
                                                                                                 Juryrapport 2010 Werkgroep Christelijke Kinderboeken  1  

Het Hoogste Woord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juryrapport 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Juryrapport 2010 Werkgroep Christelijke Kinderboeken  2  

Inhoud  
 
 
 
 
           Pag. 
 
Inhoud          2 
 
Voorwoord juryrapport        3 
 
De genomineerde boeken        7 
 
De winnaar van Het Hoogste Woord       
Kom niet dichterbij         8 
 
De overige nominaties 
Blessuretijd          10 
Chaos in mijn hoofd        12 
Los zand          14 
 
De overige boeken: categorie 4-8 jaar 
De knuffel van Sofie        16 
De rijkste opa van de wereld       18 
Toer le sjoer          20 
 
De overige boeken: categorie 9-14 jaar 
De Barbarossabunker        22 
De Linnenroof         24 
De papegaaienpsycholoog        26 
De zadeldieven         28 
Het meisje in mijn hoofd        30 
Meester verdacht         32 
Waterspiegel         34 
         
 
 
 



                                                                                                 Juryrapport 2010 Werkgroep Christelijke Kinderboeken  3  

Voorwoord 
 
 
 
 
Het is alweer vijftien jaar geleden dat de jury Het Hoogste Woord voor het eerst de 
prijs Het Hoogste Woord uitreikte. In dat jaar, 1996, beoordeelde de jury 21 
boeken. Vijftien jaar is een lange tijd en wie de lijst titels bekijkt die de afgelopen 
vijftien jaar zijn ingestuurd, ziet duidelijk dat er veel ontwikkeling is geweest in de 
christelijke kinderboekenwereld. Van de ingestuurde 21 titels van 1995 zouden er 
in 2010 waarschijnlijk slechts drie zijn ingestuurd voor de Hoogste Woordverkiezing 
en de rest wellicht voor de EigenWijsPrijsverkiezing. Het is bijzonder om te zien 
dat een van de boeken uit 1996 in 2010 bij uitgeverij Callenbach is herzien en 
herdrukt. Het is Is je moeder thuis van Frans van Houwelingen, dat in 2010 
uitkwam onder de titel Maankind.   
 
Ook in 2005, na tien jaar jury, blikten we terug en concludeerden: ‘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.’  
Wanneer we de aangemelde boeken van de afgelopen jaren naast elkaar leggen 
kunnen we niet anders zeggen dan dat er veel ontwikkeling is geweest bij de 
auteurs en uitgevers: ontwikkeling in de schrijftechniek, in de benadering en keuze 
van de onderwerpen en in de vormgeving.  
 
Wat hield de jury de afgelopen jaren vooral bezig? Vanaf 1996 kwamen er jarenlang 
vrijwel uitsluitend titels op de markt met onderwerpen uit de realiteit. Dat 
veranderde in 2005 toen, tot verrassing van de jury, plotseling een aantal titels in 
het genre fantasy werd uitgegeven.  
Het jaar erna, in 2006, waren er titels bij met uitgesproken humor, een element 
waar we al lang naar uitkeken. Gelukkig is die humor gebleven. In 2006 zaten er 
voor het eerst ook gedichten bij de inzendingen. Spelen met taal in gedichten is  
-zij het niet uitbundig– tot op heden een blijvertje. In 2008 vroeg de jury, na 
teleurgesteld te zijn in een aantal titels, zich af wat nu eigenlijk de x-factor van 
een christelijk kinderboek is. Elementen die hierbij de revue passeerden waren: de 
natuurlijke verwevenheid van het christelijke element in een boek, originaliteit, of 
het al dan niet zorgvuldig is geschreven, of het emoties opwekt en of het een eigen 
toon zet. Het jaar erop ontstond een uitgebreide discussie over het christelijk 
element in een christelijk kinderboek: in het ene boek leek het geloof haast 
weggefilterd, een ander boek beschreef een tamelijk geforceerde preekbespreking. 
 
Najaar 2009 zijn er –voor de jury 2010- veertien titels aangemeld door vijf 
uitgevers, namelijk Callenbach, Columbus, Den Hertog, Kwintessens NZV en 
Mozaïek Junior. Voor de tweede keer konden de uitgeverijen dit jaar kiezen en hun 
boeken aanmelden voor Het Hoogste Woord en/of voor de EigenWijsPrijs.  
Bij de inzendingen zat dit jaar voor het eerst een boek met een ‘griezelige’ inslag, 
namelijk Waterspiegel van Helga Warmels (uitgeverij Callenbach). Gaan we Paul 
van Loon achterna? Nee, het bleek een gedurfd en origineel kinderboek met een 
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mysterieus randje en enge elementen. Het is een boek met een open einde, 
waarbij de kinderen óf teleurgesteld zijn omdat ze nu nog niets weten, óf waarbij 
ze zelf verder fantaseren.  
Daarnaast viel op dat onderwerpen als eenoudergezinnen steeds meer realiteit 
worden, ook in de christelijke kinderboeken. In Los zand van Gerry Velema is dit 
het hoofdonderwerp. Ook komt het thema voor in Waterspiegel van Helga 
Warmels, in Kom niet dichterbij van Liesbeth van Binsbergen en in Zadeldieven van 
Teunie Suijker. 
In een fors aantal titels van dit jaar spelen grootouders een aanzienlijke rol, 
mogelijk juist omdat ouders wel eens ontbreken. In Waterspiegel is opa 
uitgesproken aanwezig, de oma van Maarten speelt een rol in Los zand. In het boek 
De rijkste opa van de wereld van Bram Kasse is er uiteraard een opa en ook in 
Blessuretijd van Corien Oranje is opa (die consequent pake heet) belangrijk.  
Ook het onderwerp (ernstige) ziekte komt meer dan gemiddeld voor. In 
Blessuretijd zien we een stoer verhaal naast zacht verdriet. Oranje laat zien dat 
een leuk, flitsend jongensboek ook serieus kan zijn, zonder zwaar op de hand te 
worden. De rol van pake is prachtig en ontroerend, ondanks het stoere onderwerp: 
voetbal. In een ander boek van Oranje, Chaos in mijn hoofd, wordt de moeder van 
de drieling ernstig ziek. Ze krijgt borstkanker. Oranje laat de ontreddering zien van 
de kinderen wanneer hun moeder in het ziekenhuis wordt opgenomen en de 
gevoelens van onzekerheid en angst. Sofie van Gelder debuteert met een boek over 
de ziekte anorexia, met de mooie titel Het meisje in mijn hoofd.  
 
Herkenbare en laagdrempelige boeken over het schoolleven en vrienden blijven 
populair. In de stapel van Het Hoogste Woord herkenden we deze onderwerpen in 
Meester verdacht, De zadeldieven, Chaos in mijn hoofd, Blessuretijd en Kom niet 
dichterbij, maar ook in de alledaagse verhalen van het duo Ten Brinke en De 
Weerd, De knuffel van Sofie.  
Taalgrapjes voor jonge kinderen vinden we in Toer le sjoer van Joke Schutten. 
Dierenliefhebbers komen aan hun trekken in De zadeldieven en De 
papegaaienpsycholoog. Dit laatste boek is overigens ook een spannend 
avonturenverhaal, net als De Barbarossabunker van Bert Wiersema. Wiersema 
gebruikte een vergelijkbare formule als die van zijn eerdere successerie ‘Logboek 
Lammers’ (destijds uitgeverij De Vuurbaak) nu voor een nieuwe serie, genaamd 
‘Simons Spectrum’. Net als bij ‘Logboek Lammers’ gaat in deze serie een heel 
gezin vanwege het beroep van vader op reis, waarbij dankzij de verschillende 
eigenschappen van de twee puberkinderen problemen worden opgelost. Maar De 
Barbarossabunker is ook een verhaal met een historische inslag. Daarmee is 
Wiersema niet de enige. Journaliste Wanda Wildeboer schreef een historisch 
verhaal over de Twentse textielindustrie.  
 
