbaar, goedgeschreven en hoe geliefd, leuk en spannend de 
ingezonden boeken zijn. De jury Het Hoogste Woord, die dit jaar voor de tiende keer aan 
het werk was, ontving een stapel van 36 titels. Ter vergelijking, in het eerste juryseizoen 
1995-1996 beoordeelde de jury 21 titels.  
 
Dit jaar is een langgekoesterde wens van de Werkgroep Christelijke Kinderboeken en de 
Jury Het Hoogste Woord in vervulling gegaan. In het komend seizoen zal een nieuwe jury 
De Verwondering starten met het beoordelen van boeken op grond van vormgeving en 
illustraties. Het is de bedoeling dat de eerste prijs van deze jury september 2006 
uitgereikt wordt.  
 
Er zijn ook dit jaar ontwikkelingen waar te nemen. De vaste groep van uitgevers die 
ieder jaar boeken instuurt voor de EigenWijsPrijsLijst is uitgebreid met de nieuwe 
uitgeverijen De Ramshoorn, Columbus, Mozaiek Junior en de al bestaande uitgeversgroep 
Kwintessens/NZV. Uitgeverij Mes stuurde dit jaar geen boeken in. 
Bij een aantal auteurs is een duidelijke ontwikkeling in schrijfstijl merkbaar. Er werd 
meer invoelend en beter geschreven of er was vooruitgang zichtbaar ten opzichte van 
vorige titels. We merken dat coachende redacteuren van de uitgeverijen hierin een 
belangrijke rol spelen.  
 
De onderwerpen van de verhalen geven ook dit jaar een flinke variatie te zien. Er zijn 
boeken met actuele thema’s, zoals bij Ben Slingenberg, Ronald Kalkman en Hans 
Mijnders. Ook historische jeugdboeken zijn er dit jaar weer bij, zoals bij Riny van der 
Mark, Eveline Bergwerf, Janne IJmker en Bert Wiersema. Natuurlijk ontbreken ook de 
spannende boeken niet, getuige de boeken van Corien Oranje, Loura van den Berge en 
J.F. van der Poel.  
Minder vaak komen we boeken tegen met bijbelse onderwerpen, zoals het boek van 
Gerbrand Fenijn. Sommige boeken besteden duidelijk aandacht aan de christelijke 
identiteit, bijvoorbeeld Anja Elshout. 
 
Voor startende lezertjes is er een aantal verrassende titels bij, heel aantrekkelijk 
uitziende boeken met afgeronde verhalen. Van inmiddels bekende en ervaren auteurs als 
Vrouwke Klapwijk, maar ook van nieuwere als Liesbeth van Binsbergen. Veel auteurs 
kiezen voor jongere kinderen belangrijke onderwerpen zoals pesten, zie het boek van 
Gerry Velema, naar zwemles moeten maar niet het water in durven, zoals het verhaal 
van G.W. van Leeuwen- van Haaften. 
 
Ook dit jaar staan op de actieboeken die geschreven zijn voor de Christelijke 
Kinderboekenmaand op de lijst. Die boeken voorzien in een behoefte, getuige het feit dat 
er al ruim 20.000 exemplaren van verkocht zijn. Kwalitatief mogen de boeken er ook 
zijn, gelukkig. 
De kinderen nomineerden het actieboek Fluiten op het strand van Lijda Hammenga voor 
de EigenWijsPrijs, de jury nomineerde deze titel voor Het Hoogste Woord. Lijda 
Hammenga blijkt een auteur die iedere keer weer opvalt en de aandacht trekt met haar 
integer geschreven verhalen, verhalen waar blijkens haar EigenWijsPrijs-nominatie ook 
kinderen van houden. Zij is de enige die op beide nominatielijsten voorkomt. Een auteur 
van wie we nog veel hopen te lezen. 
 



De genomineerde boeken voor Het Hoogste Woord zijn de boeken die naar het oordeel 
van de jury goed geschreven zijn, boeken waarin het verhaal helemaal af is, waarin geen 
woord teveel staat. Boeken waarbij de jury onder de indruk was van zowel 
verhaalcompositie als de typering van de personages, boeken waarin het christelijk 
element goed is verweven. Zo kwamen we tot zelfs zeven nominaties.  
 
Dit jaar wordt voor de tiende keer de prijs Het Hoogste Woord uitgereikt, de prijs voor 
het beste christelijke kinderboek van het afgelopen jaar.  
Voor de tweede keer zal Janne IJmker  Het Hoogste Woord krijgen, ditmaal voor 
Verdwenen vaders. Ze is daarmee niet de eerste: Marianne Witvliet kreeg in 2004 de 
prijs voor de tweede keer.  
De jury was unaniem in de keuze voor IJmker. Janne IJmker weet een goed geschreven 
verhaal neer te zetten met mooi, verzorgd taalgebruik. Ze typeert haar personages zo  
dat je oprecht nieuwsgierig wordt naar deze mensen, en kan prachtige typetjes 
neerzetten in haar verhaal. Ze schrijft puur en authentiek. In haar historische 
jeugdboeken waan je je echt in de door haar beschreven tijd. Dat ze deze keer voor de 
negentiende eeuw heeft gekozen, stemt ook tot vreugde. Die periode is in jeugdboeken 
veel minder populair dan de middeleeuwen of de zeventiende eeuw. IJmker is een klasse 
apart binnen de christelijke kinderboekenwereld en ziet kans door haar boeken 
vooroordelen over christelijke kinderboeken te doorbreken.  
 
De Werkgroep Christelijke Kinderboeken startte tien jaar geleden de jury om de kwaliteit  
van christelijke kinderboeken te verhogen door gericht aandacht te besteden aan het 
goedgeschreven christelijke kinderboek. Voor uitgevers is het stimulerend gebleken 
hieraan mee te werken; meer uitgeverijen coachen nu hun auteurs en streven naar een 
uitgave die zowel inhoudelijk als wat betreft verzorging een zo goed mogelijk 
eindresultaat toont. Met het uitreiken van deze tiende prijs aan Janne IJmker is het 
prachtig te kunnen constateren dat binnen de doelstelling van de Werkgroep Christelijke 
Kinderboeken zulke positieve resultaten zijn gehaald.  
 
De jury: Bart Hoeve, Greetje Janssen, Marjolein Lolkema, Annemarie Prins, Hennie 
Walgemoed.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De zeven genomineerde boeken 
 
Geheim van de schrijver  
Auteur: Eveline Bergwerf 
Illustraties (omslag): Walter Donker  
Uitgever: De Banier 
ISBN 90 331 1817 3 
 
 
Gek van guppies 
Auteur: Liesbeth van Binsbergen 
Illustraties: Iris Boter 
Uitgever: Columbus 
ISBN 90 8543061 5 
 
 
Dansen in het bos 
Auteur: Anja Elshout 
Illustratie (omslag): Roelof van der Schans 
Uitgever: Callenbach 
ISBN 90 266 1169 2 
 
 
Fluiten op het strand 
Auteur: Lijda Hammenga 
Illustraties: Willeke Brouwer 
Uitgever: Callenbach 
ISBN 90 266 1238 9 
 
 
Verdwenen vaders 
Auteur: Janne IJmker 
Illustraties: Marijke Meersman 
Uitgever: Columbus 
ISBN 90 8543 011 9 
 
 
Cirkels 
Auteur: Hans Mijnders 
Illustraties (omslag): Roelof van der Schans 
Uitgever: Columbus 
ISBN 90 8543 021 6 
 
 
Niemand weet waarom 
Auteur: Nellie Vermaat 
Illustraties (omslag): Gerdien Rebel  
Uitgever: De Banier 
ISBN 90 336 2810 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

De winnaar  
 
De winnaar van de prijs voor ‘Het Hoogste Woord 2005’ is:  
 
Janne IJmker, met Verdwenen vaders, uitgeverij Columbus. 
 
Titel Verdwenen vaders 
Auteur Janne IJmker 
Illustraties(omsl.)Marijke Meersman 
Plattegronden Gerard de Groot 
Uitgever Columbus 
ISBN 90 8543 011 9  
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving Het boek heeft een wat donker omslag waarop onder andere een 

meisjeshoofd te zien is. In het boek staan, naast enkele illustraties, 
plattegronden van Hoogeveen en het armenwerkhuis.  

 
Inhoud Verdwenen vaders is het tweede boek van Janne IJmker.  In 2003 

schreef zij met haar debuut het beste christelijke jeugdboek van dat 
jaar. Een tweede historische roman van haar hand ga je dus met 
hooggespannen verwachtingen lezen. Wij werden niet teleurgesteld: dit 
boek maakt de beloften van Mijn vriend Samuel zeker waar.  

Een eerste reden tot vreugde is het feit dat er betrekkelijk weinig 
jeugdboeken over de negentiende eeuw zijn. Er zijn wel wat boeken te 
vinden, zoals Van Hollandse jongens in de Franse tijd van W.G. van de 
Hulst, Levende bezems van Lisa Tetzner en de boeken van Hans Werner 
over de familie Tubal, zoals Het spoor van de Komeet. Veel recenter is 
het boek dat vorig jaar op de jurylijst stond, De dochter van de 
poppenspeler van Jan Monsuur. Het aantal jeugdboeken over de 
zeventiende eeuw of over de middeleeuwen is echter vele malen groter. 

Verdwenen vaders speelt in 1813, in Hoogeveen. Het bestrijkt een 
periode van maar enkele weken, van de nacht van acht op negen 
november tot eind november. Het is net na de Franse overheersing, 
een roerige tijd. IJmker verantwoordt de historische achtergrond van 
haar verhaal achterin het boek. Ze heeft degelijk en uitvoerig historisch 
onderzoek verricht. Hoogeveen heeft zijn armenwerkhuis te danken aan 
een bezoek van koning Lodewijk Napoleon in 1809, die Hoogeveen  
20.000 gulden schonk. De naam van een van de hoofdpersonen, 
Lybiech d’Iemker, komt in IJmkers eigen stamboom voor. 
 
De twee hoofdpersonen, Lybiech en Reindt, krijgen hun portie 
problemen ruimschoots: Lybiech en haar jongere zusje Elsjen verliezen 
hun moeder. Zij overlijdt aan kraamvrouwenkoorts. De baby, het 
‘poppie’ wordt elders ondergebracht en Lybiech en Elsjen moeten naar 
het armenwerkhuis. Hun vader, turfschipper, is soldaat in Napoleons 
leger en daardoor een van de ‘verdwenen vaders’. Napoleon riep 
ongetrouwde mannen op, maar van de schippers moesten ook de 
gehuwde mannen in dienst. Reindt komt in het armenwerkhuis doordat 
zijn dronkelap (nee, geen dronkenlap, dat is nu nog een 
schoonheidsfoutje en pas na de komende spellingwijziging correct) van 
een vader met de noorderzon verdwijnt en zijn moeder noodgedwongen 
in dienst gaat bij een boer. Gelukkig is voor zowel Lybiech en Elsjen als 



voor Reindt het verblijf tijdelijk, zelfs erg kort: aan het eind van het 
boek komt Lybiechs vader thuis en die kan Reindt wel als hulp op zijn 
turfschip gebruiken. 
 
Er staan in het verhaal ook prachtige portretjes van andere bewoners, 
zoals Frens Orgeltien die van vrolijkheid en dansen houdt, zeer tegen 
de zin van de moeder van het armenwerkhuis, of kindse Mina, die met 
‘mien volk, ik moet noar mien volk’ ontroerend aangeeft dat ze zich 
ongelukkig voelt in het tehuis, of  ‘vader en moeder’ Eshuis die nota 
bene jam op brood eten. Over al die figuren zou je meer willen lezen. 

 
Zoals wel vaker in moderne christelijke kinderboeken is het niet 
vanzelfsprekend dat iedereen gelooft. Tegenover Lybiechs oude zieke 
opoe die ernaar verlangt naar haar ‘huisje in de hemel’ te gaan, staat 
Reindt die van zijn vader heeft gehoord dat God niet bestaat. ‘Want als 
God bestond, had Hij geen geploeter in het veen uitgevonden. En ook 
niet toegestaan dat de rijke veenbazen alles kregen en zij niks’.  

 
Taal en stijl  De  vrij korte hoofdstukken hebben of Lybiech of Reindt als 

hoofdpersoon. Boven elk hoofdstuk staat een naam en een datum. In 
het tweede hoofdstuk, het eerste over  Reindt, verandert de stijl 
opvallend. Uit bijna elke zin spreekt de machteloze kwaadheid en 
enorme woede die Reindt voor zijn dronken vader voelt: ’Eens, als hij 
groot genoeg was, zou hij zijn vader in elkaar rammen. Hem slaan, zo 
vaak als zijn vader zijn moeder geslagen had in zijn dronkenschap. Zo 
vaak als zijn vader hem geslagen had (…) Slaan, zo hard hij kon’. 
(pag.17) 

 
Bij de eerste lezing van het boek hadden alle juryleden dezelfde 
ervaring: toen het tweede hoofdstuk begon, met Reindt als 
hoofdpersoon, voelde iedereen iets van teleurstelling, want iedereen 
wilde vooral weten hoe het met Lybiech verder ging. Een blijk van echte 
klasse, dat je als auteur je lezers na het eerste hoofdstuk al zo gepakt 
hebt! Van iemand die zo schrijft,  IJmkers taalgebruik is fris en 
natuurlijk. ‘Ze kan de poepdoos op’, denkt Reindt over zijn moeder die 
hem in het armenwerkhuis achterlaat. Trouwens, welke auteur 
beschrijft er nou zoiets elementairs als dit: ‘Hij liep naar de vlierstruik 
waar hij altijd plaste en liet het ‘water’ met een heerlijk gevoel van 
opluchting stromen. Beter buiten plassen dan op de poepdoos’ (pag. 
30). Die opluchting die IJmker hier beschrijft herkent iedereen, maar 
erover lezen doen we vrijwel nooit. Haar beschrijving maakt meteen 
duidelijk hoe gebrekkig de sanitaire voorzieningen in de negentiende 
eeuw waren. 

   
Haar frisse en natuurlijke schrijfstijl valt extra op omdat auteurs van 
historische jeugdboeken vaak wat plechtig, wat archaïsch, schrijven, 
alsof ze vinden dat die stijl bij het genre hoort. Over Thea Beckman 
werd in besprekingen steevast opgemerkt hoe stijf en onnatuurlijk ze 
schreef, en ook de veel modernere Simone van der Vlugt zegt 
bijvoorbeeld over een weduwe dat ze ‘niet geheel onbemiddeld’ is.  
 