Naast boeken die in eerste instantie voor leesplezier zijn geschreven, is een aantal 
titels te vinden waarin de auteur duidelijk iets wil doorgeven. Gerry Velema en 
Sofie van Gelder tonen zich in respectievelijk Los Zand en Het meisje mijn hoofd 
auteurs met een missie. Velema laat in haar boek haar bewogenheid zien met 
kinderen die een scheiding van hun ouders meemaken. Sofie van Gelder toont aan 
dat anorexia een ziekte is, die geen verband hoeft te houden met een 
problematische (gezins-)situatie.   
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De verwerking van het christelijk element in de toegestuurde boeken is een aantal 
jaren een belangrijk onderwerp van gesprek geweest aan de jurytafel. Dit jaar was 
dit nauwelijks een discussiepunt. We waren blij met de natuurlijke gang van zaken 
in de verhalenbundel van Annemarie ten Brinke en Willemijn de Weerd, met de 
mooie verwevenheid van het christelijk element in de titels van Corien Oranje, de 
bijzondere benadering in Kom niet dichterbij van Liesbeth van Binsbergen en de 
ronduit christelijke symboliek in het boek van Gerry Velema.  
 
Uit de veertien boeken kende de jury vier boeken een nominatie toe:  
Kom niet dichterbij / Liesbeth van Binsbergen, Columbus 
Blessuretijd / Corien Oranje, Columbus 
Chaos in mijn hoofd / Corien Oranje, Columbus 
Los zand / Gerry Velema, Callenbach. 
 
In Los zand schrijft Gerry Velema indringend over de gevolgen van een scheiding 
voor kinderen. Het boek heeft de vorm van een dubbelverhaal, verteld vanuit het 
perspectief van twee jongens in verschillende situaties. De jury vond het een 
aansprekend en origineel boek. Toch werd de complexe structuur en de zeer 
gedetailleerde uitwerking door de juryleden als te dichtgetimmerd ervaren. Het 
geheel komt daardoor niet altijd even natuurlijk over. De lezer kan als het ware 
het raamwerk van het verhaal tussen de regels door ontwaren.  
De boeken van Oranje zijn beide een seriedeel: Chaos in mijn hoofd van de ‘Sasha-
trilogie’ en Blessuretijd van de serie ‘Superfriezen'. Beide titels zijn kwalitatief 
goede en eigentijdse boeken, waarin Oranje geloofwaardig en herkenbaar schrijft. 
‘Superfriezen’ is een aanwinst vanwege het onderwerp: er zijn  weinig leuke 
christelijke voetbalboeken. 
Ook in het vierde deel schrijft Oranje over Matteo en zijn grote liefde: voetballen. 
En net als in de vorige drie delen geeft zij er grappige tips en trucs bij, aangevuld 
met een interview met een bestaande voetballer. Verrassend in dit deel is de 
knappe manier waarop Oranje het thema ziekte in een luchtig voetbalboek 
verwerkt. Tegelijk fungeert het ook als minpunt: de toevoeging doorkruist het 
verwachtingspatroon van de lezers. Die pakken een Superfries voor een snel 
sportverhaal en krijgen min of meer ongewild een pittig thema voor de kiezen. In 
dat licht bezien zou de combinatie ziekte en voetbal meer tot zijn recht zijn 
gekomen in een losstaand boek in plaats van in een seriedeel. 
Chaos in mijn hoofd geeft vooral de gevoelens van een tienermeisje overtuigend 
weer. Volgens het omslag is het een digidagboek. Helaas is deze dagboekvorm niet 
voldoende uitgewerkt. Blijkt aan het begin van het boek nog dat Sasha het verhaal 
op een laptop typt, gaandeweg is er niets meer van het digikarakter te merken. 
Ook heeft het verhaal geen uitgesproken dagboekvorm.    
De jury constateerde het lastig te vinden meerdere jaren na elkaar delen uit 
dezelfde serie te beoordelen. In feite is de kracht van een serie de herhaling van 
hetzelfde concept. In die zin is het moeilijk een seriedeel te bekronen, aangezien 
vernieuwing en originaliteit zwaar tellen in de beoordeling. Vanwege de kwaliteit 
van beide delen kozen we ervoor de twee werken van Oranje wél te nomineren.  
 
Uiteindelijk gaat Het Hoogste Woord naar Kom niet dichterbij van Liesbeth van 
Binsbergen. Haar boek blinkt uit in originaliteit. Het is een sterk verhaal dat niet 
zozeer het pesten als onderwerp heeft, maar de gevolgen die dat met zich 
meebrengt. Van Binsbergen verrast met deze gekozen invalshoek. De hoofdpersoon 



                                                                                                 Juryrapport 2010 Werkgroep Christelijke Kinderboeken  6  

moet haar weg vinden op een nieuwe school met in haar achterhoofd de pesterijen 
op de vorige school. 
De opbouw is zorgvuldig: het boek werkt langzaam toe naar de zelfoverwinning van 
hoofdpersoon Fieke en tegelijkertijd naar de bekendmaking van de winnaar van de 
kauwgomwikkelwedstrijd. Over het christelijke aspect heeft Van Binsbergen goed 
nagedacht. De niet-gelovige Fieke reageert op een open manier op de uitingen van 
geloof op de christelijke school. Van Binsbergen schrijft hierover op een creatieve 
manier - en niet moralistisch. Hoewel het taalgebruik in het boek zo nu en dan 
ongeloofwaardig braaf is, kiest de jury dit boek vanwege de originaliteit –
waaronder de gekozen invalshoek– als winnaar van dit jaar.  
 
De Werkgroep Christelijke Kinderboeken is vijftien jaar geleden gestart met een 
jury om de kwaliteit van christelijke kinderboeken te verhogen en vernieuwing te 
stimuleren door gericht aandacht te besteden aan goedgeschreven kinder- en 
jeugdboeken. Naast deze jury, die bestaat uit volwassenen, bepalen ook kinderen 
al sinds 1999 via stemming wie hun prijs wint: de EigenWijsPrijs. 
 
De jury: 
Aliene Bruinink (docent Nederlands H/V, Greijdanus College Zwolle) 
Sophia Geuze (redacteur Nederlands Dagblad) 
Hennie van de Kieft (docent Nederlands/Jeugdliteratuur Pabo CHE) 
Mariëlle Oussoren (redacteur Reformatorisch Dagblad) 
Annemarie Prins (Werkgroep Chr. Kinderboeken, redactie website 
www.christelijkekinderboeken.nl) 
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De genomineerde boeken  
 
 
 
 
   Kom niet dichterbij 
   Auteur: Liesbeth van Binsbergen 
   Illustraties: Roelof van der Schans 
   Uitgever: Columbus 
   ISBN 978 90 8543 119 0 
 
 
    
 
 
 

Blessuretijd 
Auteur: Corien Oranje 

   Illustraties: Wendelien van de Erve 
   Uitgever: Columbus 
   ISBN 978 90 8543 1220 
 
 
    
 
 
 

Chaos in mijn hoofd 
   Auteur: Corien Oranje 
   Illustraties: Roelof van der Schans 
   Uitgever: Columbus 
   ISBN 978 90 8543 0285 
 
 
    
 
 

 
Los zand 

   Auteur: Gerry Velema 
   Illustraties: Fréderiek Westerweel 
    Uitgever: Callenbach 
   ISBN 978 90 266 1527 6 
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De winnaar van Het Hoogste Woord: 
 
 
 
 
Titel    Kom niet dichterbij 
Auteur   Liesbeth van Binsbergen 
Illustraties   Roelof van der Schans 
Uitgever   Columbus 
ISBN    978 90 8543 119 0 
 
Juryoordeel 
Inhoud  Kom niet dichterbij is het overtuigende relaas van een meisje  

dat naar een nieuwe school gaat en bij wijze van 
zelfbescherming een stevige muur om zich heen bouwt. Op haar 
vorige school werd ze gepest en dat wil Fieke nu voorkomen. 
Ze kampt met een enorm stuk achterdocht en dat weet Van 
Binsbergen prachtig weer te geven. Als klasgenoot Ingmar over 
Fiekes moeder begint voelt het voor Fieke of ze ‘een stomp’ in 
haar ‘maag’ krijgt. ‘Alle alarmbellen rinkelden. ‘Wees op je 
hoede,’ fluisterde ergens een stem door mijn hoofd.’ De 
oorzaak: de pesterijen op haar vorige school over haar dikke 
moeder.  
In het boek lopen twee verhaallijnen door elkaar heen: die over 
Fiekes beleving van haar eerste 35 dagen op de nieuwe school 
en die over de kauwgomrage en de daarmee samenhangende 
overlast op school. Eigenlijk doet het spreken over twee lijnen 
geen recht aan het verhaal: ze zijn nauwkeurig met elkaar 
verweven. De winst van deze constructie is dat het geen 
overdreven zwaar boek wordt. Het alledaagse, haast ordinaire 
kauwgomprobleem zorgt voor actie, humor en vaart. 
Het verhaal beschrijft achtereenvolgens de eerste schooldagen 
van Fieke. De chronologie wordt onderbroken door telkens een 
stukje weer te geven van wat Fieke meemaakt op de avond van 
de 34e dag. Die avond blijkt dat Fieke de hoofdprijs heeft 
gewonnen met de actie van de kauwgomfabrikant. Een dagje 
uit met de hele klas – en dat is het laatste wat ze wil. Middels 
deze constructie werkt Van Binsbergen heel langzaam aan op de 
ontknoping.  
Aardig is het personage Buur Natuur, de wat zonderlinge 
buurman van Fieke. Met zijn veganistische inslag, zijn 
muntkwekerij en zijn wasmachineloosheid is hij dan wel erg 
excentriek, maar desondanks zet hij aan het nadenken. Groene 
stroom wordt opgewekt in waterkrachtcentrales, beweert hij 
bijvoorbeeld. ‘En dat is absoluut niet goed voor de 
waterdieren.’ 
Fieke, zelf niet gelovig, denkt op een overtuigend kinderlijke 
wijze na over geloofsonderwerpen. Zoals over het gebed: ‘Ik 
probeerde me voor te stellen hoe Daniël bad. (…) Zou hij dan 
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wel de ogen dicht hebben? Volgens mij moest dat wel, anders 
wilde God vast niet luisteren.’ De muur die Fieke bouwt 
vergelijkt ze zelf met de muur die de Here is (naar aanleiding 
van het lied ‘De Heer zal als een muur/ rondom je leven zijn’). 
Er zit ook humor in het boek. Soms is die zo onderkoeld, dat die 
juist daarom grappig wordt: ´Ik zei maar niet dat het project 
alles te maken had met kauwgom. Na wat ik vanmiddag 
gehoord had, leek me dat niet zo verstandig’, aldus Fieke, die 
net de eerste kennismaking met haar ecobuurman achter de rug 
heeft. 

 
Taal en stijl Van Binsbergen weet Fiekes gevoelens geloofwaardig in 

woorden om te zetten. Ze registreert tot in detail 
gebeurtenissen die moeten laten zien hoe Fieke zich voelt. 
‘Mijn stem begon een beetje raar te bibberen. Ik stopte even. 
Niets te horen. Ik slikte, voordat ik verder ging.’ Ook zinnen als 
‘Dat wil ik niet weten. Ik kokhals bijna.’ roepen de gewenste 
gevoelens op bij de lezer, al zijn de zinnen qua woordkeus 
zeker niet bijzonder.  
Sterk is de passage waarin Fieke op een dwangmatige manier 
omgaat met kauwgom kauwen. Vijf keer links, vijf keer rechts, 
‘dan zou alles goed komen.’ Maar bij de vierde keer gaat de 
bel. ‘Het had me moeten waarschuwen’, constateert ze. Met 
die laatste stelling van Fieke bouwt de auteur spanning op. 
Al met al is Kom niet dichterbij een mooi ik-verhaal. Soms zijn 
zinnen haast poëtisch. De schrijver gebruikt geslaagde beelden. 
Soms zijn de zinnen ook typisch de taal van een meisje van 
Fiekes leeftijd. ‘Dat was echt goor.’ Al is het daaraan 
voorafgaande ‘Bakkie’ voor iets vies niet bepaald passend bij 
een tiener. Helaas is een enkele spelfout blijven staan, 
bijvoorbeeld ‘giegelde’ en ‘die’ als verwijzing naar huisje. 

 
Vormgeving Op het omslag staat een stoer meisje met een pet van 

jeansstof. Ze is slechts deels te zien omdat er een 
halftransparant afgebeeld muurtje voor haar gezicht staat. Met 
haar hand maakt ze een afwerend gebaar. Daarmee geeft de 
plaat Fiekes opstelling uitstekend weer. De gebeurtenissen rond 
de kauwgomrage kregen geen plek op het omslag. Het 
binnenwerk is netjes verzorgd.  
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Titel    Blessuretijd 
Auteur   Corien Oranje 
Illustraties   Wendelien van de Erve 
Uitgever   Columbus 
ISBN    978 90 8543 1220 
 
Juryoordeel 
Inhoud Blessuretijd is het vierde deel in de serie ‘Superfriezen’. De 

hoofdpersoon, Matteo Salvatore, zit in een proefperiode op de 
Voetbalschool van sc Heerenveen en hoopt binnenkort definitief 
geselecteerd te worden. Hij wordt aangemoedigd door zijn opa 
(door Matteo ‘pake’ genoemd), die vroeger zelf een fervent 
voetballer was. Helaas wordt opa ziek, hij heeft kanker. 
Matteo’s wereld stort in, hoe kan hij een goede voetballer 
worden als zijn opa er niet meer is? Het is knap hoe Oranje dit 
aspect van het verhaal uitwerkt. Oranje krijgt die twee totaal 
verschillende elementen naadloos met elkaar verweven. Ze laat 
in het verhaal overtuigend zien hoeveel impact opa’s ziekte op 
Matteo heeft.  
Matteo’s zusjes halen hem over om samen een krant te maken 
voor opa, de Salvatore Special. Voor deze krant interviewt hij 
Mika Väyrynen, een bekende Heerenveenvoetballer. De 
uitwerking van dit exclusieve interview met de bestaande 
voetballer is opgenomen in het verhaal. 
Matteo gaat niet meer naar de voetbaltrainingen, hij is te 
verdrietig om opa. ‘Wat maakt het uit of hij de Cruijff-draai of 
de schaar kan? … Of hij door mag naar de Voetbalschool?’ In een 
gesprek in het ziekenhuis vertelt opa hem echter dat hij door 
moet gaan: ‘En train tot je erbij neervalt. Je laat je team niet 
in de steek.’ Hij vertelt Matteo dat hij niet meer beter zal 
worden, maar dat ze elkaar ooit weer zullen zien: ‘En dan 
voetballen we op het mooiste voetbalveld dat je ooit gezien 
hebt… En zie me dan maar eens te passeren.’ Mooi is hoe 
Oranje in deze uitzichtloze situatie toch christelijk perspectief 
biedt, zonder prekerig te zijn. Matteo belooft de komende 
wedstrijd tegen FC Groningen te winnen, voor opa.  
Het verhaal eindigt met een gelukkige Matteo die de wedstrijd 
wint en op de Voetbalschool mag blijven. Maar opa blijft 
ongeneeslijk ziek en dat geeft het verhaal diepte.  

 
Taal en stijl Oranjes stijl is kort en krachtig. Zo staan er veel 

eenwoordszinnen in de tekst, ‘Strakke pass. Aannemen. 
Terugschieten. Het gaat goed. Nog vijftien meter. Oppassen. 
Niet buitenspel gaan staan.’ Hierdoor krijgt het verhaal het 
karakter van een beschrijving van een spannende wedstrijd 
door een sportverslaggever en heeft het veel vaart. Dit gaat 
echter niet ten koste van de inhoud. In dit geval maken de vele 
staccato zinnen het verhaal dynamisch. Ook biedt het verhaal 
mogelijkheid tot identificatie.  
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Blessuretijd is doorspekt met voetbaltermen en aan het einde 
van een aantal hoofdstukken is een kader opgenomen met 
voetbaltips- en weetjes. De tekst in de kaders is humoristisch 
en afgestemd op het taalgebruik van de doelgroep. 
De titel van het boek heeft een dubbele betekenis: hij refereert 
aan de belangrijke voetbalwedstrijd aan het einde van het boek 
en aan de ziekte van opa, die zijn ziekte zelf als ‘blessuretijd’ 
omschrijft. 