Wat een aanwinst is Janne IJmker, wat zullen we uitkijken naar nieuwe 
historische romans van haar. In Zeggus, het kindertijdschrift van de 
EO, heeft afgelopen jaar een verhaal in afleveringen van IJmker 
gestaan over gepest worden via mailtjes en sms’jes. Het was een prima 
verhaal dat liet zien hoezeer ook de wereld van vandaag haar warme 
interesse heeft. Voor ons is Janne IJmker toch primair de vrouw die op 



een prachtige manier een historische periode tot leven kan brengen, en 
wij hopen nog veel van haar te mogen lezen.  



De overige nominaties 
 
 
Titel   Geheim van de schrijver  
Auteur   Eveline Bergwerf 
Illustraties(omslag) Walter Donker  
Uitgever  Den Hertog 
ISBN   90 331 1817 3 
 
Juryoordeel 
 
Vormgeving           De omslag doet denken aan de schoolplaten die op de basisschool 
werden gebruikt bij geschiedenis en geeft een veldslag weer. 
 
Inhoud                  Josephine wordt uitgehuwelijkt aan de arrogante heer Henri. Ze 

besluit zich niet bij haar lot neer te leggen, verkleedt zich als 
jongen en vlucht weg uit het kasteel waar ze verblijft. 
Eigenlijk tegen haar zin wordt ze schrijver van de edelman 
Roux. Zo maakt ze de voorbereidingen van de aanval op 
Engeland mee, en de uiteindelijke verovering van Engeland. 

 

Taal en stijl         Dit debuut maakt indruk. Het is een verhaal dat in één adem zal 
worden uitgelezen. Er zit veel vaart in het verhaal. De auteur 
lijkt een liefhebber te zijn van schrijvers als Thea Beckman 
en Simone van der Vlugt. Net als deze schrijvers heeft 
Bergwerf een verhaal neergezet waarin veel gebeurt, zodat 
iedere bladzijde spannend blijft, zonder dat dat  geforceerd 
aandoet. Bovendien wordt tegelijkertijd een goed en 
gedetailleerd beeld van de tijd gegeven. Bergwerf schrijft 
beeldend. Als lezer zit je gewoon tussen de soldaten en 
paarden aan boord van een van de schepen, zoek je in de 
mist mee naar de vermiste schepen. Je voelt de ellende en 
de spanning en vol angst spring je op het strand – wat zal er 
gebeuren, wat zal je aantreffen. Je vindt Roux een held  
omdat hij rechtvaardig is en je bent blij een vrouw als 
Josephine te leren kennen. 

 Thea Beckman kreeg de kritiek dat haar hoofdpersonen 
wandelende anachronismen waren, twintigste-eeuwse 
jongeren in een Middeleeuwse setting. In eerste instantie 
denk je bij Bergwerf ook met dit type te maken te hebben. 
Maar ook vrouwen als Josephine, vrouwen die zich niet 
neerlegden bij de omstandigheden, moeten er geweest zijn. 
Denk maar aan  Josephines tijdgenoten als Jeanne d’Arc of  
Mary Tudor. Invloedrijke vrouwen, vrouwen die het heft in 
eigen handen namen, waren er ook in die tijd. 

 Een iets meer open einde zou beter bij dit verhaal hebben 
gepast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel   Gek van guppies 
Auteur   Liesbeth van Binsbergen 
Illustraties  Iris Boter 
Uitgever  Columbus 
ISBN    90 8543 061 5 
 
Vormgeving     Op het aantrekkelijke omslag bewondert Chiel met een blijde, 

voldane blik z'n vele guppies. De tekst en de illustraties, ditmaal van 
Iris Boter, vormen een eenheid en ondersteunen elkaar. Een 
bijzonder detail is het schoolse schrift van Chiel dat hier en daar is 
afgedrukt in de illustraties en het in de tekst verwerkte taallesje. De 
lay-out is af.  

 
Inhoud Ook dit vierde kinderboek van Liesbeth van Binsbergen is fris en 

vrolijk. Niet alleen qua vormgeving, maar ook wat betreft inhoud, 
taal en stijl.  
Giel krijgt op zijn achtste verjaardag van zijn opa en oma een 
guppie en een vissenkom. Vanaf dat moment is Giel druk in de weer 
met zijn visje. Hij denkt aan niets anders dan aan guppie Goof en zit 
voortdurend naast de kom. En als Giel meent dat Goof zich vast  
eenzaam voelt, weet hij zijn ouders over te halen nog een guppie 
erbij te nemen: Goosje. Grappig is het hoofdstukje waarin Giel een 
taallesje zit te maken op school: hij moet het meervoud van 
‘jongen’ opschrijven en maakt er ‘jonkies’ van. Zo houden zijn 
vissen hem bezig. Giel blijft zijn lievelingsdieren liefdevol verzorgen, 
ook wanneer er guppie-babies komen. Die moeten in een aparte bak 
om niet opgegeten te worden. Zijn ouders hebben uiteindelijk 
genoeg van de guppie-gekte. Giel allerminst. Hij blijkt een 
vindingrijk ondernemertje. Er komt een bord in de tuin: guppies te 
koop. Dus Giel stopt ermee? Welnee, hij heeft grootse plannen:  
´Ik verkoop alleen de jonkies. 
En van het geld dat ik krijg,  
koop ik een nieuwe vis. 
En als Goof en Goosje weer jonkies hebben, 
ga ik ze weer verkopen!´  (…) 
Giel denkt na. (…) 
Hij zoekt een huis. 
Daar is het! 
Er hangt een papier voor het raam. 
HAMSTER TE KOOP  5 euro 
Vijf euro. 
Dat is toch niet veel? 
Giel rent naar huis. 
Hij heeft een plan!" 
Op de laatste illustratie staat Giel afgebeeld met een denkwolkje 
boven zijn hoofd: hij is daar de trotse eigenaar van wel zeven 
verschillende huisdieren. 

 
Taal en stijl  Liesbeth van Binsbergen werkt in Gek van guppies met heel 

eenvoudige woorden een onderwerp op aansprekende wijze uit. 
Evenals in Waar zit dat beest? stimuleert ze jonge lezers 
voortdurend tot zelf nadenken. Lezen is niet slechts het verklanken 
van tekens, het is ook denken en begrijpen. Kundig en met humor 
maakt ze een verhaal. Haar rake typering van de ondernemende 
Giel, haar spanningsopbouw waardoor het verhaal een verrassend 
open einde heeft, getuigen van bijzondere kwaliteiten. 



Titel   Dansen in het bos 
Auteur   Anja Elshout 
Illustraties (omslag) Roelof van der Schans 
Uitgever  Callenbach 
ISBN    90 266 1169 2 
 
Juryoordeel 
Vormgeving Het boek is een verzorgd uitziende paperback, met voorop twee 

dansende meisjes met  lange wapperende haren. 
 
Inhoud Julia is met haar vader en twee broertjes, in de zomervakantie in 

het geboortedorp van haar moeder komen wonen. Moeder is er niet 
bij, ze is opgenomen in een psychiatrische inrichting omdat ze de 
plotselinge dood van haar zus niet kan verwerken. Julia voelt zich in 
de steek gelaten en is boos. Zij mist zowel haar moeder als haar 
lievelingstante Frederique die bij een verkeersongeluk om het leven 
is gekomen.  

 
Ze krijgt al tijdens de vakantie nieuwe vrienden, zodat de start op 
haar nieuwe school tamelijk gemakkelijk gaat. Willemijn neemt haar 
mee naar het zwembad en introduceert haar. De broer van 
Willemijn, Bas, wordt verliefd op Julia en ze krijgen verkering. 
Willemijns jongere zusje Maaike is helemaal idolaat van Julia en wil 
ook op balletles. De bink van de klas, Lex, heeft belangstelling voor 
haar, hetgeen mooie Nina, die vindt dat zij de oudste rechten heeft, 
haar niet in dank afneemt. 
 
Nina kent verhalen over Julia’s familie; ze weet bij wie Julia’s 
moeder en tante vroeger balletles hadden, ze weet ook van de 
ziekenhuisopname waar Julia liever over zwijgt. Ze zinspeelt op een 
geheim. Julia gaat uiteindelijk naar de vroegere balletlerares van 
haar moeder en tante, en de gesprekken met haar doen Julia goed. 
Ze gaat meer begrijpen van de achtergrond van haar moeder en 
tante, die jong hun moeder hebben verloren. Haar moeder is aan 
het eind van het verhaal zo ver hersteld dat ze weer thuis komt.  
Een aardig element van het boek is dat er geregeld verhalen worden 
ingevlochten, zoals het verhaal over de dienstbode Sietje die 
zwanger raakt van de deftige zoon des huizes, en het verhaal achter 
de balletten De Notenkraker en Het Zwanenmeer. De ballettermen 
in het verhaal worden achterin verklaard. 
 
Het christelijke element komt in dit boek nadrukkelijk naar voren. 
Bijvoorbeeld in een gesprek tussen Julia en haar vader. Vader zegt 
dankbaar te zijn dat ze nieuwe vrienden heeft gemaakt; hij had God 
erom gebeden en ervoor gedankt. Over God wil Julia eigenlijk niets 
horen, want waarom kon Hij er niet voor zorgen dat haar tante in 
leven bleef? ‘Ze zegt het niet tegen haar vader, maar God is 
onwezenlijk voor haar geworden. Onwerkelijk. Is God een sprookje? 
Een sprookje waar mensen zich door mee laten slepen? Een 
geruststellend verhaaltje, dat het later allemaal wel goed komt? 
(p.72) 
Het is eind goed, al goed: moeder is hersteld en gaat balletlessen 
geven op het dorp, Julia en Bas zijn hevig verliefd.   

 
Taal en stijl  Stilistisch is Anja Elshouts werk allesbehalve perfect. Er komen 

nogal eens elegante gestaltes langs, er worden slanke benen 
bevallig over elkaar geslagen, er wordt lichtvoetig gerend, 



argwanend gekeken, er wordt veel gegiecheld en gegild. Soms lijkt 
de auteur vergeten te zijn dat ze al een eerdere, tegenstrijdige 
kwalificatie heeft gegeven, zoals wanneer Julia het bosmeertje 
ontdekt (pag. 8). ‘Nieuwsgierig’ loopt ze dan van het pad af, ernaar 
toe, en drie regels verder staat ‘Afwezig loopt Julia door naar de 
plek waar ze water ziet schitteren’.  Wie nieuwsgierig is, kan niet 
tegelijkertijd afwezig zijn, lijkt ons. Bijna op elke bladzij is wel een 
kritische aantekening te maken bij de woordkeus en zinsbouw. 
Kortom, aan haar taal en stijl heeft Elshout haar nominatie niet te 
danken, en we hopen dat ze in nieuw werk veel minder bijwoorden, 
bijvoeglijke naamwoorden en expliciete werkwoorden zal gebruiken. 
Die wat bakvisserige stijl past ook eigenlijk niet bij het eigentijdse 
karakter van haar verhalen.  

 
Haar nominatie komt voort uit de waardering voor de inhoudelijke 
kant van het verhaal. Elshout kijkt goed naar wat tieners beweegt 
en bezighoudt. Inhoudelijk heeft Elshout genoeg te vertellen, en het 
realistische tienerverhaal is duidelijk haar soort boek.  

 
 
Titel   Fluiten op het strand 
Auteur   Lijda Hammenga 
Illustraties  Willeke Brouwer 
Uitgever  Callenbach 
ISBN    90 266 1238 9 
 
Vormgeving Op de blauwe omslag met oranje kader zitten Floortje en haar 

moeder op het hoge duin. Het is al bijna donker, boven de zee 
flonkeren sterren. De relatie van deze illustratie met titel en  inhoud 
van het boek is niet zo duidelijk, de illustratie is ook wat saai. De 
tekeningen van Willeke Brouwer in het boek ondersteunen de tekst. 
Ze hebben iets van karikaturen, bijvoorbeeld de tekening van de 
dikke mevrouw die het speeldoosje bewondert (pag. 52). Ook  
tonen ze overeenkomsten met de illustraties van Marijke ten Cate, 
bijvoorbeeld die in Boterhammen met pindakaas van Nettie Dees.     

 
Inhoud Floortje, een pittig meisje van een jaar of tien, is met haar moeder 

op vakantie. Vader moet werken. Ze brengen hun dagen door in het 
vakantiehuisje "Duinkonijn" aan het strand. Floortjes moeder 
schildert en is voortdurend bezig met het maken van schetsen en 
schilderijen. Daarom trekt Floortje er veel alleen op uit.  Op het 
strand ben je nooit alleen, ervaart Floortje. Ze ontmoet mevrouw 
Viola, die prachtig viool speelt en aan Floortje vertelt wie de wereld 
en dus ook de muziek heeft gemaakt. En Flierefluit, de immer 
vrolijke, jonge strandjutter die vrijwel altijd fluitend over het strand 
loopt.  

 
In het snuffelwinkeltje van Flierefluits vader ontdekt Floortje een 
muziekdoosje dat ze dolgraag zou willen hebben. Maar het is nogal 
duur, wel 30 euro. Zoveel geld heeft ze niet. Samen met Flierefluit 
bedenkt ze een plan om geld te verdienen. Met een metaaldetector 
gaan ze op zoek in het strandzand. En ook het geld dat mevrouw 
Viola voor haar vioolconcert ontvangt, is voor hen. Dan hebben ze 
bijna genoeg. Groot is echter de teleurstelling als dan blijkt dat het 
speeldoosje al verkocht is. Des te groter is de verrassing als blijkt 
dat Floortjes moeder het doosje gekocht heeft. 
 



Op een integere wijze vertelt Hammenga hoe Floortje van mevrouw 
Viola hoort over God. Dat laat haar niet los. Floortje wijst 
vervolgens haar moeder op God. "Achter de sterren woont God," 
zegt ze. (...) "Dat heeft mevrouw Viola verteld," legt ze uit. Mama 
zegt niets terug. "Waarom heb jij dat nooit verteld?" vraagt Floortje. 
(...) "Eh... ik ben het vergeten...," zegt ze na een poos (...) Hoe kun 
je God nu vergeten?" zegt Floortje. Weet je wel, dat Hij alles heeft 
gemaakt? De zon en de wolken en de meeuwen..." (pagina 71). 
Onbevangen, authentiek, puur. Wanneer moeder vertelt dat er thuis 
een bijbel (met "woorden van God") in de kast staat, is Floortje 
tevreden. 

 
Taal en stijl Lijda Hammenga hanteert hier een sprankelend taalgebruik; 

beeldend, fris van toon. Ze schept een authentieke, eigentijdse 
sfeer en weet met vaart een beeldend verhaal te creëren met veel 
weetjes, die in de verhaalcontext inhoud krijgen. De titel Fluiten op 
het strand geeft goed de inhoud weer.  
 
Hammenga gebruikt geen cliché-taal, integendeel. "Mama gebruikt 
haar strenge-moeder-stem"  staat er op pagina 34.  Beeldend is ook 
een zinnetje als: "Het is alsof ze haar boosheid in de grond wil 
stampen." (pagina 76). 

 
 
Titel   Cirkels 
Auteur   Hans Mijnders 
Illustraties (omslag) Roelof van der Schans  
Uitgever  Columbus 
ISBN   90 8543 021 6 
 
Juryoordeel 
Vormgeving In de omslag zijn de cirkels die zowel in de titel als in het verhaal 

voorkomen, subtiel verwerkt. De jongen en het meisje op de omslag 
zien er jonger uit dan ze in het boek worden voorgesteld, waardoor 
je je zou kunnen vergissen in de doelgroep van dit boek. Het 
kleurgebruik met het contrast tussen een schemerig 
snackbarinterieur en de lichte straatkant is mooi. 

 
Inhoud Thomas is veertien, zit in de derde van de havo en heeft iets meer 

dan een jaar geleden zijn vader verloren. Veel te snel volgens hem 
is zijn moeder hertrouwd. Met haar nieuwe man, ‘oom Henk’, kan 
Thomas volstrekt niet opschieten. Erg veel begrip van moeder en 
oom Henk krijgt hij niet. Zijn moeder dacht dat het ‘wel leuk’ voor 
hem zou zijn als er weer een man in huis was. Oom Henk is 
gescheiden, heeft twee dochters en het leek hem wel wat om nu 
ook een zoon te hebben. Allemaal nogal bot en ongevoelig dus. 
Thomas ontloopt oom Henk en zijn moeder zoveel mogelijk. Met zijn 
hobby’s, tekenen en fotograferen, brengt hij veel tijd door op zijn 
kamer of buitenshuis. Hij wil meedoen aan een fotowedstrijd. 

 
In cursieve stukjes tekst staan geregeld herinneringen van Thomas 
aan zijn vader. Vaak uiterst gedetailleerde. Ze maken duidelijk hoe 
intens Thomas van zijn vader hield en hoe kostbaar en stimulerend 
hun gezamenlijke ondernemingen waren. Zijn schoolwerk is niet 
best. Thomas blijft zitten als hij zijn cijfers niet verbetert.  
 



Als de conflicten tussen oom Henk en Thomas te hoog oplopen, 
loopt Thomas weg. Hij wil bij het Leger des Heils overnachten, maar 
komt in de bibliotheek Dorien tegen die hem onder haar hoede 
neemt. De vrouwen in dit boek hebben het nogal op Thomas: 
Leonie, zijn klasgenoot, en Dorien, een wildvreemde in de 
bibliotheek, ze staan onmiddellijk en onvoorwaardelijk voor Thomas 
klaar. 
  
Hij brengt een week door in het huis waar Dorien en nog een aantal 
meisjes wonen. Hij vindt voor even werk in een louche eetcafé, 
maar de dagen vallen hem erg lang. Ook een zondag doorbrengen 
zonder naar de kerk te gaan is hem heel vreemd. 
Leonie blijft hem bellen en via haar komt hij tot de conclusie dat 
weglopen geen oplossing biedt. Hij gaat terug naar huis. Zijn 
moeder heeft ingezien dat ze zich toch wel erg weinig om Thomas 
heeft bekommerd. Zij beseft dat ze niet door heeft gehad hoe diep 
het verdriet om de dood van zijn vader is. Ook oom Henk heeft 
goede voornemens. 

 
Taal en stijl Mijnders is goed op dreef met dit boek, hij heeft duidelijk iets met 

dit onderwerp en zijn beschrijvingen van personen en hun omgeving 
zijn zó dat ze veel bij de lezer oproepen. De jury is blij met deze 
ontwikkeling in zijn schrijven, met de sfeer en het gevoel wat hij 
daarmee oproept. Meer dan in sommige andere boeken schrijft hij 
tussen de regels door, er zit meer warmte in het verhaal. In andere 
boeken kwam hij wel eens minder betrokken en wat afstandelijker 
over. Hier weet hij bij de lezer een gevoel van verontwaardiging om 
het gedrag van Thomas’ moeder en haar nieuwe man op te roepen. 
hier slaagt hij erin om de lezer echt mee te laten voelen met 
Thomas en echt een beeld te geven van een jongen die verloren en 
doelloos door de grote stad zwerft.  
Gevoelens worden nog wel eens expliciet verwoord, er staat nogal 
eens een zinnetje als ‘toch voelt hij nog altijd die steen in z’n maag’.  

 
 
Titel   Niemand weet waarom 
Auteur   Nellie Vermaat 
Illustraties (omslag) Gerdien Rebel 
Uitgever  De Banier 
ISBN    90 336 2810 4 
 
Juryoordeel 
Vormgeving          Geheimzinnige omslag waarop een droevig meisje te zien is, een 

krantenknipsel en een jongen die bewusteloos is. Het meisje 
lijkt te huilen.  

  

Inhoud                   Een in ikvorm geschreven verhaal over de twaalfjarige Molly die 
ineens van heel dichtbij meemaakt welke gevolgen zinloos 
geweld heeft. Molly woont met haar ouders, haar oudere 
broer Theo, en 3 jongere broertjes en zusjes in een flat in 
een grote stad.  
Op een avond komt haar oudere broer Theo wel erg laat 
thuis. Hij blijkt te hebben gevochten met jongeren van het 
Maaiveld. De Maaiveld-jongeren vinden dat 'andere' wijken 
daar niet thuishoren en vechten voor hun veldje. De ruzie 
gaat door, de ochtend na die eerste ruzie wordt Theo in 



elkaar geslagen en nu belandt hij in het ziekenhuis. Hij is in 
coma. 
De hele familie is ontredderd en in de war. De jongeren 
proberen uit te zoeken wat er nu eigenlijk gebeurd is. 
Sommigen willen een wraakactie op touw zetten. Ook de 
leraren op school hebben het er druk mee, omdat jongeren 
uit beide wijken op dezelfde school zitten. 
Molly heeft veel steun aan haar vriendinnen, maar moet 
natuurlijk ook veel zelf verwerken. Een van de leraren geeft 
de opdracht een vreedzame actie op te zetten om het geweld 
te stoppen. De vriendinnen bedenken het plan om een 
kinderboerderij te bouwen op het Maaiveld, zodat het geen 
leeg veld meer is en voor iets positiefs gebruikt kan worden. 
Als alles in gang is gezet, komt Theo bij uit zijn coma. 
Iedereen is opgelucht en de spanning valt van iedereen af.  

 
Taal en stijl Wat een verschil met eerder verschenen titels van Nellie 

Vermaat. Met dit boek laat Nellie Vermaat zien dat zij wel 
degelijk schrijftalent bezit, ze laat zien dat ze om zich heen 
heeft gekeken, andere adolescentenromans heeft gelezen en 
hiervan heeft geleerd. Dit boek is een aangrijpend verhaal 
over de gevolgen van zinloos geweld voor een gezin dat hier 
plotseling mee wordt geconfronteerd. Wat vooral indruk 
maakt aan het boek is dat er inzet van de lezer zelf wordt 
gevraagd, veel van wat er gebeurt wordt niet direct 
beschreven, maar moet tussen de regels door gelezen 
worden. Een mooi voorbeeld hiervan is het moment dat Molly 
op school zit en een ambulance hoort die op weg gaat naar 
een ziekenhuis. Als lezer voel je op dat moment dat er iets 
dramatisch heeft plaats gevonden en dat Molly daarmee te 
maken krijgt. Al vanaf de eerste pagina hangt er die sfeer: 
het lijkt een goed functionerend en vooral zorgeloos gezin.  
Het broertje en zusje van Molly spelen in de kamer en Molly 
doet de baby in bad; niets aan de hand toch…? Dan blijkt die 
zorgeloosheid ineens om te slaan in ongerustheid en angst.  

 Vermaat weet soms prachtig met taal te spelen, zoals: “Heb 
je weleens meegemaakt dat je zo kwaad wordt, dat er een 
golf door je lichaam gaat? Zo’n golf die vanuit je tenen komt 
en dan dwars door je maag heen gaat? Alsof er een vuurpijl 
wordt afgestoken die nergens heen kan. Nou, zo kwaad werd 
ik dus” (p. 105). 
Het slot van het boek is ‘eind goed, al goed’: Theo komt bij 
uit zijn coma en het ziet er naar uit dat hij weer helemaal de 
oude zal worden, Theo en zijn grootste vijand worden dikke 
vrienden, Molly en haar vriendinnen laten een kinderboerderij 
op het Maaiveld bouwen en iedereen is blij. Bij een verhaal 
met zo’n dramatische sfeer mag de auteur best voor een 
meer open einde kiezen. 

 
 
 
 
 



De overige boeken 
 
Titel Spelen met vuur 
Auteur Reinier van den Berg 
llustraties Walter Donker 
Uitgever Columbus 
ISBN 90 8543 031 3 
 
 
Juryoordeel 
Vormgeving  Verzorgd omslag met jongens die tegen een achtergrond van vlammen 

staan. Het geeft het onderwerp van het boek goed weer. De tekeningen 
in het boek vullen de tekst aan. 

 
Inhoud Remco, Dennis en Chris zijn drie vrienden die veel samen doen. Op een 

middag redden ze een mevrouw die de sloot inrijdt. Daarna krijgen ze 
veel aandacht van de pers. Ze leren de geredde mevrouw beter kennen 
en mogen in haar tuin een hut bouwen. Intussen is er in het dorp een 
pyromaan actief en hebben de drie vrienden last van een paar 
vervelende jongens op scooters. Ze verdenken hen van de 
brandstichtingen. Maar ze weten ze niet zeker wie de pyromaan is. Het 
is rond Pasen en ze leren dat het gevaarlijk kan zijn om te spelen met 
vuur. Beter is het om je te ‘warmen aan Zijn vuur’.  

 
Taal en stijl Het is een vlot geschreven boek, een lekker spannend jongensboek, 

waarbij te merken is dat dit het debuut van Reinier van den Berg is op 
het gebied van fictie. Een aantal niet verder uitgewerkte elementen zou 
geschrapt kunnen worden, bijvoorbeeld het onderdeel over het geredde 
broertje van Remco. Er gebeurt heel veel in korte tijd. De schrijver 
spreekt nogal in superlatieven, er wordt heel wat afgeschaterd, 
enthousiast gebruld, en met grote regelmaat wordt er in bakken chips 
gegraaid. De schrijver heeft het christelijk element op een 
nadrukkelijke, maar ook vrij natuurlijke manier in het boek verwerkt.  

 
Titel De Drie…en de bende van De Sjacheraar 
Auteur Loura van den Berge - Goudzwaard  
llustraties Rino Visser 
Uitgever De Ramshoorn 
ISBN 90 76466 35 1 
 
Vormgeving Zowel op de omslag als binnen in het verhaal staan verzorgde      

illustraties van Rino Visser. Hij tekent als altijd heel precies, bijna 
fotografisch.  

 
Inhoud  Het boek De drie… en de bende van de sjacheraar is het eerste deel van 

een serie. Niels, Tim en Louise fietsen dagelijks achttien kilometer naar 
hun middelbare school. Op een dag krijgt Tim op een verlaten stuk van 
de dam een lekke band. Er stopt een zwarte BMW bij een vuilnisbak en 
de bestuurder legt een pakje in de bak. Dit vindt het drietal verdacht. 
Ze vormen een speurdersclub en ontdekken steeds meer van de 
geheimzinnige codes die steeds in diezelfde vuilnisbak worden 
achtergelaten. Ze ontdekken dat een bende bezig is auto’s te stelen en 
slagen erin in kaart te brengen hoe de boeven te werk gaan. Pas op het 
allerlaatst gaan ze naar de politie. De boeven worden ingerekend en het 
drietal komt in de krant. Het is wel een lief wensvervullend verhaal, 
maar ook hoogst onwaarschijnlijk en met een hoog 
toevalligheidsgehalte. Het heeft iets weg van een opstel van een 



basisschoolleerling. Ook zijn de boeven wel erg zwart neergezet. De  
discriminerende opmerkingen gemaakt over uiterlijke kenmerken van 
personen, zoals bijvoorbeeld op blz. 86, zijn storend en hadden beter 
weggelaten kunnen worden.  

 
Het verhaal over de klassenavond lijkt erin geschoven te zijn om toch 
iets van het schoolleven van het trio te laten zien. Loura van den Berge 
schrijft niet onaardig, maar het is te hopen dat ze in volgende boeken 
wat dichter bij huis blijft en haar spanning niet in zulke buitengewone en 
onwaarschijnlijke gebeurtenissen zoekt. Wat er op de middelbare school 
zelf, in de klas en tussen leerlingen onderling, speelt, biedt immers 
voldoende verhaalstof? 

 
Taal en stijl Meestal leest het verhaal best vlot, maar af en toe zitten er wat minder 

natuurlijk aandoende uitdrukkingen in, zoals wanneer moeder zegt 
‘straks ga ik wat snackjes frituren’. Een zin als:’Het bleek dat De Kist en 
Sjef, de Sjacheraar, al eerder soortgelijke praktijken hadden bedreven’ 
doet stijfjes aan. Ook een voorspelbaar rijm als ‘school / jool’ is niet 
sterk.  

 
Titel Waar zit dat beest?  
Auteur Liesbeth van Binsbergen 
llustraties Kees de Boer 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 11951 1 
 
Juryoordeel 
Vormgeving  Het boek is bijzonder leuk en royaal geïllustreerd door Kees de Boer. 

De uitnodigende titel en de fleurige omslagtekening vormen een 
eenheid. De grappige illustraties ondersteunen het eveneens grappige 
verhaal. Auteur en illustrator hebben duidelijk in harmonie en met 
plezier samengewerkt. Daar waar de auteur even zwijgt, spreekt de 
illustrator. 