 
Vormgeving De stripachtige illustratie op het omslag laat een voetballende 

Matteo zien in zijn Friese voetbalshirt. Aan de zijlijn zijn tussen 
de vaag getekende supporters Mika en opa getekend, in 
dezelfde shirts. De omslag is uitnodigend en aansprekend voor 
de doelgroep. De zwart-wit illustraties in het verhaal zijn 
grappig en passen goed bij de tekst. 
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Titel    Chaos in mijn hoofd 
Auteur   Corien Oranje 
Illustraties   Roelof van der Schans 
Uitgever   Columbus 
ISBN    978 90 8543 0285 
 
Juryoordeel 
Inhoud  Chaos in mijn hoofd is het vierde deel in een serie over Sasha 

Lasonder. Sasha gaat met haar ouders en drielingbroers Nick en 
Sam terug naar Indonesië. Ze heeft afscheid moeten nemen van 
Brian. Brian had hun verkering uitgemaakt zodat ze goede 
vrienden konden blijven. Sasha is nog steeds verliefd op Brian 
en blijft zijn oorbelletje dragen. Sasha en haar broers moeten 
naar een nieuwe school. Ze kan goed opschieten met Alan en 
klassenlerares miss Mimi. Zij zijn de enigen tegen wie Sasha 
vertelt dat haar moeder borstkanker heeft, geopereerd wordt 
en chemokuren krijgt. Dat gebeurt in Singapore. Sasha moet bij 
Julia logeren. Maar ze mist haar broers erg. De kinderen 
besluiten met z’n drietjes terug naar huis te gaan. Dat levert 
een conflict met hun vader op, die later nog een keer 
teleurgesteld raakt in Sasha. Ze vliegt zonder toestemming van 
haar ouders naar Singapore om haar moeder te bezoeken. 
Sasha heeft veel om over na te denken. Ze begint Alan steeds 
leuker te vinden, maar hoe zit het dan met Brian? En wat als 
haar moeder doodgaat? Hoe kan het dat haar vader zo kortaf is? 
Sasha is een ontroerend meisje. Ze knipt haar haar af zodat 
daar een pruik voor haar moeder van gemaakt kan worden. Ze 
adopteert een klein zwerfkatje en geeft het haar moeder 
cadeau. Ze ‘vermoeit’ haar ouders niet met het feit dat ze voor 
het eerst ongesteld wordt en biedt aan om met haar moeder 
mee te gaan naar Singapore voor de tweede chemokuur. 
Dat een tienermeisje let op haar figuur, is goed voor te stellen. 
Toch wordt in het boek wel vaak de nadruk gelegd op dik en 
slank-zijn. Van haar moeder zegt Sasha een paar keer dat ze te 
dik is, de hond is te dik, de kleuters in de schoolbus zijn te dik, 
Jin Hi is een stuk dikker dan Sasha, de wiskundeleraar is dik, 
Ashiwinii is zelfs zo dik dat haar wangen haar ogen bijna dicht 
drukken en miss Helen is net zo dik als haar man.   
Op een natuurlijke manier die bij tieners past, krijgt geloven 
een plek in het verhaal. Op pagina 53 bijvoorbeeld. Papa leest 
een stuk uit Psalm 23: ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, 
ik vrees geen kwaad want u bent bij mij.’ Sasha voelt de 
ongerustheid van haar vader haarfijn aan. Op pagina 82 voelt 
Sasha zich ongemakkelijk als haar moeder zegt: ‘Maar ik ben in 
goede handen. Dat weet je toch, Sas?’ Dat ongemak is zelfs 
voelbaar als je het leest. Op pagina 115 filosofeert Sasha over 
haar foute gedachten. Ze haat haar vader en vraagt zich af of 
ze in de hel zal komen als het vliegtuig neerstort. Een paar 
pagina’s verder bidt ze. Ze vraagt God of hij haar moeder beter 
wil maken.  
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Taal en stijl   De schrijfstijl van Corien Oranje is fris en goed afgestemd op 

haar doelgroep. In het begin worden nogal wat woorden met 
kapitalen geschreven om ze de nadruk te geven. Overbodig: er 
zit al genoeg emotie in de zinnen zelf. De taal van het boek 
staat dicht bij de lezer. Sasha is een jonge tiener en kan 
heerlijk overdrijven en zwart-wit denken. Zoals over haar 
broers. ‘Het is alsof ze je flaporen amputeren of je stinkvoeten. 
Ik bedoel, je houdt er niet van, maar je hebt ze wel nodig of 
Sam en Nick komen in het programma voor de stupid kids 
terecht. En ik in het programma voor uitslovers.’  
In de e-mailtjes die de kinderen elkaar schrijven, maakt de 
schrijfster bewust fouten (verassing, meoder, voglens, gebuert, 
gigngen, weeknedje). Realistisch, maar op den duur irritant. 
Net als het foutief gebruik van de komma. Die wordt vaak ten 
overvloede voor ‘en’ geplaatst als er twee zinnen zijn 
samengevoegd. Hoe verder in het verhaal hoe minder de 
bewuste typefouten en de kapitalen trouwens voorkomen, net 
alsof Oranje er zelf ook genoeg van heeft.  
Oranje beschrijft op een ontroerende en rake manier de 
gevoelens en gedachte van Sasha. Op pagina 148 bijvoorbeeld: 
‘Wat een achterbakse ziekte is kanker, dacht ik. Je voelt je 
niet ziek, en je bent het wel. En dan maken ze je ziek om je 
beter te kunnen maken.’ Ook filosofeert Sasha op een mooie 
manier over verkering, vriendschap en verliefdheid. 
Doordat Oranje de gevoelens van haar hoofdpersoon zo goed 
kan weergeven, wordt Sasha een meisje van vlees en bloed met 
wie de lezer meeleeft.  
Het verhaal heeft vaart en de inhoud is sterk. Het laat zien wat 
een ziekte als kanker met mensen doen. 

 
Vormgeving Op de voorkant van het boek en de rug staat dat het een 

‘digid@gboek’ is. Waarom dat erop staat, is niet duidelijk. In 
het boek staan gedachtes van Sasha, dagboekfragmentjes, e-
mails en sms’jes, maar ook gesprekken en gebeurtenissen. 
Het omslag is goed gekozen. Het is een collage van situaties in 
het verhaal. Het vliegtuig staat voor het afscheid van Brian, de 
terugkomst in Indonesië, maar ook voor de vlucht naar haar 
zieke moeder in Singapore. 
Het omslag is zonnig, maar de zon is wel even achter de wolken 
verdwenen. Dat geeft aan dat er problemen zijn. Sasha kijkt in 
gedachten verzonken uit het raam. Je kunt haar gezicht niet 
goed zien. Aan wie zou ze denken? Of Brian nog aan haar denkt, 
of Alan haar leuk vindt, of haar moeder beter wordt of waarom 
haar vader zo boos op haar is? Het kan allemaal. 
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Titel    Los zand 
Auteur   Gerry Velema 
Illustraties   Fréderiek Westerweel 
Uitgever   Callenbach 
ISBN    978 90 266 1527 6 
 
Juryoordeel 
Inhoud  Maartens ouders zijn uit elkaar gegaan en Maarten woont nu bij 

zijn vader. Hij is vaak alleen en wandelt veel met zijn hond 
Loes. Als zijn vader een nieuwe vriendin, Karen, krijgt komt de 
verhouding tussen vader en zoon onder druk te staan. Op de 
afspraken met zijn maatschappelijk werkster verschijnt 
Maarten niet. Uiteindelijk ontdekt hij dat het eigenlijk best 
prettig is om tegen iemand aan te kunnen praten. Op het strand 
ontmoet hij zandsculptuurkunstenaars. Met hen ontstaat er een 
goede band. Als de situatie thuis met Karen escaleert, vlucht 
Maarten met Loes. 
Parallel aan het verhaal van Maarten loopt het verhaal van 
Homme. Een boerenzoon van 12, afkomstig uit een traditioneel 
en warm gezin. Hij is een zachte, gevoelige jongen die soms 
wel erg braaf is. Zijn leven draait om een verstoten lammetje. 
Bessie wordt door Homme letterlijk op handen gedragen. 
Halverwege het verhaal kruisen de wegen van Maarten en 
Homme elkaar. Dat heeft de auteur knap gedaan. 
Door de vriendschap met Homme en de hulp van de 
maatschappelijk werkster kan Maarten de problemen beter aan. 
Aan het eind van het verhaal is niet alles opgelost. Daarmee 
laat Velema ruimte aan de lezer om zelf in te vullen. 
Los Zand gaat over een bekend probleem dat vaak onderschat 
wordt. Maartens vader kruipt wel erg in een slachtofferrol en 
ook Karen wordt nogal stereotiep neergezet. De moeder van 
Maarten is de grote afwezige. Ze roept veel, maar doet weinig 
voor haar zoon. Maarten houdt de lezer op afstand door zijn 
afwerende houding. Dit past goed bij zijn karakter: stil en 
introvert. Tegelijk is de onmacht die hij ervaart voelbaar. Hij 
laat mee-ervaren hoe het is dat zijn vader ineens al zijn 
aandacht geeft aan zijn nieuwe vriendin. Ook laat Velema 
overtuigend zien hoer een kind kan veranderen door 
omstandigheden. Maartens boosheid en verdriet komen tot een 
hoogte die hijzelf niet kan vatten. 
 