 
Inhoud Niek en Kim proberen een mol te vangen. De mol graaft de hele tuin  

overhoop en dat mag natuurlijk niet. Ze proberen de mol eerst uit zijn 
onderaardse verblijf te lokken met een slak, daarna met een worm. Ze 
willen wel eens een mol zien, want dat is "een raar beest, maar ook 
best een leuk beest!" volgens een plaatje in een boek. Maar de mol 
blijft zitten waar hij zit. Papa zet tenslotte een klem om het beest weg 
te vangen voordat het mooie gazon helemaal vernield is. Dat vindt Niek 
heel erg. Hij haalt de klem weg en zet hem weer in de kast. 
Ondertussen komen er steeds meer molshopen bij. Dan bekent Niek 
dat hij de klem verwijderd heeft. Niek wil niet dat de mol doodgaat. 
Uiteindelijk blijkt de mol toch te zijn verdwenen.  

      "ik snap het wel, zegt kim.  
      de mol zag de klem.  
      hij dacht: 
      daar wil ik niet in. 
      ik wil niet dood. 
      toen liep hij weg. 
      ja, zegt niek. 
      het is een slim beest. 
      Vind je niet? 
      kim knikt. 
      een heel slim beest. 
      maar... 



      niek, kijk daar eens?" en dan zien ze een verdacht bergje in een                     
naburige tuin. Het is de laatste illustratie van het boek. Liesbeth van 
Binsbergen zwijgt, maar Kees de Boers illustratie spreekt en maakt het 
verhaal af 

 
Taal en stijl   Het lezen wordt de startende lezers gemakkelijk en aantrekkelijk gemaakt 

door de korte zinnen, die allemaal op een nieuwe regel beginnen en de 
functionele illustraties. Er zijn 30 korte, duidelijk afgeronde hoofdstukjes. 
Is het vanwege de rust op de pagina bij een tweede druk niet te overwegen 
elk hoofdstuk op een nieuwe bladzijde te laten beginnen? Of de 
hoofdstukken niet te nummeren? 
Het getuigt van talent om met woorden van één lettergreep, op AVI 1 
niveau, een echt verhaal met een duidelijke lijn te vertellen, waaraan ook 
andere dan beginnende lezers plezier kunnen beleven. 

 
 
Titel                  Max krijgt een vriendje 
Auteur               Nettie Dees 
Illustraties         Kees de Boer 
Uitgever            Callenbach 
ISBN                 90 266 1198 6 
 
Juryoordeel 
Vormgeving        Max krijgt een vriendje heeft een frisse, kindvriendelijke vormgeving.      

De tekeningen van Kees de Boer zijn functioneel en geestig. De 
omslagillustratie hoort nieuwsgierig te maken naar het verhaal, en daarom 
is het storend dat Wouters aankomst bij het nieuwe huis niet wordt 
getekend zoals Nettie Dees die beschrijft op pagina 37. Max staat op de 
bank en heeft zojuist de gordijnen open getrokken. "Ineens ziet hij het: de 
verhuiswagen! (...) Op blote voeten en in pyjama rent hij naar het huis van 
Wouter. (...) Het portier gaat open en Pjotr, Wouters vader, klimt eruit. De 
chauffeur stapt aan de ander (!!) kant uit. Hij doet de grote deuren aan de 
achterkant open en haalt er een rolstoel uit. Pjotr tilt Wouter van de 
voorbank in de rolstoel." Kees de Boer laat Max deze vreugdevolle 
gebeurtenis echter beleven vanaf de bank in de kamer. 

 
Inhoud  Max fietst elke dag rondjes over zijn pleintje. Hij zou graag met vriendjes 

van zijn leeftijd willen crossen, maar er wonen alleen maar oudere mensen 
in zijn straat, zoals mevrouw Franken, die graag in de tuin werkt, en opa 
Suus, die elke dag zijn hondje uitlaat. En Marije, het buurmeisje van 
zestien, dat veel te oud en te groot voor hem is.  
Er staat ook een huis leeg in de straat. Bijna leeg, want de nieuwsgierige, 
ondernemende Max ontdekt dat er toch iemand woont: een poes. Die gaat 
het huis in door een poezenluikje en ligt dagelijks heerlijk in de kamer te 
zonnen.  Dan vertelt mama op een dag dat er nieuwe mensen in het 
"poezenhuis" komen wonen. Mensen mét kinderen. Twee grotere meisjes 
en een jongen die even oud is als Max. Wouter heet hij. Dat is goed nieuws 
en Max ziet naar hem uit. Hij kan bijna niet wachten tot ze er zijn, zo 
spannend vindt hij het. Max is heel blij met zijn nieuwe buurjongen. Maar 
die heeft een gebroken been. En dat is heel vervelend. Zou Wouter ook van 
fietsen houden? Worden ze vriendjes? En waar moet de poes naar toe? 

 
Taal en stijl  Nettie Dees schreef een aantal vrolijke verhalen voor jonge kinderen. Max 

krijgt een vriendje is er een van. De auteur geeft er blijk van zich goed in 
deze leeftijdscategorie te kunnen inleven. Ze blijft met de hoofdpersonen 
dichtbij de belevingswereld van het jonge kind. En ze weet op een 
onderhoudende, prettige wijze een authentieke sfeer in het verhaal te 



brengen. De lezers zullen zich spoedig vertrouwd voelen met Max en zijn 
vriendje Wouter. 
Toch vallen woorden als "gewichtig" (pagina 6); "allergisch" (pagina 14); 
"verontwaardigd" (pagina 15); "zodra" (pagina 22) en "portier" (pagina 26) 
een beetje buiten de woordenschat van kinderen van vijf tot zeven jaar. 
Jammer is het grote aantal spelfouten. "Hij knijpt in de handvaten..." 
(pagina 17). "Dat komt door de wind," antwoord Max (pagina 17). "Er 
stappen ook twee meisjes uit. Grote meisje, net als Marije.", (pagina 34). 
"Ze zet haar fiets in voortuin op de standaard.", (pagina 45). "Mooi hond 
ben jij.", (pagina 49). Ook met de interpunctie is nogal eens wat mis.  
En over zinnen als: "Max drinkt het pakje appelsap achter elkaar op" 
(pagina 42) en "Iedereen staat met elkaar te praten", (pagina 52) had nog 
een keer nagedacht moeten worden, alvorens de tekst naar de drukker te 
sturen. 

 
Titel Oma gevraagd! 
Auteur Nettie Dees 
llustraties TMgraphics.nl 
Uitgever De Vuurbaak 
ISBN 90 5560 273 6 
 
Juryoordeel 
Vormgeving  Een vrij donker, paarsig omslag met een uitvergroot prikbord waarop 

met punaises vastgeprikt de tekst hangt Oma gevraagd! Ervoor staat 
een niet erg vrolijk uitziend meisje. Het boek is nogal smal, ook 
binnenin het boek zijn de kantlijnen aan beide zijden erg smal 
afgesneden. In het boek komen verschillende lettertypes voor, bij de 
briefjes die Lilian aan haar moeder schrijft of bij het weergeven van 
liedjes. 

 
Inhoud Verhaal over de tienjarige Lilian en haar moeder die het niet zo goed 

met elkaar kunnen vinden. Moeder heeft verdriet en rouwt na het 
overlijden van haar moeder, de oma van Lilian. Lilian mist haar oma 
erg en wil gewoon een lieve oma, net zoals haar vriendin Joanne. 
Ze gaat op zoek en hangt een advertentie met Oma gevraagd!  op bij 
de supermarkt.  Moeder is erg boos wanneer ze het ontdekt. Gelukkig 
is het bij Joanne, haar vriendin, thuis wel gezellig. Lilian komt daar 
graag, vooral ook om bij Joannes oma te zijn. 
Met Joanne verzint ze allerlei plannetjes, zoals een oma gaan zoeken in 
het bejaardentehuis. Joanne wil graag dat Lilian bij haar op het koor 
komt, maar dat mag niet van Lilians moeder.  
Moeder en Lilian hebben veel conflicten. Moeder wordt jaloers wanneer 
Lilian liever bij Joanne thuis is. Wanneer Lilian de dirigente van het 
koor ontmoet, weet ze het zeker. Zó’n oma zou ze willen hebben. De 
beide meisjes gaan bij haar op bezoek. Het klikt van twee kanten en 
Geraldine, de dirigente, gaat op bezoek bij moeder. Moeder moet wel 
het een en ander verwerken maar vindt het idee van Geraldine als 
‘gastoma’ uiteindelijk wel goed.   
Gelukkig verschijnen er naast probleemboeken zoals bijvoorbeeld 
Francine Oomen die schrijft, ook dit soort boeken. Boeken zonder 
loodzware problemen als alcoholistische vaders, ongelukken, gebroken 
gezinnen. Een boek waarin moeder en Lilian spijt betuigen en waar 
plaats is voor vergeving.    

 
Taal en stijl Oma gevraagd is een goed lopend, vlot geschreven verhaal, waarin 

plaats is voor humor. Bijvoorbeeld op blz. 45 waar de meester zegt:  ‘ik 
zou bijna willen dat ik jouw oma was’. Nettie Dees schaamt zich er niet 



voor te laten merken dat Lilian in een positief christelijk gezin opgroeit. 
Dit uit zich door het al genoemde spijtbetuigen ten opzichte van elkaar, 
maar ook door het meermalen voorkomend bidden van Lilian, wat heel 
natuurlijk is en in het verhaal past.  

 
 
Titel Het nieuwe skateboard 
Auteur Lieke van Duin 
llustraties Harmen van Straaten 
Uitgever Mozaiek 
ISBN 90 239 5788 1336 
 
Juryoordeel 
Vormgeving De expressieve, krasserige illustraties zijn van Harmen van Straaten.  

De omslagillustratie is in kleur, binnenin zijn de illustraties zwart-wit.  
  
Inhoud Tim wil een skateboard, net zoals iedereen, maar zijn moeder vindt een 

goed exemplaar veel te duur. Tim voetbalt ook, en mag meedoen aan 
een selectiewedstrijd bij Ajax.  Bij een training raakt hij geblesseerd. Hij 
mag een tijd niet voetballen, wel skaten. Maar ja, hij heeft geen 
skateboard. Vriendje Taco krijgt een gloednieuw board voor zijn 
verjaardag, Tim mag af en toe ‘even’ oefenen op het board van een 
vriendje, maar ‘even’ is niet genoeg om het goed te leren.   

 
Tim mag van de dokter op het nippertje meedoen aan de 
selectiewedstrijd. In de tweede helft van de wedstrijd gaat het mis en 
Tim mag een poosje niet meer voetballen. Zijn vrienden proberen hem 
te troosten en prijzen zijn spel, maar Tim is alleen maar verdrietig. Zijn 
moeder heeft die avond een verrassing: hij krijgt een skateboard. 
 
Apetrots is Tim als hij zijn nieuwe skateboard mee kan nemen naar 
school, maar  zijn vriend Jan Willem blijkt jaloers op ‘de armste jongen 
van de straat met het duurste skateboard’. Hij vindt Tim een watje als 
die zuinig is op zijn exemplaar. De kinderen uit groep acht gaan er wel 
erg ruw mee om, maar de machtsverhoudingen op school zijn zo dat 
kinderen uit lagere groepen dat wel moeten toestaan. In de tram wordt 
het gestolen. Tim en zijn vrienden hollen achter de dieven aan en zien 
waar ze naar binnen gaan. Met hulp van de politie krijgt Tim zijn 
eigendom terug. Ook de vriendschap met Jan-Willem wordt hersteld. 

 
Taal en stijl Het verhaal is levendig geschreven, soms een beetje slordig: ‘Tim 

voelde best dat zijn been nog niet over was’, waar toch bedoeld zal zijn 
dat de blessure nog niet over of het been nog niet beter was. ‘Tim kiest 
een prachtig deck met aluminium trucks en soft wheels voor beginners’. 
Geen idee waarom deze woorden gecursiveerd zijn, er staat geen 
verklarende woordenlijst achterin, maar het  zinnetje maakt duidelijk 
hoe sterk het verhaal leunt op vaktermen. De vaktermen die met 
voetballen te maken hebben, worden nu weer niet gecursiveerd: ‘Hij 
rent, passt, dolt en scoort’.  
Het boekje gaat over een van de figuren uit de bundel De kinderen van 
de binnentuin. Die bundel is zwaar van bedoeling, zie de bespreking 
ervan. Dit verhaal heeft helemaal niets van een diepere laag en lijkt 
vooral een soort vingeroefening van een beginnende auteur. 



Titel    De kinderen van de binnentuin 
Auteur   Lieke van Duin 
Illustraties   Harmen van Straaten   
Uitgever   Mozaïek Junior 
ISBN   90 239 9099 4 
 
Juryoordeel 

 
Vormgeving Aantrekkelijk omslag dat de sfeer van het verhaal goed 

weergeeft. Op het omslag zijn de kinderen van de binnentuin 
te zien op hun speelterrein.  

Inhoud De kinderen van de binnentuin zijn Jan-Willem, Tim, Minke, 
Nina, Taco en Heleen. Taco en Heleen zijn broer en zus. De 
binnentuin waarin deze zes kinderen graag spelen is 
omgeven door enkele huizen. De ouders van Jan-Willem 
waren de eersten die er zijn gaan wonen, de huizen stonden 
toen leeg en Jan-Willem’s ouders hadden één van de huizen 
gekraakt. De andere huizen werden gekraakt door vrienden 
van de ouders van Jan-Willem. Het lijkt daarom net of ze een 
grote familie zijn. In de 21 verhalen van de bundel leer je de 
kinderen van de binnentuin goed kennen. In ieder verhaal is 
een thema verwerkt zoals ‘dood’, ‘verliefd zijn’ en 
‘solidariteit’. In het nawoord legt Van Duin ieder thema uit en 
geeft vragen om verder over na te denken. De verhalen uit 
dit boek werden aanvankelijk geschreven om te gebruiken bij 
de kindernevendiensten in de (vrijzinnige) Dominicus-
gemeente in Amsterdam. 

 
Taal en stijl Lieke van Duin is een tamelijk verrassende nieuwkomer op 

de lijst van de jury. Tot haar eigen en onze verbazing staat 
ze tussen de christelijke kinderboekenschrijvers. De kinderen 
van de binnentuin is een boek met aansprekende 
voorleesverhalen. De verhalen zijn niet te lang, zitten goed in 
elkaar en zijn goed te gebruiken bij gesprekken met 
kinderen, ook door de suggesties die de auteur er bij geeft. 
Het begrip ‘geloof’ wordt aan kinderen met voorbeelden 
verduidelijkt. De wijze waarop dat gebeurt, zal niet bij 
iedereen in even goede aarde vallen. Een nadeel van het 
boek is dat de bedoeling er zo dik bovenop ligt. 

 
 
Titel Misja het mandenverkopertje 
Auteur Gerbrand Fenijn 
llustraties Irene Goede 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 36 1228 1 
 
Vormgeving Op de omslag zien we Misja, het mandenverkopertje, tijdens zijn 

dagelijkse werkzaamheden in de omgeving van Jericho. Het is een 
beetje wonderlijk en onwaarschijnlijk dat Misja en zijn ezel op dit 
zonnige moment wel schaduw verspreiden, maar de struik en de 
stenen in de onmiddellijke omgeving niet. De omslagtekening en de 
tekeningen in het binnenwerk zijn sfeervol en expressief en 
bovendien in harmonie met de tekst. 

 
Inhoud Gerbrand Fenijn vertelt over de tijd van Jezus' omwandeling op 

aarde. Misja "met zijn hoge rug" woont bij een oude oom en een 



zieke tante in Jericho. Oom is mandenmaker. Tante weeft tapijten. 
Dagelijks trekt de ongeveer tien jaar oude Misja er met zijn ezeltje 
Haddid op uit om de manden en tapijten te verkopen. Maar dat lukt 
niet zo best. Hij wordt vaak tegengewerkt, geplaagd en 
uitgescholden. Alles lijkt tegen te zitten. Niets lijkt te lukken. En dan 
blijkt op een dag zijn vertrouweling, de blinde vriend Bartimeüs - 
"iemand die niet op hem scheldt of moppert" - ook ineens 
verdwenen te zijn.  

 
Deze verdrietige gebeurtenis brengt echter een keer ten goede in 
Misja’s jonge leven. Op een dag ontdekt hij dat Bartimeüs niet blind 
meer is, maar door een rondtrekkende Profeet, Jezus van Nazareth, 
is genezen. Misja en Bartimeüs vinden elkaar terug.  
Op een van zijn trektochten door de bergdorpen in de omgeving 
ontmoet Misja Jezus die kinderen zegent. Tot zijn grote verbazing - 
hij voelt zich "een vreemde en een mislukkeling" - zegent Jezus ook 
hem. Vanaf dat moment gaat alles beter. “Hij zal nooit meer bang 
zijn, dat weet hij zeker."  
 
Misja ontmoet ook de hoofdman Jaïrus. Misja hóórt van Jezus' 
zalving in Bethanië en van de opwekking van Lazarus. Hij hóórt van 
Zacheüs' bekering en van de arrestatie en kruisiging van Jezus. 
Misja maakt zelf de benauwende duisternis op Goede Vrijdag mee 
en heeft het daarna weer van horen zeggen dat "de Heer is 
opgestaan, het graf was leeg!" Misja haast zich opgetogen naar 
Jericho om dat grote nieuws aan iedereen te vertellen, maar vooral 
aan Bartimeüs. 

 
Taal en stijl Misja het mandenverkopertje is een mooi, vlot geschreven, sfeervol 

verhaal waarin teveel gebeurt. Het Joodse mandenverkopertje 
beleeft de schokkende en vreugdevolle gebeurtenissen op 
meevoelbaar beschreven wijze. Het dramatische element in het 
verhaal is wel erg sterk; Misja’s negatieve zelfbeeld achtervolgt hem 
permanent. 
Het dramagehalte had best wat minder gekund. En het grote aantal 
verhalen rond Jezus had zeker gehalveerd kunnen worden. 
Jammer ook, dat zoveel fouten, slordigheden onvolkomenheden aan  
het oog van de redacteur zijn ontsnapt. Wat betreft de leestekens 
wordt de kommaregel veelvuldig geweld aangedaan. Verder is er de 
inconsequente spelling van Profeet en profeet als het gaat om Jezus 
van Nazareth, terwijl er als verwijswoord soms "Hij" staat en soms 
"hij". 
Bij een verhaal over de periode van Jezus' omwandeling op aarde 
moeten natuurlijk de Bijbelse en oudheidkundige 
achtergrondgegevens kloppen. Daarin gaat Gerbrand Fenijn bijna 
altijd vrijuit. Maar had Herodes, naast zijn paleis in Jeruzalem, ook 
een woning bij "de Oude Bron" in de omgeving van Jericho? En 
werden in Bijbelse tijden de waterputten niet buiten de stadspoorten 
gevonden, in de lager gelegen delen, in plaats van in het centrum 
van een bergdorp, zoals hier beschreven wordt op pagina 32? 

 
 
Titel  De boomredders 
Auteur  Margriet de Graaf 
llustraties  Willeke Brouwer 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 266 1237 0 
 



Juryoordeel   
Vormgeving  Een wat donker omslag met twee kinderen in de boom, Tom en Tes. De 

titel is als met een dikke verfkwast geschilderd in het groen van de 
boom. Aan de binnenkant van het omslag zijn speelse bladeren 
getekend. Ook hier doen de tekeningen van Willeke Brouwer denken 
aan die van Marijke ten Cate. De grappige, wat karikaturale tekeningen 
worden afgewisseld met briefjes en tekeningen met tekst van Tom en 
Tes als ‘redt de boom’. 

 
Inhoud Tom en Tes zijn twee dikke vrienden die samen vaak in een treurwilg 

spelen. Ze vinden dat het hun boom is en hebben er hun namen in 
gekerfd. Ze ontdekken op een dag dat de boom gekapt zal worden. 
Hierop komen ze in actie. Ze verzinnen een reddingsplan en 
verzamelen handtekeningen om de boom van de kap te redden. 
Iedereen doet mee. Gelukkig heeft hun actie succes en mag de boom 
blijven staan. Ze krijgen een prijs, komen op de foto en in de krant. 

  
Taal en stijl Grappige, onbevangen manier van schrijven. Bijvoorbeeld als de 

burgemeester de spandoeken leest met daarop: ‘God maakte de 
boom’. ‘Da’s een goeie, zegt de burgemeester’. Leuk gevonden, speelse 
manier om het christelijk element ter sprake te brengen. Ook passend 
bij de leeftijdsgroep, die vaak nog heel onbevangen over het geloof 
spreekt.  

  Eenvoudig geschreven, vlot verteld verhaal voor kinderen van 6-8 jaar,        
AVI 5. De tekst is in kolommen afgedrukt wat voor de kinderen 
overzichtelijk is.  

 
 
Titel   Het geheim in de zak 
Auteur   Gerrie Huiberts 
Illustraties  Pauline Oud 
Uitgever  Kwintessens Uitgevers 
ISBN   90 5788 1145 
 
Juryoordeel 
Vormgeving Het boek – een deel van de serie Leesladder – heeft een echte 

serie-uitstraling,  met naam en logo van de serie duidelijk in de kop 
en de titel omkaderd. Vrolijk en aansprekend omslag. De lay-out is 
overzichtelijk met de tekst in tekstblokken. De zinnen beginnen 
telkens op een nieuwe regel. Er is veel wit op de pagina, wat een 
rustige uitstraling heeft. Vriendelijke paginagrote, zwartomkaderde 
illustraties.  

 
Inhoud Gerrie Huiberts heeft een origineel verhaal bedacht. Ron mist zijn 

papa vaak omdat die vaart en lang van huis is. Gelukkig is papa’s 
trui er wel. Dat vindt Ron fijn, want de trui ruikt naar papa. 
Op school maakt juf de klas blij met de mededeling dat ze op kamp 
gaan. Maar…Ron is niet blij. Hij is bang om twee nachten te slapen 
in een groot huis in het bos. ’s Nachts in het bos is het eng! 
Ron durft niet zonder papa of mama. Maar papa en mama kunnen 
niet mee. Papa vaart en mama moet werken. 
Gelukkig wordt er op school niet lacherig gedaan om zijn angst. Hij 
mag tussen zijn vriendjes in slapen. En zijn mama heeft iets 
bedacht: hij krijgt een zak met een geheim mee. Als Ron bang is, 
kan hij in de zak kijken. Dan is hij vast niet bang meer. 
Op kamp kan Ron ’s nachts niet slapen. Dan denkt hij aan de zak.  
In de zak zit een trui van papa. Die trui ruikt naar zout en naar de 
zee. De trui ruikt naar papa. Nu is het net of papa er is! 



 
Taal en stijl Leuk vanuit het kind verteld verhaal. Moeders oplossing om Ron te 

helpen als hij bang is, het meegeven van een trui in plaats van een 
knuffel, is origineel bedacht en het ontroert. Dat Ron niet alleen 
door de trui zijn vader ruikt maar vervolgens ook meteen van hem 
droomt, zal niet ieder kind oppakken. Wat minder waarschijnlijk is 
het dat zulke jonge kinderen op kamp gaan. Het is een vriendelijk 
aanvankelijk leesboekje op AVI 2 niveau over bang zijn.  

 
Titel    Rosa, straatverkoopster in Colombia 
Auteur   Roland Kalkman 
Illustraties   Adri Burghout   
Uitgever   Den Hertog 
ISBN   90 331 1829-7 
 
Juryoordeel 
Vormgeving           Op de omslag staat een bijzonder realistische weergave, bijna 

fotografisch, van een straat in Colombia met op de 
achtergrond Rosa. De illustratie op de omslag toont het 
straatleven in Colombia: een file auto’s met straatverkopers.  
De buitenkant nodigt uit tot lezen, maar geeft niet te veel 
elementen van het verhaal weg  

Inhoud                   Roland Kalkman heeft met Rosa een echt probleemboek voor 
jongeren geschreven. Veel jongeren lezen graag boeken over 
eigentijdse problemen, en de auteur kan zonder direct 
moralistisch te worden hun toch zijn ideeën overdragen. In 
dit boek gaat het om problemen als zwangerschap bij 
tienermeisjes, overleven in een arm land, adoptie en 
christelijke hulpverlening. 

 Rosa groeit vrij zorgeloos op, maar als haar moeder overlijdt 
en het gezin van het platteland naar de stad verhuist, 
verandert haar leven ingrijpend.  
Haar vader krijgt een relatie met een vrouw die niets voor 
Rosa en haar broers en zusje voelt en ook financieel gaat het 
heel slecht met het gezin. Rosa wordt straatverkoopster in 
Cali en ontmoet tijdens haar werk de taxichauffeur Rico. 
Rosa krijgt een relatie met hem en raakt zwanger. Maar Rico 
ziet het vaderschap niet zitten en dumpt Rosa bij een tante 
in een andere stad. Hier moet Rosa zien dat ze haar leven 
weer op rails krijgt. Dankzij hulpverlening lukt dit, maar ze 
moet nog wel een keuze maken over haar ongeboren kind. 
Kan ze het kind zelf opvoeden of is het beter als de baby 
opgevoed wordt in een ander gezin?  

 
Taal en stijl Kalkman schrijft zonder omhaal van woorden. 

Hoe Rosa tot haar uiteindelijke beslissing komt, heeft hij 
realistisch en gevoelig beschreven. Dat Rosa zo naïef 
seksueel contact heeft met Rico komt wat minder 
waarschijnlijk over. Het is haar eerste seksuele ervaring, 
maar die maakt blijkbaar weinig indruk. En weet een 
vijftienjarig meisje dat al heel vroeg volwassen moet zijn niet 
hoe een kind verwekt wordt?   

 In het boek zit een tweedeling. Het eerste deel vormt de 
inleiding en vertelt wie Rosa is, en hoe haar leven eruit ziet 
Hierdoor krijgt de lezer inzicht in de situatie van de 
tienerzwangerschap waarin Rosa belandt. Het tweede deel 
bevat meer emotie en beschrijft op integere wijze het proces 



dat Rosa doormaakt om tot een keuze voor haar kind te 
komen.  

 
Titel   Gaaf! 
Auteur  Bram Kasse 
Illustraties  Nynke Talsma   
Uitgever  Den Hertog 
ISBN  90 331 1811 4 
 
Juryoordeel 
Vormgeving Een frisse omslag waarop de drie hoofdpersonen uit het 

verhaal zijn afgebeeld. De vraag is wel waarom het muurtje 
waarop Mattanja zit zo buitensporig hoog moet lijken.  

Inhoud Theo, Mattanja en Nathan gaan alledrie naar de 
muziekschool. Theo krijgt daar trompetles, Nathan pianoles 
en Mattanja vioolles. Ze zijn zowel op muzikaal gebied als in 
omgangsvormen aan elkaar gewaagd. Nathan en Mattanja 
trekken veel samen op, Theo is niet zo geliefd bij hen. Hij 
loopt voortdurend op te scheppen over zijn muzikaal talent. 
Nathan wil dat Theo eens een toontje lager gaat zingen en 
zorgt ervoor dat Theo’s nieuwe trompet komt te vallen, 
waardoor deze beschadigd raakt. Door dit incident leert 
Nathan de vader van Theo kennen en dan blijkt dat Theo 
helemaal niet zo zeker van zichzelf is, dat hij zich meer een 
houding probeert te geven. Theo blijkt juist faalangst te 
hebben en dat terwijl zijn vader in hem een muzikaal genie 
ziet. Tijdens het grote concert van de muziekschool ontstaat 
dan pas echt een vriendschap. 

 
Taal en stijl  Het verhaal leest vlot, maar toch komen een aantal aspecten 

niet goed uit de verf. Waarom is de titel bijvoorbeeld 
“Gaaf!”? Omdat in het hele boek twee keer een citaat staat 
met daarin het woord “gaaf”?! En welke functie heeft de 
picknick in dit verhaal, waarom krijgt Nathan de 
karakterschets van chaoot? Het einde van het boek is 
wensvervullend: Theo heeft zijn auditie verprutst, maar mag 
toch meedoen aan het jeugdorkest! Dat ondanks het feit dat 
er maar vijf plaatsen beschikbaar zijn. Voor Theo en zijn 
vader was het wellicht gezonder geweest dat Theo juist niet 
in het orkest plaats had mogen nemen. 

 
  
Titel  Bas gaat op schoolreis 
Auteur  Vrouwke Klapwijk 
llustraties  Irene Goede 
Uitgever  Callenbach 
ISBN  90 266 1106 4 
 
Vormgeving Uit de omslagillustratie blijkt waarheen de schoolreis gaat: 

Bas en Anniek staan hoog bij een hek waarvandaan ze de 
giraf kunnen aanraken. Irene de Goede heeft er sprekende 
illustraties bij gemaakt. 