Taal en stijl Het verhaal is kort en puntig geschreven, zonder onnodige 
uitweidingen. Grappig is de verbastering van de naam Karen in 
Ka-rreng. 
Velema schrijft het verhaal vanuit Maarten consequent in ik- 
perspectief en dat van Homme in hij-perspectief. Ze houdt dat 
heel goed vol.  
Enkele fouten zijn in het boek blijven staan. Waaronder: 
‘omdat ik in de zomer twaalf wordt’ en ‘die’ als gebruikt als 
verwijzing naar bed. 
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Het motief ‘zand’ loopt als een rode draad door het boek, in 
allerlei -ook diepere- betekenissen. Een gezin kan bestaan uit 
‘bouwzand’, dan houden de zandkorrels elkaar vast. Of het 
hangt als ‘los zand’ aan elkaar. De titels van de hoofdstukken 
zijn allemaal varianten op ‘zand’. De christelijke symboliek van 
een lam kan niemand ontgaan. Ook ‘moederzorg’ is een thema. 
Daarbij komt het konijn dat ‘moederziel’ alleen zit en voor 
Maarten een spiegel is, erg vaak terug. Velema heeft het knap 
bedacht, maar legt teveel nadruk op deze motieven. Dat 
resulteert in een verhaal dat net iets te dichtgetimmerd is.  
In het nawoord noemt ze bruikbare en relevante websites over 
thema’s die een rol spelen in het boek. Het zijn er veel. 
Velema’s secuurheid lijkt door te slaan in overdaad. 

  
Vormgeving  Op het omslag staat een jongen die nors wegkijkt. Zijn houding 

is gesloten. Op de achtergrond een duinlandschap en een 
grijsblauwe zee. De tekening bestaat uit strakke en rechte 
lijnen, die de tekening robuust doen overkomen. De kleurkeus 
en de sfeer van een grauwe Hollandse stranddag versterkt de 
illusie van eenzaamheid en doet triest aan. 
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De overige boeken: categorie 4-8 jaar 
 
 
 
 
Titel    De knuffel van Sofie; veertig vrolijk voorleesverhalen 
Auteur   Annemarie ten Brinke en Willemijn de Weerd 
Illustraties   Marie-Sophie Mejan 
Uitgever   Mozaïek Junior 
ISBN    978 90 239 93261 
 
Juryoordeel   
Inhoud De verhalenbundel De knuffel van Sofie bevat herkenbare, 

eigentijdse verhalen voor kleuters. De bundel met korte 
verhalen is een vervolg op het eerder uitgekomen boek De 
wiebeltand van Sofie.  
De verhalen geven alledaagse situaties weer uit de wereld van 
de hoofdpersoon Sofie. Sofie is een kleuter die van alles beleeft 
op school, met haar zusje Lotte en buurjongetje Bram. Kleuters 
kunnen zich identificeren met de hoofdpersoon, de beschreven 
situaties liggen dicht bij hun belevingswereld. De verhalen 
hebben vaak een open einde. Dit kán voor jongere kleuters 
onduidelijk zijn en voor oudere kleuters onbevredigend. Wel 
laten de auteurs op deze manier ruimte aan de kinderen om het 
verhaal zelf af te maken of aan te vullen.  
Het kleuterperspectief van waaruit geschreven is, maakt de 
verhalen vertederend eenvoudig, maar niet plat. Wel is er een 
duidelijk kwaliteitsverschil in de verhalen merkbaar. Waar 
sommige verhalen sprankelen, zijn anderen te alledaags en 
daardoor te weinig pakkend, bijvoorbeeld ‘Ziek zijn’. De kracht 
van de sterke verhalen zit ’m in het uitvergroten van één 
aspect. Dat gebeurt met succes in ‘Nat bed’ en ‘Juf op bezoek’.  
Soms hebben de verhaaltjes een te snelle wending, 
bijvoorbeeld ‘De ark’ en ‘Ongezond’. De kinderen uit de 
verhalen maken dan ineens een (denk)omslag die niet 
realistisch overkomt. 
De auteurs verwerken het christelijke element expliciet in de 
verhalenbundel. Zo is er een verhaal over de ark van Noach en 
in het verhaal ‘Kerstfeest’ haalt Sofie op een kleutereigen 
manier haar onkerkelijke buurjongetje Bram over om mee te 
gaan naar het kerstfeest in de kerk.  
De auteurs schuwen een moralistische boodschap niet. Een van 
de verhalen heeft als titel ‘Eerlijk zijn’ en vertelt het verhaal 
van Sofie die voor mama verzwijgt dat ze een vlek op de bank 
heeft gemaakt. Omdat dit haar niet lekker zit, vertelt ze het 
uiteindelijk toch. Het verhaal eindigt met ‘Wat fijn dat God 
heeft bedacht dat je eerlijk moet zijn.’ Door christelijke 
elementen te verwerken in alledaagse situaties krijgen de 
verhalen een christelijk Jip-en-Jannekekarakter.  
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Taal en stijl De stijl van de verhalen valt in positieve zin op door de 

eenvoud. Het is knap hoe de auteurs de verhalen vertellen in 
kinderlijke taal, zonder kinderachtig en onrealistisch te 
worden. Het geheel is een natuurlijke weergave van een veilige 
kleuterwereld, inclusief een enkele ontspoorde kleuterzin: ‘Wie 
wil mijn schaar aan me geven, die mag op mijn feestje komen’.  
De auteurs maken veelvuldig gebruik van dialogen die de 
verhalen vaart geven.  

 
Vormgeving De knuffel van Sofie is een gebonden boek in een hardblauwe 

kleur. De zwarte, pengetekende illustraties zijn moeilijk te 
onderscheiden tegen de achtergrond.  
De illustraties bij de verhalen zijn passend bij de tekst. Ze 
geven met een paar lijnen duidelijk de gezichtsuitdrukking van 
de personages weer.  
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Titel    De rijkste opa van de wereld 
Auteur   Bram Kasse 
Illustraties   Marijke Duffhaus 
Uitgever   Den Hertog 
ISBN    978 90 331 2215 6 
 
Juryoordeel 
Inhoud     De rijkste opa van de wereld is het vierde deel in de serie ‘Tijs 

en Jasmijn’. Belangrijkste hoofdpersonen in deze serie zijn 
Tijs, Jasmijn, hun ouders en opa. Opa en de kinderen zijn dol 
op elkaar. Jasmijn koopt zelfs van een gevonden biljet van tien 
euro een portie haring voor opa, omdat ze weet dat hij daar zo 
dol op is.  
Opa’s verdriet om het overlijden van oma komt steeds terug in 
de serie. In dit deel is dat het  meest zichtbaar, maar het wordt 
nergens zwaar aangezet. In De rijkste opa uit opa’s verdriet 
zich rond zijn verjaardag. Hij heeft er eigenlijk geen zin in, 
omdat hij er zonder oma niets meer aan vindt. Wanneer de 
ouders van Tijs en Jasmijn per ongeluk zijn lievelingsstoel 
kapotmaken -de stoel die hij vroeger voor oma heeft gekocht- is 
opa boos. Opa en zijn dochter, de moeder van Tijs en Jasmijn, 
zijn allebei koppig en willen niets toegeven. Tijs en Jasmijn 
proberen opa gunstig te stemmen door hem bij IKEA een nieuwe 
stoel te laten uitkiezen. Maar opa wil alleen zijn eigen oude 
stoel. Uiteindelijk komt alles goed wanneer opa uitlegt waarom 
de stoel zo bijzonder voor hem is.  
In het begin van het boek vindt moeder dat Tijs en Jasmijn een 
ruzie onmiddellijk goed moeten maken en elkaar meteen een 
hand moeten geven. Als hun moeder en hun opa ruzie hebben, 
vinden ze dat zij het dus ook direct moeten bijleggen. Ze 
begrijpen weinig van deze ruzie tussen volwassenen en dat 
beschrijft Kasse goed. Vergeving is hoofdonderwerp van het 
boek. De ruzie tussen moeder en opa is vrij heftig. Maar Kasse 
laat het in dit boek gewoon gebeuren en laat ook zien hoe 
kinderen hierop reageren. 
Een paar verhaallijnen zijn niet helemaal afgemaakt. Wat doet 
opa met de haring die Jasmijn hem aangeboden heeft en hoe 
loopt het af met de pergola die papa voor opa heeft gebouwd?  
Het boekje heeft een goede compositie: de duidelijke opbouw 
werkt toe naar een plot. De karakters zijn natuurlijk. De 
dynamiek tussen Tijs en Jasmijn is herkenbaar en geeft 
mogelijkheden tot identificatie.  