 
Inhoud Het verhaal heeft een duidelijke opbouw: in het eerste 

hoofdstuk vertelt juf Jeltje dat de klas op schoolreis gaat 
naar de dierentuin, en in het laatste hoofdstuk is de 
schoolreis afgelopen. Af en toe zijn er korte verwijzingen 



naar een mogelijk vervolg, bijvoorbeeld als Bas de beren ziet 
en zich afvraagt waar zijn knuffelbeer gebleven is. Ook leert 
Bas op de schoolreisdag zijn nieuwe klasgenootje Anniek  
beter kennen. Op een aardige terloopse manier laat Klapwijk 
merken dat Bas en Anniek heel verschillende kinderen zijn en 
ieder hun eigen sterke en zwakke kanten hebben. Anniek 
durft meer, is veel handiger op het klimrek van touw dan 
Bas, maar Bas kan beter lezen en weet waarheen ze moeten 
lopen om bij de giraf te komen als ze de rest van de klas 
even uit het oog zijn verloren. Aardig detail is dat Bas die 
druk bezig is met het leren lezen, in de dierentuin 
kennismaakt met de braille-aanduidingen en ontdekt dat 
zulke letters, ‘bultjes’ wel erg moeilijk te lezen zijn.  
Het lijkt alsof de hele klas als groep onder leiding van de juf 
de hele dag samen optrekt; voor de meeste kinderen zal bij 
een schoolreis de klas worden gesplitst in kleine groepjes, 
onder leiding van of een ouder of een leerkracht.  
Als de groep bij de olifant staat, rekent de juf voor hoeveel 
pakjes sap die in een keer kan opdrinken: wel duizend. 
Klapwijk schrijft mooi vanuit de gedachten van een jong 
kind: ‘juf…’ vraagt koen opeens. ‘drinkt de olifant ook met 
een rietje?’ Bas lacht.’  
Het stoute klasgenootje Ties dat steeds wegloopt en vijf euro 
bij zich heeft terwijl twee euro het bedrag was dat elk kind 
mocht meenemen,  krijgt zijn trekken thuis als hij misselijk 
wordt van het veel te grote ijsje dat hij heeft gekocht. 

 
Taal en stijl Het verhaal is bestemd voor beginnende lezers en heeft AVI-

niveau 2. Door de afgeronde, korte en overzichtelijke 
hoofdstukken is het verhaal voor de beginnende lezertjes 
goed te lezen. De indeling in tekstblokken draagt daaraan bij.  
In de beschreven dag zit niet zoveel spanning: het is op zich 
wel te prijzen dat Klapwijk er niet voor gekozen heeft om 
Anniek en Bas te laten verdwalen in de dierentuin, maar het 
kabbelt nu allemaal wel erg gladjes voort. Het verhaal heeft 
geen afgerond slot en is ineens afgelopen. Voor beginnende 
lezers is een naam als Juf Jeltje moeilijk te lezen.  

 
Titel Een baan voor daan 
Auteur Vrouwke Klapwijk 
llustraties Kees de Boer 
Uitgever Columbus 
ISBN 90 8543 051 8 
 
Juryoordeel 
Vormgeving  Op het omslag staat een vertederende illustratie van stoere bink Daan 

met hoogrode konen die zijn lief uitziende buurman van 
bouwvakkersformaat Giel aan het helpen is. Een zware stoeptegel 
sjouwen met teenslippers aan is een minder briljant idee. 
 
De sprekende illustraties in het boek zijn in zwart-wit uitgevoerd. 
Dankzij de heldere lay-out, waarbij de tekst in tekstblokken verdeeld is, 
binnen korte overzichtelijke hoofdstukken, is het een heel geschikt 
boek voor aanvankelijke lezers. 

Inhoud                Daan verveelt zich; in je eentje is voetballen niet echt leuk. Tim is 
weg, Koen is naar les en Pien is ziek. Hij haalt dus van ergernis maar 
eens flink uit en zijn voetbal treft buurman Giel. Die zit op zijn knieën 



een tuinpad te leggen. Hij zoekt een ‘maat’, en volgens Giel is Daan 
daar geknipt voor. Daan weet niet wat een maat is, dus Giel legt het 
uit: Daan schept zand op het pad, Giel maakt het glad. Daan geeft een 
steen aan, Giel legt hem op het zand. Het is zwaar werk, merkt Daan, 
maar limonade en wat lekkers houden de moed erin. Tevreden kijkt het 
duo naar het pad als het klaar is. Daan is een ‘top maat’, vindt Giel. 
Samen kunnen ze nog heel wat klussen aanpakken, want aan het huis 
van Giel is veel werk: ‘mijn goot hangt scheef. De deur is kaal. En het 
dak lekt. Maar met jou erbij schiet het op. Wil je nog een baan?  

 
Taal en stijl         Het verhaal is voor beginnende lezers en heeft AVI niveau 1. Vrouwke 
Klapwijk is inmiddels zo ervaren dat ze erin slaagt een echt verhaal te schrijven. De 
manier waarop het woord ‘maat’, onbekend voor Daan, wordt uitgelegd is leuk en knap 
gedaan. Ook aardig is het eenvoudige herhalingselement: Giel zegt aan het begin en 
helemaal aan het eind van het verhaal wat er allemaal aan zijn huis te verbeteren valt, in 
precies dezelfde bewoordingen.  

Minder waarschijnlijk is dat een jongetje van rond de zeven jaar met zware  
stoeptegels mag en kan sjouwen. 

 
 
Titel   Kopje-onder 
Auteur   G.W. van Leeuwen – van Haaften 
Illustraties  Jaap Kramer 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN   90 331 1823 8 

Juryoordeel 
Vormgeving Kleurig omslag met een boos kijkend jongetje dat duidelijk geen zin 

in zwemles heeft. De expressieve tekeningen, ook binnenin het 
boek, zijn van Jaap Kramer. 

    
Inhoud Duko moet leren zwemmen. Maar dat wil hij niet! Hij protesteert 

hevig wanneer hij voor het eerst naar zwemles moet. Hij wil niet 
onder water, hij durft echt niet kopje-onder. 
Ondanks de speelse lessen van de badmeester om hem zijn 
watervrees te laten overwinnen, houdt hij dat koppig vol.  
Grappig gevonden is het hoe Duko uiteindelijk toch onder water 
durft. Als  papa en mama hem hebben overtuigd dat hij voor een 
diploma toch echt met z’n hoofd onder water moet, gaat hij het zelf 
thuis proberen. Wanneer moeder een boodschap doet, steekt hij 
zijn hoofd in een emmer water. En: hij durft het! 
Daarna gaat het goed met zwemles en duikt hij uiteindelijk zelfs de 
bril van een van de zwemvriendjes op.  
Herkenbaar verhaaltje voor kinderen met watervrees. 
Het christelijk element wordt er in dit verhaal wel erg nadrukkelijk 
en vaak bijgehaald. Wanneer het water ‘bubbelt’ moet Duko meteen 
aan het verhaal van Bethesda denken. Een andere keer laat hij de 
groep voor hem buigen, net als in het verhaal van Jozef. 
Anderzijds heeft dat iets vertederends en authentieks en is hier ook 
wat voor te zeggen, omdat kinderen van een jaar of zes doorgaans 
heel onbevangen over het geloof praten.  
  

Taal en stijl Veel vaart zit er niet in het verhaal; het draait vooral om Duko die 
niet onder water durft. Verder gebeurt er weinig bijzonders, wat het 
boekje wat langdradig maakt. 



Ook is het niet altijd duidelijk of het bij een nieuw hoofdstuk gaat 
om een nieuwe les of dat het volgende hoofdstuk een vervolg is van 
de vorige zwemles. Dat is wat verwarrend. 
De schrijfster had over dit onderwerp beter een voorleesboek voor 
kleuters kunnen schrijven. Dit boekje is geschreven op AVI 5 
niveau, een leesniveau dat een gemiddelde is voor kinderen in 
groep vier. De meeste kinderen hebben in die groep hun diploma A 
en B al, zodat het onderwerp van het boekje niet meer zo 
interessant voor hen is. 

 
 
Titel Brand in Berlijn  
Auteur Riny van der Mark 
llustraties Omslag: Rob de Lange 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 331 1827 0  
 
Juryoordeel 
Vormgeving  Rood-bruin omslag met gebroken glas aan de onderkant. De tekening 

van een jongen en meisje lijkt net een foto. Ze zijn wat houterig 
weergegeven. Het omslag past wel bij de tijd waarin het boek speelt, 
namelijk de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog.  

 
Inhoud In dit boek is de roerige periode voorafgaand aan de Tweede 

Wereldoorlog met de Kristallnacht in Berlijn het onderwerp. 
Hoofdpersoon, de joodse Wolf, merkt steeds meer dat de Nazi’s de 
joden het leven zuur maken. Hij is als jood niet meer welkom op 
school, en evenmin op de muziekschool die zo belangrijk voor hem is. 
Zijn beste vriend Hans mag niet meer met hem omgaan van zijn vader, 
die lid is geworden van de SDAP. Gelukkig heeft de Joodse 
gemeenschap in Berlijn onderling veel contact en hebben ze steun aan 
elkaar. Men waarschuwt elkaar op tijd te vluchten uit Duitsland, maar 
de vader van Wolf wacht hier te lang mee waardoor ze uiteindelijk in 
een concentratiekamp belanden. Wolf is bevriend geraakt met Karla. 
Tijdens hun vlucht in de Kristallnacht raken ze elkaar kwijt. Wolf is 
samen met zijn vriend Daniël in het kamp. Hij ontmoet onder andere 
een dominee die met hem praat over het christelijk geloof. Het boek 
heeft een open én verrassend einde, waarin Wolf door de hulp van zijn 
oude vriend Hans, dan SS’er, de kans krijgt te vluchten.  

 
Taal en stijl  Het is prachtig om te zien hoe een schrijver zich ontwikkelt. Waren er    

in het debuut van Van der Mark Terreur in de Tower lang uitgeschreven 
teksten nodig om personen te introduceren bij de lezer, deze keer is dat 
niet het geval. Ook komen er veel minder en veel minder vaak 
onwaarschijnlijke gebeurtenissen voor. Brand in Berlijn is een met vaart 
geschreven en spannend verhaal. Wel is enige voorkennis van het 
Jodendom en het Zionisme geen overbodige luxe. Een vraagpunt is bij 
de jury of Van der Mark niet te sterk de eigen geloofsbeleving heeft 
laten doordringen in zijn beschrijving van het Joodse geloof. We vragen 
ons af of Joden zich herkennen in de beschrijving van het zondebesef bij 
sommige Joodse personen, bijvoorbeeld op blz. 47: ‘Ik denk dat zelfs de 
meest orthodoxe joden de wet niet kunnen, niet willen houden. Niet 
volmaakt in elk geval’.  

 
Titel Lawaaisaus 
Auteur Hans Mijnders 
Llustraties       Kees van Scherpenzeel 
Uitgever Den Hertog 



ISBN 90 331 1824 6 
 
Juryoordeel 
Vormgeving  Het omslag geeft een aantal vrolijk kijkende kinderen met sprekende 

gezichten weer, een herkenbaar en aantrekkelijk product van Kees van 
Scherpenzeel. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een nogal  
onsmakelijk uitziende klodder ‘lawaaisaus’. Het boek is verlevendigd 
met illustraties van handgeschreven briefjes, bordnotities, 
krantenartikels, een spandoek.  

 
Inhoud De kinderen van de groepen acht van de Willem van Oranjeschool en 

de naburige Troubadourschool zitten elkaar voortdurend dwars. Bij het 
voorbereiden van een rommelmarkt wordt een inbraak gepleegd op 
school waarvan de Troubadourschool meteen de schuld krijgt. Over en 
weer houden de leerlingen van groep acht de vete in stand door 
pesterijen, vechtpartijtjes, spijkers. Door overleg van de beide 
leerkrachten van de groepen komt er uiteindelijk een gezamenlijk 
project van de grond: er komt een rommelmarkt en een restaurant 
waar een toepasselijk patatje ‘lawaaisaus’ geserveerd wordt. 

  
Taal en stijl      Hans Mijnders zet als rasechte onderwijzer een levendige groep acht 

neer in vlot taalgebruik. Hoewel er nog steeds, net als in andere boeken 
van Mijnders, veel personages in voorkomen, is het boek redelijk goed 
te volgen. Wel komen in de klassensituatie weer veel chaotische 
gebeurtenissen voor. 
 

Titel Dierenhotel De Blije Buldog 
Auteur Corien Oranje 
Illustraties       Roelof van der Schans 
Uitgever Callenbach 
ISBN 90 266 1239 7 
 
Juryoordeel 
Vormgeving  Omslag waaruit duidelijk te zien is dat we met een spannend boek te 

maken hebben. De letters met hondenprintjes en de woorden Top 
Secret geven aan dat we met een deel van de serie Top Secret te 
maken hebben. Op de achterzijde een foto van de auteur met een 
zwarte zonnebril op, waarmee ze zichzelf een wat Paul van Loon-achtig 
imago geeft. 

 
Inhoud Ook in het vierde deel van de serie Top Secret gebeuren spannende 

avonturen. Omdat de auto van de familie van Nathan versleten is, zit er 
niets anders dan een fietsvakantie op. Vriend Arco heeft een ander 
idee: met zijn opa, die vroeger kolonel is geweest, kamperen op een 
natuurcamping in de Achterhoek. Opa heeft een leuk programma 
bedacht, waardoor de kinderen niet de kans krijgen te gaan niksen.  

 Terwijl ‘De Misdaadmonsters’ zich installeren op de natuurcamping is in 
de buurt van de camping het Dierenhotel de Blije Buldog met het 
zomerprogramma bezig. Het Dierenhotel vangt volgens de advertentie 
de huisdieren van nietsvermoedende vakantievierende mensen op. In 
werkelijkheid worden er dierproeven uitgevoerd op de onschuldige 
huisdieren.  

 Al vrij snel komen de misdaadmonsters in opstand tegen het 
militaristische programma van opa. Op hun hardlooproute in het bos 
raakt de hond van Nathan, Jaro kwijt. De hond wordt ondertussen 
‘opgevangen’ in het Dierenhotel. Natuurlijk vinden de Misdaadmonsters 
het hotel én Jaro en na veel verwikkelingen wordt in een spectaculaire 



ontknoping de directrice van het dierenhotel, mevrouw Beatrice 
Bonaventura, door de politie gepakt. Nathan is gewond geraakt. Zo kan 
hij aan het einde van alle avonturen eindelijk verplicht nietsdoen, 
dankzij zijn blessure. Eind goed, al goed.  

 
Taal en stijl  Vlot geschreven avonturenboek waarin Corien Oranje laat zien dat ze 

kan schrijven. Helaas gebruikt ze regelmatig wel erg populair 
taalgebruik. ‘Aaargh!’ Moeder doet alsof ze flauwvalt, en vader  

 kan haar nog net opvangen voor ze van de bank afrolt’. 
Oranje gebruikt echte typetjes,zoals de kolonel,die voortdurend in zijn 
rol blijft. Types zijn ook de stoere jongens die zoveel mogelijk de 
meisjes te slim af proberen te zijn, maar ondertussen toch elke keer 
weer moeten erkennen dat die meisjes niet zo onhandig zijn als zij 
denken. De directrice van het dierenhotel lijkt een regelrechte kopie 
van Cruella Devil. Sommige gebeurtenissen zijn wel erg 
onwaarschijnlijk.  

  
Titel    Slaappoeder 
Auteur   Corien Oranje 
Illustraties   Willeke Brouwer   
Uitgever   Columbus 
ISBN   90 8543 071-2 
 
Juryoordeel 
Vormgeving De omslag nodigt uit om het boek te openen en lekker te 

gaan lezen, het tafereel op de voorkant zet de lezer meteen 
aan het fantaseren over het gezinsleven van een drieling – 
wat zal dit een gezellig verhaal zijn. Ondanks veel gebruik 
van de kleur blauw op het omslag, geeft de illustratie toch 
een warm gevoel. Binnenin het verhaal staan humoristische 
illustraties in Oost-Indische inkt.  

Inhoud Warm voorleesboek met in de hoofdrol de drieling Tom, Job 
en Wout. Soms is het leuk om een drieling te zijn, maar niet 
altijd: zo kun je niet met drie tegelijk op mama’s schoot 
zitten. Inhoudelijk iets minder geslaagd is dat het verhaal 
helemaal rond Sinterklaas en Kerst speelt, terwijl dat in niets 
blijkt uit de beschrijving op de achterflap. Ook dat een van 
de drieling iets van Sinterklaas krijgt zonder dat de 
geschenken van de andere twee ook maar genoemd worden, 
kan eigenlijk niet voor zulke heel jonge kinderen. 

 
Taal en stijl Tom, Job en Wout zijn vooral dol op elkaar. De ouders van 

de jongens weten de opvoeding een creatieve invulling te 
geven. De verhalen geven continu een gevoel van veiligheid, 
vertrouwen en liefde. Niet altijd is er consequent omgegaan 
met het perspectief van de hoofdpersonen. Dit perspectief 
wordt af en toe overgenomen door de teddybeer. Dat kan 
grappige momenten opleveren, maar ook verwarring. 
Misschien voor de auteur een idee om de teddybeer als 
hoofdpersoon te maken in een nieuw boek.  

 
 
Titel Dolfi en Wolfi en de schat in de zee 
Auteur J.F. van der Poel 
llustraties Adri Burghout 
Uitgever De Banier 
ISBN 90 336 628085 



 
Juryoordeel 
Vormgeving  Ook het zevende deel van de bestsellerserie Dolfi en Wolfi heeft een 

echt serieomslag. De naam van de auteur staat in de bovenste gele 
balk, in de smalle balk onderaan staat de naam van de serie en het 
deel. De omslagtekening van Wim Smalen geeft haast fotografisch het 
onderzoeksschip weer dat in dit deel een rol speelt, én natuurlijk 
titelheld Dolfi met een gevonden munt.  

 
Inhoud Andy en Mirja mogen logeren bij de oude visser, die op dat moment 

nogal eenzaam is, omdat zijn zoon Wil erg druk is met een onderzoek 
in samenwerking met twee mannen op de zeebodem. De oude man 
vertrouwt het niet; hij vindt dat de mannen wel erg geheimzinnig doen. 
Andy en Mirja, die op een nacht zien dat deze mannen spullen in het 
schuurtje opruimen, kunnen het natuurlijk niet laten zich hiermee te 
bemoeien. Dolfi gaat ook eens kijken en duikt een oude munt op. 
Wanneer de onderzoekers horen dat de kinderen bij Wils vader logeren, 
voelen ze zich bekeken en proberen ze de kinderen en Wolfi uit te 
schakelen. Maar gelukkig zijn Dolfi en de politie de boeven te slim af. 

 
Taal en stijl  Het verhaal is niet erg sterk en wat slordig geschreven. Van der Poel 

heeft weinig beschrijving en veel dialogen. Het verhaal leest daardoor  
onrustig en springt van de hak op de tak. De oude visser vertelt in 
hoofdstuk 11 nogal moralistisch over het ontbreken van Godsbesef bij 
veel mensen. ‘Ze vinden het normaal, totdat de dag komt dat ook voor 
hen alles donker zal zijn’. Hij spreekt onder andere over ‘het licht in 
hun ziel’ en ‘een nieuw hart’. Van der Poel citeert uit de 
Statenvertaling. De auteur kan zich inleven in kinderen wanneer hij 
hierbij de kinderen laat zeggen dat ze dit wel moeilijk vinden en dat ze 
veel hiervan nog niet begrijpen. Dit zal voor veel lezers weer 
herkenbaar zijn.  

 
 
Titel Feest op zolder 
Auteur Marian Schalk-Meijering 
llustraties Rita Hijma 
Uitgever Den Hertog 
ISBN 90 331 1822 x  
  
Juryoordeel 
Vormgeving  Paars gekaderd omslag, met verklede kinderen op zolder met veel 

bonte kleren, wat past in de door Rita Hijma geïllustreerde serie Feest-
boeken van Marian Schalk- Meijering. De hele serie Feest is geschreven 
op AVI-2 niveau, in een schreefloze letter, met de tekst in een royale 
letter afgedrukt in tekstblokken. Van de tekeningen van Rita Hijma 
moet je wel houden. Kinderen dragen daarop meest kleren met 
strepen, stippen en andere patronen door elkaar, wat erg druk 
overkomt. 

 
Inhoud In dit deeltje vertelt Tim aan Toos dat hij verhuizen gaat. Toos schrikt 

wel, maar is blij dat het nieuwe huis niet ver weg is. Ze kunnen 
vrienden blijven. Tim gaat in het huis van zijn overleden opa wonen. De 
twee vrienden gaan op onderzoek uit in dat huis en ontdekken de 
zolder. Daar is een stookhok. ‘Spookhok’ – leuk gevonden. Ze vinden 
een doos. Zou er een schat in zitten? Ze gaan op zoek naar de verloren 
postzegels van opa. Ze zoeken tevergeefs, totdat ze deze schat vinden 
in de stok van opa, die per ongeluk omvalt. Schat gevonden! Tenslotte 
eten ze poffertjes op zolder.  Groot feest op zolder dus. 



 
Taal en stijl Marian Schalk heeft leuke grapjes gevonden, zoals het al genoemde 

‘stookhok-spookhok’. Schalk gebruikt minder eigentijds taalgebruik als 
‘Zo, Toos…’, of ‘Oh, zucht Toos, wat mooi Tim’.  
 Verder is het een eenvoudig verteld verhaal. Het verhaal was ook af 
geweest zonder de zoektocht naar de postzegels van opa, met alleen 
het thema ‘verhuizen’. 
 

Titel Kerst met rode stippen 
Auteur Joke Schutten 
Illustrator Anky Spoelstra 
Uitgever NZV uitgevers 
ISBN 90 6986 2705 
 
Juryoordeel 
Vormgeving Het boek heeft een echt serieomslag, met de gegevens van titel, 

schrijver en illustrator in balken. De naam van de serie Ster-reeks is te 
herkennen aan de sterren op de balk aan de bovenkant van het 
omslag. Kleurrijke bij het onderwerp passende omslagtekening 
Dat het een leesboek voor beginnende lezers is, is goed te zien aan de 
lay-out van het boek. Elke zin begint op een nieuwe regel.  
Er is veel wit op de bladzijde wat overzichtelijk oogt. De 
zwartomkaderde potloodillustraties vullen de tekst aan. Niet op elke 
bladzijde staat een tekening. Dat maakt de tekst wat lang voor 
kinderen. Dit zou verbeterd kunnen worden door veelvuldiger gebruik 
van tekstblokken. Gelukkig staat de oefentekst voor Max cursief 
afgedrukt. 

 
Inhoud Het is december en bijna kerst. Max is moe en ligt op de bank. Hij blijkt 

waterpokken te hebben. Dat komt slecht uit, want Max zou als herder 
meedoen met het kerstspel op school. Gelukkig stuurt de juf zijn tekst  
op, zodat hij thuis oefenen kan. En als er, vlak voor het kerstspel, nog 
maar één rode vlek over is, mag Max meedoen. Zijn opa uit Suriname 
komt over. Dat is een grote verrassing voor Max. Het wordt een mooi 
kerstfeest.  

 
Stijl Grappig verteld verhaal over zieke Max in de kersttijd. Er komen soms 

lange woorden voor die de ene keer wel, de andere keer niet worden 
afgebroken. (olie-bol; Suri-name) 



Titel Kiezen! 
Auteur Ben Slingenberg 
llustraties Iris Boter 
Uitgever Mozaiek 
ISBN 90 23991 18 4 
 
Juryoordeel 
Vormgeving  Lekker kleurig omslag, een beetje een meidenboek door de paars-

oranjerode kleuren. De computer die in veel van Slingenbergs boeken 
een belangrijke rol speelt, staat prominent in beeld. De kleine zwart-
wittekeningetjes in de tekst zijn erg aardig, maar trekken het boek toch 
wat naar een jongere leeftijdsgroep toe. De omslag noemt het boek 
‘voor kinderen vanaf 10 jaar’, de binnenkant zegt ‘vanaf 11 jaar’, en de 
hoofdpersonen zijn brugklassers, dus toch zeker een jaar of twaalf.  

 
Inhoud Wieteke is verliefd op Stijn, maar haar vriendin Anouk ook. 

Hartsvriendin wordt hartsrivaal dus. In hun klas komt een nieuw 
meisje, Nalini, uit Zaïre. Ze woont bij Noor, een kunstenares die een 
galerie wil openen. Nalini heeft het moeilijk, maar wil weinig over haar 
leven kwijt. Haar moeder is gestorven en al wil ze wel contact met haar 
nieuwe klasgenoten, ze laat mensen niet gemakkelijk toe. Wieteke wil 
best bevriend worden met Nalini, maar ergert zich ook aan haar en is 
dus soms gewoon heel boos op Nalini. Anouk, Stijn en Wieteke komen 
ook in contact met Nalini’s pleegmoeder, Noor, en raken op haar 
gesteld.Noor wil een galerie openen en de kinderen helpen haar met 
het opknappen van de ruimte. Aan het eind van het boek weten lezers 
en Wieteke het verhaal achter de ziekte en dood van Nalini’s moeder, 
en lijkt Nalini haar nieuwe vrienden en klasgenoten meer te gaan 
vertrouwen. 

 
Taal en stijl Slingenberg gebruikt vrij populaire taal: ‘onwijs leuk’, ‘te benieuwd’. 

Enerzijds passend bij een hedendaags ik-verhaal, maar het mag best 
wat neutraler. Gevoelens worden vaak expliciet verwoord; als Wieteke 
bang is dat Stijn haar niet meer leuk vindt, voelt ze meteen een ‘knoop’ 
in haar buik. Ook staat er soms wel een paar keer op een bladzijde een 
kreterig zinnetje als ‘dat voelt zo lekker’ of ‘we zijn zo vrolijk’, en die 
standaardformuleringen gaan snel vervelen. 



Titel        Pestkoppen  
Auteur Gerry Velema 
llustraties Walter Donker 
Uitgever Columbus 
ISBN 90 8543 041 0 
 
Juryoordeel 
Vormgeving Niet het fraaiste omslag uit het fonds van Columbus, zo’n op de 

lippen bijtend meisje dat met een briefje in de hand in de kamer 
staat terwijl buiten een jongen hard wegrent. De illustraties zijn 
nogal dramatiserend.  
 

Inhoud Tos zit in groep zeven of acht. Ze wil graag meedoen met haar 
schoolvriendinnen Kim en Debbie, die klasgenoot Junior op alle 
mogelijke manieren duidelijk maken dat ze hem niet moeten. Maar 
diezelfde Junior redt haar net op tijd als ze bijna onder een 
vrachtwagen komt. Vervolgens wordt ze uitgenodigd voor zijn 
verjaardagsfeest. Veel zin heeft ze niet in het partijtje, maar ze gaat 
toch.  
Of Tos het lef heeft niet langer een meeloper te zijn en durft te 
stoppen met het pesten en kleineren van Junior is een belangrijke 
lijn in het verhaal. Velema vertelt hoe de drie meiden een stukje 
voor de weeksluiting voorbereiden over barmhartigheid, terwijl ze 
geen oog hebben voor hun eigen onbarmhartige gedrag.   
Een andere verhaallijn is dat Tos gaat verhuizen en als buurman een 
eenzame zonderling met de ouderwetsige bijnaam ‘Kluitje’ krijgt. De 
drie meiden, ze noemen zichzelf ‘Musketerinos’, gaan slootje 
springen om een schaap in de wei van Kluitje overeind te helpen.  
Twee van de vriendinnen worden door de boer meegenomen en hij 
lijkt van plan te zijn hen als een soort gijzelaars te gebruiken. Hij wil 
afdwingen dat de gemeente een hoog hek om zijn terrein zet. In de 
morsige kamer ziet Tos een foto die ze ook bij Junior thuis heeft 
zien staan. Ze leidt daaruit af dat Kluitje Juniors verdwenen vader 
is.  
Het conflict van Tos, mee willen doen met haar vriendinnen maar 
toch weten dat haar gedrag tegenover Junior niet in de haak is, 
wordt goed duidelijk gemaakt. Wel spreekt Tos aan het eind van het 
verhaal in wat te volwassen  en wijze bewoordingen met Junior over 
zijn hervonden vader, die van ‘Kluitje’ meneer Timmer wordt.  
Het verhaal bevat wel heel veel toevalligheden: de nieuwe buurman 
van Tos blijkt de vader van Junior te zijn, bij het bijna-ongeluk van 
Tos is Junior precies op tijd ter plekke, bij de verkoop van 
kinderpostzegels komt Tos precies bij het huis van Junior langs en 
wordt binnen gevraagd, en zo is er nog wel meer te vinden.  

 
Taal en stijl Velema schrijft levendig, met veel dialoog. Ze weet zich ook te 

beperken in personages en gebeurtenissen en schrijft niet uitgebreid 
over allerlei klasgenoten die niet ter zake doen. Ze schrijft niet erg 
beeldend, hoe de hoofdpersonen eruit zien kom je alleen van Junior 
te weten. Een lelijk zinnetje als het gezin aan tafel over de 
verhuizing praat, is ‘Mama bemoeit zich ermee (…)’ Alsof de moeder 
geen recht van spreken heeft! Heel af en toe staat er een foutje, 
zoals  ‘eisen dat de burgemeester moet komen’. Het woordje ‘moet’ 
is hier overbodig. 