 
Taal en stijl           Kasse heeft een eigentijds en prettig leesbaar verhaal 

geschreven. Hij gebruikt korte zinnen. In deze serie stopt hij 
veel humoristische elementen. Wanneer de kinderen opa plagen 
door zijn bestek te verstoppen, weet opa hen bij dezelfde 
maaltijd terug te pakken door ijsklontjes als toetje voor hen te 
bestellen.   
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Het taalgebruik is eenvoudig en staat dicht bij de kinderen. 
Kasse laat in meerdere dialogen zien dat hij kinderlogica van 
nabij kent. Wanneer opa en mama het goedmaken en mama 
snift, vraagt Jasmijn zich af of mama verkouden is. Mooi wordt 
de boosheid en het verdriet van opa weergegeven in  ‘Het is 
alsof het regent achter zijn ogen.’  

 
Vormgeving      Het omslag is vrolijk. Opa in het middelpunt, met zijn 

karakteristieke, geliefde stropdas en de twee kleinkinderen die 
lichtpunten in zijn leven zijn. Ook de lay-out in het boek is 
prettig. Een fijne bladspiegel, grappige illustraties tussendoor 
en aan het eind van elk hoofdstuk een kleine tekening van opa 
met Tijs en Jasmijn in één stoel. De illustraties van Marijke 
Duffhaus geven de sfeer goed weer.  
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Titel    Toer le sjoer 
Auteur   Joke Schutten 
Illustraties   Anky Spoelstra 
Uitgever   Kwintessens Uitgevers 
ISBN    978 90 5788 2630 
 
Juryoordeel 
Inhoud  Mies mag op ballet. Ze kan niet wachten tot het vrijdag is. Dan 

krijgt ze de eerste les. Op vrijdag gaat ze met knotjes in het 
haar naar school. Max, haar vriend, vindt het maar raar. 
Oom Felix neemt Mies en Max mee naar een balletvoorstelling 
en op school mogen de kinderen laten zien waar ze goed in 
zijn. Mies en Else gaan dansen. 
In de verschillende verhaallijnen zitten verschillende thema’s 
verwerkt. De eerste is het verhaal van Mies die op ballet gaat 
en haar ballettas kwijtraakt. De tweede gaat over vooroordelen 
met betrekking tot ballet. Oom Felix laat zien dat ballet juist 
ook voor sterke mannen is. De derde verhaallijn draait om doen 
waar je goed in bent en wat bij je past. Zo blijkt het huilerige 
klasgenootje Ron een kei in zwemmen en blijft Max bij zijn 
keuze voor judo. Soms zijn verschillende verhaallijnen te veel 
van het goede. Maar Joke Schutten weet ze mooi te doseren, 
met elkaar te verweven en netjes uit te werken in korte zinnen 
voor beginnende lezers.  

 
Taal en stijl  De stijl van Toer le sjoer is fris. Kinderen leren er spelenderwijs 

ballettermen als ‘spitzen’, ‘plié’, ‘relevé’ en ‘retiré’ die 
afgedrukt staan zoals ze worden uitgesproken. Leuk is dat de 
schrijfster soms teruggrijpt op een opmerking of voorvalletje 
eerder in het verhaal. Op de eerste bladzijde van het verhaal 
valt Mies om als ze een rondje draait, maar als ze een paar 
pagina’s verder balletkleding krijgt, lijken die haar energie te 
geven en lukt het wel. Tijdens de eerste balletles leert Mies 
veel. Te veel om te onthouden, vindt ze. Maar als ze wat pasjes 
voordoet voor oom Felix concludeert ze zelf dat ze best nog 
veel weet. 
Er staan mooie zinnen in het boek: ‘Een tas heeft geen pootjes. 
Dus is hij gestolen. Zo gaat dat met mooie dingen!’ Wat de 
dame in de winkel vertelt over balletpakjes begrijpt Mies niet: 
‘Het moet uniform zijn en geen ratjetoe van roesjes en 
strikjes.’ Kinderen die het lezen snappen het misschien ook 
niet. Dat maakt het levensecht, want kinderen vangen zo vaak 
flarden van gesprekken op waar ze geen touw aan vast kunnen 
knopen. Grappig is dat oom Felix de Franse ballettermen 
verandert in malle termen als ‘krullevee’ en ‘sjetee satee’. 
De ongenummerde hoofdstukken hebben een mooie, korte titel 
als ‘huilebalk’, ‘stoer en sterk’, ‘doornroosje’. 
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Vormgeving  Jammer dat op een aantal pagina’s de zinnen onderaan de 

pagina’s niet af zijn. Voor beginnende lezers is het lastig om 
halverwege in een zin om te slaan. Pagina 15 eindigt met ‘het is 
best eng’ en 16 begint met ‘als iedereen naar je kijkt’. 
De kinderen in het boek hebben een ouwelijk uiterlijk. Hun 
gezichtjes en hun kleding lijken precies op die van de 
volwassenen in het boek. Dat is jammer want de schrijfster wil 
juist laten zien dat ballet helemaal niet voor tutjes is.  
De illustratie op de voorkant van het boek doet geen recht aan 
het verhaal. De afgebeelde voorstelling is slechts een korte 
woordenwisseling tussen Mies en Max. 
Oom Max’ woordgrapje ‘toer le sjoer’, in plaats van ‘tour le 
jour’, is als titel gekozen, maar dekt de lading van het verhaal 
niet. 
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De overige boeken: categorie 9-14 jaar 
 
 
 
 
Titel    De Barbarossabunker 
Auteur   Bert Wiersema 
Illustraties   Roelof van der Schans 
Uitgever   Columbus 
ISBN    978 90 8543 123 7 
 
Juryoordeel 
Inhoud  Dit is het eerste boek uit de serie ‘Simons’ spectrum’. De 

serienaam verwijst naar het bedrijf van de vader van de 
hoofdfiguren Steven en Kirsten Simons. Die twee mogen 
onverwachts mee op een vakantie naar Duitsland. Aanvankelijk 
hebben de tieners er niet zoveel zin in omdat hun vader moet 
werken. Hij is gevraagd een brochure over een hotel in 
Duitsland te voorzien van foto’s. De hoteleigenaar is een 
Nederlander die een hotel heeft in de Zuid-Duitse Harz. Steven 
mag de kelder gaan inrichten als ontspanningsruimte voor 
jongeren. Dan blijkt dat het hotel in verbinding staat met een 
gangenstelsel dat diep de bergen in gaat. Er gaan verhalen rond 
dat er een bunker moet zijn geweest die in de Tweede 
Wereldoorlog opgeblazen is door de Engelsen. Omdat Steven dol 
is op alles wat met geschiedenis te maken heeft, besluit hij op 
onderzoek uit te gaan. In de gangen stuit hij op een 
(runen)teken dat hij niet zo snel kan thuisbrengen. 
Naast de verhaallijn over Steven en zijn familie is er ook een 
verhaallijn die zich afspeelt in Paraguay en (ook) Duitsland en 
handelt over –zoveel is de lezer wel duidelijk– neonazi’s die iets 
te maken moeten hebben met de Barbarossabunker. Ook wordt 
het verhaal verteld van Levi Rosenbaum die op de begrafenis 
van zijn moeder in Tel Aviv erachter komt dat zijn vader niet 
zijn biologische vader is. Als lezer ga je je afvragen wat alles 
met elkaar te maken heeft. 
Als Steven en zijn moeder gegijzeld worden naar aanleiding van 
een YouTubefilmpje over de Barbarossabunker raakt alles in 
een stroomversnelling. Levi Rosenbaum duikt ook op en dan 
vallen de puzzelstukjes op hun plek. Voor Steven is zijn droom 
werkelijkheid geworden: hij heeft even deel uitgemaakt van de 
grote geschiedenis. Hij beseft ook dat hij zich gelukkig mag 
prijzen dat hen niets is overkomen door zijn hang naar 
avontuur. 
In het nawoord staat dat de plek wel bestaat, maar de bunker 
niet. Dit is bijna een teleurstelling voor de lezer. Als je zelf wel 
eens in de Harz bent geweest, kun je je voorstellen dat een 
dergelijk verhaal zich daar afspeelt. Het onderwerp leent zich 
prima voor een avontuurlijk boek. Tegelijk kan de doelgroep 
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het lastig vinden dat de gegevens fictie zijn, terwijl ze worden 
gepresenteerd als historische feiten. 

 
Taal en stijl  Het verhaal is vlot, de zinnen zijn kort en bondig, zoals: ‘Levi 

rijdt. Onderweg zeggen ze niet veel. Levi ziet vanuit zijn 
ooghoeken dat zijn moeder haar handen in elkaar wringt. Zou 
ze opzien tegen een leven zonder papa?’ 
Door de enorme snelheid in het verhaal lijkt het geheel 
fragmentarisch. De climax volgt heel snel. Wel wordt met de 
vele verhaallijnen de spanning goed opgebouwd. Door de vele 
details is het hier en daar moeilijk het verhaal goed te volgen. 
Vooral omdat Wiersema de lezer doet geloven dat alles wat hij 
leest belangrijk is. Om de gebeurtenissen rond de ontknoping 
goed op een rijtje te krijgen is het niet onverstandig de tekst 
twee keer te lezen. Na de gijzeling volgen de gebeurtenissen 
elkaar in een onrealistisch rap tempo op.  

 
Vormgeving  De omslag is duidelijk: twee tieners met mijnlampen op hun 

hoofd. Ze kijken weg van je zodat het lijkt alsof ze naar iets op 
zoek zijn. Het runenteken is in het klein zichtbaar. Alle details 
die getekend zijn kloppen met het verhaal en lijken je als lezer 
uit te nodigen om mee te gaan de diepte in.  
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Titel    De linnenroof 
Auteur   Wanda Wildeboer 
Illustraties   Bas Mazur 
Uitgever   Callenbach 
ISBN    978 90 266 1517 7 
 
Juryoordeel 
Inhoud  De linnenroof is een spannend historisch verhaal dat zich 

afspeelt in de -relatief onbekende- tijd van prinsgezinden en 
patriotten. Het is de auteur gelukt een originele plot te 
bedenken: een jongen die linnen wil bemachtigen voor een 
warme VOC-reis en daardoor in aanraking komt met linnenroof. 
Ook het complot dat erin is verwerkt is goed bedacht. 
Op het gebied van stijl en compositie is de auteur minder sterk. 
Een (te) groot deel van het boek is opgeofferd aan nauwgezette 
sfeerbeschrijvingen en omgevingsschetsen. Aan couleur locale 
ontbreekt het dan ook niet in dit boek. De auteur beschrijft dat 
met oog voor detail, en dat is goed. Maar de beschrijvingen zijn 
veelal losse stukjes die als het ware tussen het verhaal zijn 
gezet en dat neemt vaart weg. 
Hoofdpersoon Lieuwe, die in opdracht van twee 
linnencompagnons op reis gaat om een fijn soort linnen te 
bemachtigen, is een jongen die weet wat hij wil. Onderweg 
wordt zijn geld gestolen. Omdat hij platzak is komt hij terecht 
op een boerderij, waar hij gastvrij wordt ontvangen in ruil voor 
hand- en spandiensten. Daar hoort hij over linnendiefstallen – 
een kwestie die Lieuwe graag wil oplossen. 
Knap is dat de ontknoping nergens voorspelbaar wordt. Soms 
zijn er aanwijzingen, maar die blijken net zo vaak onjuist als 
juist te zijn. De uiteindelijke oplossing gaat snel en is daarom 
onbevredigend, zeker na het lange voortkabbelende intermezzo 
dat eraan vooraf gaat. Voor de lezer is het haast niet bij te 
benen dat van de twee linnencompagnons uit Amsterdam 
uiteindelijk de een ‘goed’ is en de ander ‘fout’ blijkt te zijn. 

 
Taal en stijl  Hoewel er veel spannende momenten in het boek zijn, is er 

weinig plek voor emotie. Het lukt de auteur niet de gevoelens 
van personages dichtbij te brengen. Dat blijkt al op de eerste 
pagina’s. Er ‘breekt een geweldige ruzie uit’, staat er. Die is 
echter niet te voelen, niet te beleven voor de lezer. Lieuwe en 
zijn kameraad Harm zijn hierbij onbewogen registrators. De 
lezer die via hen meekijkt, staat dus nóg meer op afstand dan 
zijzelf. Dat manco komt vaker bovendrijven. 
Soms duikt er een stilistische uitschieter op, zoals het fragment 
dat een plek kreeg op de flaptekst: ‘Zie je die pukkel op de 
neus van meneer Harders?’ Als je linnen tegen het licht houdt 
en je die pukkel door de stof heen kunt zien, heb je de 
allerfijnste kwaliteit te pakken.’ Zulke zinnen zijn rake 
schetsen. Daartegenover staan gekunstelde zinsdelen die niet 
prettig lezen zoals ‘het opdringerige vaart houden van de 



                                                                                                 Juryrapport 2010 Werkgroep Christelijke Kinderboeken  25  

tjalken’. Over het algemeen gebruikt de auteur veel bijzinnen 
en bijvoeglijk naamwoorden. Moeilijke woorden worden cursief 
uitgelegd.  
Niet altijd is duidelijk waar het perspectief ligt. In het gros van 
het boek is Lieuwe de focalisator. Daarom is het vreemd dat de 
boerderij van Hanninck wordt beschreven vóór Lieuwe er 
aankomt. Dat valt immers buiten zijn waarneming. Nog 
wonderlijker zijn de zinnen op p. 101: ‘En Max? Hoe vergaat het 
Max te midden van de mensen en dieren op de boerderij? In één 
woord uitstekend.’ Hier (en op een enkele andere plek) duikt 
ineens een verteller op die het verhaal op gang houdt. Dit 
maakt het geheel rommelig. 

 
Vormgeving  Het omslag toont een jongen die zich ophoudt in een grauw 

steegje. Op de achtergrond staat een duister figuur. Meteen is 
duidelijk dat het om een historisch verhaal gaat. 
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Titel    De papegaaienpsycholoog 
Auteur   Piet van der Waal 
Illustraties   Roelof van der Schans 
Uitgever   Kwintessens Uitgevers 
ISBN    978 90 5788 2586 
 
Juryoordeel 
Inhoud    Simon, bijna 11 jaar, mag in het dierenasiel een hond of kat 

uitzoeken. Er is net een papegaai binnengebracht. Als Simon die 
ziet, is hij verkocht. Het dier kan praten en trucjes doen. Maar 
als hij op zijn verjaardag de vogel een naam geeft, verandert 
alles. Briljantje verandert van een actieve papegaai in een 
verdrietig vogeltje. De dierenarts verwijst Briljantje door naar 
een papegaaienpsycholoog. Hij knapt op, maar het gaat 
opnieuw mis als Simon Briljantje meeneemt naar school voor 
zijn spreekbeurt. Onderweg wordt hij aangehouden door een 
man in een Mercedes. Simon belandt middenin een 
diamantenroof. 
Het verhaal wordt chronologisch verteld. Dat is jammer, want 
daardoor wordt in het eerste hoofdstuk al veel informatie over 
de vorige eigenaren van de papegaai prijsgegeven. Een 
flashback in het verhaal was sterker geweest. De 
papegaaienpsycholoog zit verder knap in elkaar. Alles klopt, al 
blijft onduidelijk hoe dokter Bird is ontsnapt. Ook 
ongeloofwaardig is dat iedereen gelooft dat de aandoeningen 
‘vliegeritus’ en ‘krijseritus’ bestaan. Wie op internet zoekt naar 
psychologen voor dieren ontdekt dat er voor papegaaien 
gedragstherapeuten bestaan. De krijsfluit, in het boek een 
geschenk van een Afrikaanse medicijnman aan dokter Bird, 
wordt op internet als vuurwerk aangeboden. 
Simon is iets te voorbeeldig voor een kind dat alles krijgt wat 
zijn hartje begeert. Hij laat de betutteling van zijn moeder 
over zich heen komen zonder zich af te zetten en loopt als 
(bijna) elfjarige nog in een kinderachtige Batman-pyjama rond. 