 
Titel    Max Mol graaft een gang 
Auteur   Joke Verweerd 



Illustraties   Remko van der Werf   
Uitgever   Mozaïek Junior 
ISBN   90 239 9100 1 
 
Juryoordeel 
Vormgeving Prentenboek met vrij donkere illustraties. De dieren zijn zo 

getekend dat ze meteen je hart stelen. Het koolmeesje lijkt 
overigens zo zijn weggevlogen uit het boek Het ongeruste 
musje, geïllustreerd door William Geldart. De illustraties laten 
zowel het leven boven als onder de grond zien.  

Inhoud Het verhaal heeft een thema dat kinderen vanaf een jaar of 
vijf zal aanspreken: groot willen zijn, in plaats van klein. 
Welk kind hoort nooit:’nee, daar ben je nog te klein voor, pas 
als je later groot bent dan…‘.  
Ook Max de mol ervaart dit. Terwijl zijn vader en broers mee 
mogen met de graafploeg, moet Max bij zijn moeder blijven 
en mag hij niet meer dan de gang vegen. Maar Max wil 
graven!! Hij wil groot genoeg zijn om te mogen graven. 
Daarom bedenkt hij een plan. Max wil laten zien dat hij best 
groot genoeg al is om in de graafploeg te kunnen. Tijdens 
een moment van onoplettendheid van moeder mol begint 
Max zijn eigen gang te graven. Wat een goed idee lijkt, 
eindigt bijna in een ramp: Max verdwaalt. Gelukkig kan 
Koolmees hem helpen en brengt hem weer thuis. Zijn familie 
is dan best trots op Max en ze realiseren zich dat Max groot 
begint te worden.  

 
Taal en stijl Het verhaal is vrij lang voor jonge kinderen. Er worden voor 

kinderen van ca. vijf jaar soms moeilijke woorden gebruikt: 
mollenwei, kluiten en graafarm. En ondanks de 
aantrekkelijke illustraties en het aansprekende thema wil het 
verhaal toch niet zo vlotten. De emoties bij het (voor)lezen 
blijven eigenlijk weg. Het verhaal blijft wat afstandelijk. De 
auteur heeft een ruime schrijfervaring, en bereikt velen met 
haar boeken. Daaruit blijkt wel dat het schrijven van een 
psychologische roman iets anders is dan het schrijven van 
een tekst voor een prentenboek.  



Titel Mikko, mijn stoere broer 
Auteur    Hijltje Vink 
Illustraties    Diny van de Lustgraaf   
Uitgever    De Banier 
ISBN    90 336 2792-2 
 
Juryoordeel 
Vormgeving Vrolijk gekleurde omslag en aansprekende gekleurde 

illustraties in het boek. Qua stijl lijken de illustraties op die  
van Carl Hollander in De kleine kapitein van Paul Biegel. De 
rolstoel waarin Mikko zit, ziet er wel wat ouderwets uit. Lisa 
vertelt over het huis waarin ze wonen dat het ‘het laatste 
huis in een rijtje van vier’ is (pag. 6-7). Maar op de illustratie 
is hun huis het meest linkse, dus het eerste huis van het 
blok. I 

n het boek komen meerdere lettertypes voor. De inleiding die 
Lisa geeft over het waarom van het boek moet de indruk 
geven door Lisa zelf geschreven te zijn. Daarna staat het 
verhaal in een rustig lettertype.  

  

Inhoud Dit boek is een deel uit een serie. Eerder verschenen in deze 
serie titels als Brenda heeft een draakje in haar bloed en Kim 
woont eigenlijk liever thuis. Lisa heeft een oudere broer, Tijs 
van negen, en een jongere broer, Mikko van zeven. Lisa wil 
graag voor één keer alles vertellen over het leven met haar 
broertje Mikko, zodat alle vragen zijn beantwoord. Ze vindt 
het vervelend dat ze steeds vragen krijgt als “Waarom zit hij 
in een rolstoel” en “Is je broertje soms kapot”. Mikko is 
gewoon Mikko.  

 
Taal en stijl Hijltje Vink laat met dit boek kinderen ervaren hoe het is om 

een gezinslid te hebben dat meervoudig gehandicapt is. 
Liefdevol en eenvoudig beschrijft Vink de nare en leuke 
momenten van dit gezinsleven. Ze laat zien dat dit gezin ook 
vooral een gewoon gezin is. 
Net zoals Christine Kliphuis met haar boeken in De 
Ziekenboegserie, zoals Het oor van Leonoor en Het been van 
Heleen blijft ook Hijltje Vink het concept van haar serie 
trouw. Vernieuwend is het niet meer – aansprekend is het 
nog steeds.  



Titel   Christa en de verdwenen kandelaar 
Auteur  Annemarie van Westen 
llustraties  Roel Ottow 
Uitgever   Callenbach 
ISBN  90 266 1226 5 
 
Juryoordeel 
Vormgeving  Wat vlakke tekening van twee meisjes die een mezoeza vasthouden. 

Op de achtergrond een kandelaar zoals die gebruikt wordt op het 
joodse Chanoekafeest,een verwijzing naar de titel van het boek. 

 
Inhoud Het thema is origineel: vriendschap tussen een christelijk meisje, 

Christa, en een joods meisje,Tirza, waarbij Christa veel leert over 
joodse feesten en gewoontes. 
De moeder van Christa volgt Hebreeuwse lessen. Christa mag mee; 
ze kan dan spelen met Tirza, de dochter van de lerares die even oud 
is als zij. Het klikt tussen de meisjes en Tirza helpt Christa met een 
werkstuk over Joodse feesten. Ze gaan samen op zoek naar een 
verdwenen kandelaar, die in een vorig woonhuis van de Joodse 
familie moet zijn achtergebleven. Hierbij beleven ze allerlei 
avonturen. Daarnaast heeft Christa een tante Lidwien op wie ze erg 
dol is en met wie ze een goede band heeft. Deze tante kwam ook 
voor in het vorige boek van Van Westen, Een brief van Christa voor 
de domienee.  
Christa heeft een grote bewondering voor de ‘bijzondere feesten en 
gewoontes van het jodendom’ en zet zich in om samen met haar 
joodse vriendin iets terug te vinden van een joodse schat.  
De manier waarop de meisjes bij elkaar komen en met elkaar 
omgaan doet wat gekunsteld aan. Dit bezwaar geldt ook voor de 
opzet van het boek als geheel.  

 
Taal en stijl  De informatie over het maken van een werkstuk is niet altijd even 

duidelijk: Tirza moet een werkstuk maken; ze heeft er plaatjes bij 
die Christa voor een werkstuk kan gebruiken (blz.13); Christa en 
Tirza maken samen een werkstuk (blz. 17); vriendin Sterre wil 
plaatjes voor ons werkstuk (blz.19); Tirza gaat me helpen met mijn 
werkstuk (blz. 32); en  
Tirza heeft veel plaatjes voor onze werkstukken (blz. 35). 
De auteur probeert zo mooi mogelijk te schrijven: ‘Christa’s 
chanoekia glanst als het vel van een bruine vrouw in de zon’ (blz. 
79). 
Van Westen heeft een echt meidenboek willen schrijven. Misschien 
wilde ze teveel. Het geheel komt niet helemaal uit de verf.  



Titel   De Omega-schuilplaats 
Auteur  Bert Wiersema 
llustraties  Jaap Kramer 
Uitgever  De Vuurbaak 
ISBN  90 5560 294 9 
 
Juryoordeel 
Vormgeving Het boek oogt geheel overeenkomstig de eerdere negen delen van 

de serie Logboek Lammers, met illustraties van Jaap Kramer, en 
heeft een zelfde lettertype en paginaopmaak.  
Net als de andere delen oogt het boek niet erg eigentijds. 
Het is duidelijk dat een serie als serie herkenbaar moet zijn en 
blijven, maar wat zou je auteurs van De Vuurbaak toch een 
vormgever gunnen voor de uitgaven van hun werk. De andere 
uitgeverijen laten zien dat een aantrekkelijke, eigentijdse 
vormgeving voor hen belangrijk is. 

 
Inhoud Professor Lammers, zijn vrouw en de kinderen Jessica, Erik en Bob, 

hebben in Normandie te maken gehad met een uiterst gevaarlijke 
sluipschutter.  
Afrekening in Normandie was dan ook de titel van deel negen.  
Chagall, nogal een curieuze naam voor een crimineel, is een boef 
die nog nooit gefaald heeft bij het uitvoeren van zijn opdrachten. 
Tegen de familie Lammers kon hij niet op en hij kan de mislukking 
niet verdragen. Hij achtervolgt de familie naar Groningen.  
Hij geeft op een dag verschillende demonstraties van zijn fabuleuze  
schiettechniek en belt ’s avonds om te laten weten dat de kapotte 
fietsbanden en tashengsels zijn werk waren, en dat er ergere 
schietincidenten zullen volgen als hij geen geld krijgt. Lammers licht 
de Franse politie in.  
Omdat de familie Lammers in eigen huis niet meer veilig is, wordt 
ze ondergebracht op een zeer geheime schuilplaats van de Franse 
geheime dienst, de Omegaschuilplaats. Na de nodige verwarringen 
en persoonsverwisselingen komt de slechterik in de cel terecht en 
kan de familie veilig terug naar Groningen.   

 
Taal en stijl Wiersema heeft met deze verhalen een trouwe schare lezers en fans 

verzameld en die is hem van harte gegund. Kinderen vallen niet zo 
gauw over zinnen als ‘Jessica gaf een gilletje’, over dik aangezette 
beschrijvingen en half foute uitdrukkingen als ‘waar een wil is, daar 
is ook wel een weg te vinden’ of ‘de kust is veilig genoeg’. Ze lezen 
makkelijk wat diagonaal door monologen van een pagina lang heen, 
op zoek naar een volgende spannende gebeurtenis.  Maar het blijft 
storend om tijdens een gesprek binnen het gezin te zien staan dat 
moeder ook ‘een duit in het zakje’ doet, waarmee ze meteen 
weggezet wordt als niet-volwaardige gesprekspartner. Ook niet fraai 
zijn de vele stijlverschillen, registerverschillen eigenlijk, die in de 
tekst voorkomen. Na een diner in een Frans sterrenrestaurant staat 
nogal platvloers dat ze ‘het eten achter de kiezen hebben’, als ze op 
hun onbekende schuilplek aankomen is de lucht ‘zwanger van een 
zilte zeelucht’.  

 
Titel                        Ontvoerd (Serie: Verloren vrijheid, deel 1) 
Auteur                     Bert Wiersema 
Illustraties               Walter Donker 
Uitgever                  De Vuurbaak 
ISBN                        90 556 0283 3 



 
Vormgeving Op de omslag van Ontvoerd zien we Doa, die doodsbenauwd 

wegrent voor Rein en zijn agressieve bloedhond Kastor. De 
illustratie is vrij donker en nodigt daarom op het eerste oog minder 
snel uit tot lezen. Verder bevat het boek geen illustraties. 

 
Inhoud Doa is een temperamentvolle krijger, lid van een Afrikaanse 

negerstam. Hij woont in het tropische regenwoud en doodt op een 
van zijn tochten door het oerwoud een panter. Daarmee voelt hij 
zich de gelijke van zijn legendarische grootvader Ktulu die eens met 
zijn mes een leeuw doodde. Dit verhaal heeft verder geen functie. 
Wel geeft het blijk van Doa's moed. 
Als  Doa met de dode panter op zijn rug terugkomt bij zijn dorp, ziet 
hij dat zijn dorpsgenoten vastgebonden afgevoerd worden door 
leden van een vijandige stam, onder leiding van een blanke 
toezichthouder. Bij zijn poging hen te redden, wordt ook Doa gepakt 
en bewusteloos geslagen. Hij wordt wakker op het slavenschip 
waarop ook zijn zus Rana is. De hele stam wordt gedeporteerd naar 
Suriname. Doa doorstaat de zware boottocht en komt in Suriname 
aan. Vele anderen, onder wie zijn zus Rana, overleven de tocht niet. 
In Paramaribo wordt Doa als slaaf verkocht. Hij belandt bij de 
gemene baas Joshua. Samen met zijn vriend Daju moet Doa in de 
haven goederen stelen. Ondanks het strenge toezicht ziet hij kans 
om met een groep slaven te ontsnappen. Met hun ploegleider Kanda 
vluchten ze het oerwoud in. Doa ontfermt zich over zijn gewonde 
vriend Daju en wordt gepakt. Zijn wrede baas wil met hem 
afrekenen. Maar het loopt allemaal anders als Doa het vijfjarige 
dochtertje Sarah van de Engelse planter Palisser van de 
verdrinkingsdood redt.  

 
Taal en stijl Een temperamentvolle, heldhaftige krijger, wrede slavenhandelaars, 

een bloedhond met vlijmscherpe tanden, een ingemene 
slavendrijver, een riskante vluchtpoging, een grot vol bloedzuigende 
vleermuizen. Voeg daarbij nog gevechten op leven en dood, een 
barmhartig christen en een onverwachte, maar toch ook  
voorspelbare wending ten goede. Ziedaar de ingrediënten van dit 
vlot geschreven verhaal over een gruwelijk aspect van de 
negentiende-eeuwse slavenhandel.  
Bert Wiersema weet als alwetend verteller met overwegend 
clichétaal een meeslepend verhaal te schrijven. Het confronterend 
realisme, vermengd met romantische elementen, informeert en 
amuseert de lezer.  
De passage over de overtocht van Afrika naar Suriname wordt 
aldoor vanuit een wisselend perspectief benaderd. Zo wordt op 
pagina 38 haast elke alinea verteld vanuit een ander gezichtspunt.  
Bert Wiersema schreef Ontvoerd  als feuilleton voor het Nederlands 
Dagblad. Dat verklaart de spanning, die van begin tot eind aanwezig 
is. Het is jammer dat dit  verhaal met zo weinig redactionele 
begeleiding tot jeugdboek is verheven. De woorden en zinnen 
worden als een onoverzichtelijke brij achter elkaar afgedrukt, soms 
staan er slechts twee alinea’s op een bladzijde. Een rustiger, meer 
uitgebalanceerde lay-out zou het verhaal niet hebben misstaan en 
zou ongetwijfeld het leesplezier hebben bevorderd. Heel storend is 
ook, dat tientallen keren de komma ontbreekt tussen twee 
persoonsvormen. 