 
Taal en stijl            De papegaaienpsycholoog is een origineel en spannend boek dat 

met vaart geschreven is. Van der Waal gebruikt veel 
stereotypen. Zo is moeder bijvoorbeeld dom, overbezorgd en 
betuttelend. Ze wast Simon nog elke avond en kamt zijn haren. 
Het is raar dat ze denkt dat Simon een juf heeft, terwijl hij een 
meester heeft.  
Haar taalgebruik draagt bij aan haar domme uitstraling. Ze 
heeft het over ‘skailers’ terwijl Simon skeelers in verschillende 
maten op zijn kamer heeft staan. Het voortgezet onderwijs 
noemt ze de ‘hogere school’.  
De bewakers zijn breed en praten plat (‘nachie’ in plaats van 
een nacht). Simons vader noemt ze zelfs een keer ‘gorilla’s’ 
waar zijn zoon bij is. De boeven hebben echte boevennamen 
(‘Bark’ en ‘Slomp’), maar gebruiken softe scheldwoorden (‘hete 
gehaktballen’).  
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Irritant is dat de papegaai vaak ‘pakje veren’, ‘verenpak’ of 
‘gevederde vriend’ genoemd wordt. Sommige dingen die in het 
boek zijn beschreven, kunnen onmogelijk gebeuren. Een 
krulspeld klettert niet op het laminaat. Moeder ‘kirt’ meerdere 
keren en Slomp ‘krast’. Simon vertelt dat Briljantje 
getelefoneerd heeft. Dat zeggen kinderen tegenwoordig niet 
meer.  

 
Vormgeving De papegaaienpsycholoog ziet er mooi uit. De illustratie op het 

omslag, Simon op de fiets met Briljantje in een kooi, drukt 
vaart en spanning uit. Jammer is wel dat er geen tassen zijn 
afgebeeld. Op pagina 52 staat dat er twee tassen aan het stuur 
hangen en Simon de zware kooi stevig vasthoudt.  
Het verhaal gaat over bijzondere figuren en bizarre situaties, 
maar de keuze voor levensecht bewerkte foto-illustraties zorgt 
er mede voor dat je toch in het verhaal gaat geloven. Leuk is 
overigens dat de schrijver zelf een grapje maakt over een 
toevallige samenloop van omstandigheden. ‘Het toeval is de 
wereld nog niet uit’, schrijft hij op bladzijde 49.  
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Titel    De zadeldieven 
Auteur   Teunie Suijker 
Illustraties   Melanie Broekhoven 
Uitgever   Den Hertog 
ISBN    978 90 331 2217 0 
 
Juryoordeel 
Inhoud Mirja, een 11-jarig meisje uit een eenoudergezin, logeert in de 

zomer bij haar vriendin Debbie op de manege. Mirja heeft 
paardrijles gehad van Debbies oudere zus Kim en is verliefd op 
haar 14-jarige broer Niek. De twee meisjes verzorgen de 
paarden, zwijmelen en shoppen voor een paardenagenda. Op 
een dag  brengen twee mannen een logeerpaard in de manege, 
dat erg gespannen is. De lezer kan op dit moment al 
voorspellen hoe het verhaal ongeveer verdergaat. De mannen 
hebben haast omdat ze op reis moeten. Diezelfde nacht wordt 
ingebroken in de manege, waarbij nieuwe zadels worden 
gestolen. Mirja en Debbie gaan ’s nachts poolshoogte nemen, 
maar vertellen pas de volgende dag wat er gebeurd is. De 
politie reageert nogal relaxed en lijkt de omgeving nauwelijks 
te kennen. Door goed op te letten ontdekken de meisjes wie de 
diefstal gepleegd hebben. 
Vriendin Mirja is het ideale paardenmeisje dat de gespannen 
Falcon rustig krijgt en daarmee de sympathie wint van oudere 
broer Niek. De meisjes hoeven niet veel moeite te doen om te 
ontdekken wie de diefstal gepleegd hebben en kunnen zelfs 
meteen aangeven welke manege het volgende slachtoffer zou 
zijn. 
De zadeldieven, het eerste deel in de serie ‘Manege De 
Driesprong’, is een echt tienerboekje voor paardenliefhebbers. 
Suijker heeft zich goed voorbereid wat betreft de informatie 
over paarden: ze beschrijft veel details over paarden en 
halsters. Het christelijke karakter uit zich alleen in het bidden 
bij het eten. 

 
Taal en stijl In het verhaal staat veel (semi-)populaire taal: de meisjes 

krijgen een ‘brainwave’, ze vinden iets ‘super’, ze  
‘zwijmelen’, noemen iemand ‘dombo’, gaan ‘shoppen’, zijn 
‘superlaat’, vinden iets ‘oersaai’, ‘supergaaf’ of zeggen 
‘kappen’. 
Suijker geeft regelmatig, in dialoogvorm, informatie door over 
de hoofden van de personages heen. Bijvoorbeeld wanneer 
Debbie vertelt over de manege of over de boerderij waar ze nu 
wonen. Informatie die niet in eerste instantie voor de 
personages bedoeld is, maar die de lezer moet bijpraten. Er is 
weinig variatie in woordkeus: bij de beschrijving van een 
paardrijles gebruikt Suijker op één pagina meerdere keren de 
woorden ‘eng’ en ‘onwennig’ en op andere momenten worden 
de termen ‘meteen’ en ‘gelijk’ wel erg vaak afgewisseld. Er zit 
weinig dynamiek in de zinnen, waardoor het verhaal statisch 
overkomt. 



                                                                                                 Juryrapport 2010 Werkgroep Christelijke Kinderboeken  29  

 
Vormgeving De illustraties van Melanie Broekhoven laten Mirja en Debbie 

zien. Het meisje met de lichte rok heeft een nogal vrijpostige, 
brutale blik in haar ogen, die niet helemaal past bij het 
verhaal. Verder sluit het omslag naadloos aan bij het onderwerp 
paarden en meisjes.  
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Titel    Het meisje in mijn hoofd 
Auteur   Sofie van Gelder 
Illustraties   BlauwBlauw Design 
Uitgever   Mozaïek Junior 
ISBN    978 90 239 9312 4 
 
Juryoordeel 
Inhoud Het meisje in mijn hoofd gaat over Nette, een wat onzekere 

puber die wegzinkt in het moeras dat anorexia heet. Ook haar 
moeizame en langzame herstel wordt beschreven. 
Van Gelder, ze was zelf ook anorexiapatiënt, maakte de keus 
een hoofdpersoon te nemen die uit een stabiel gezin komt, 
zonder noemenswaardige problemen. Die aanpak overtuigt en 
laat zien dat anorexia (haast) iedereen kan treffen. 
Het is zowel interessant als schokkend om te zien hoe elk 
uitstapje Nette problemen oplevert, want bijna altijd zit daar 
wel een ijsje of een bezoek aan de pizzeria aan vast. 
Het eerste, sterke, hoofdstuk speelt zich chronologisch gezien 
af op ongeveer driekwart van het boek. Op die plek is exact 
hetzelfde hoofdstuk weer opgenomen. Nette loopt dan, veel te 
koud gekleed, over een winters weggetje. Van een ‘stemmetje 
in haar hoofd’ moet ze blijven lopen. Tot ze haar bewustzijn 
verliest. Het is een keerpunt in het boek. Nette wordt in het 
ziekenhuis opgenomen. Voor Nette voelt het als verraad dat 
haar ouders toestemming hebben gegeven haar aan de sonde te 
leggen. De auteur laat, onder meer hiermee, mooi zie hoe ver 
de twee werelden van patiënt en bezorgde toeschouwers uit 
elkaar liggen. Na het ziekenhuis volgt een verblijf in een 
kliniek. Het gevecht dat Nette hier voert, tekent Van Gelder 
haarscherp. Ze probeert te eten wat ze krijgt voorgeschoteld, 
maar hoort tegelijkertijd een stemmetje dat ‘dikke koe’ zegt. 
Als ze is ontslagen staat er ‘een prins op een wit paard’ voor 
haar klaar. Het cliché verwijst naar Thomas, de jongen die ze 
eerder tegenkwam en met wie ze uit eigen initiatief contact 
opnam tijdens haar verblijf in de kliniek. Aan het slot is niet 
duidelijk hoe Nette het in de echte wereld gaat doen. Dat is 
een goede keus van de auteur. De relatie met Thomas neemt de 
klem die het teweegbrengt echter grotendeels weg. Nette staat 
er voor het gevoel van de lezer niet meer alleen voor; dat doet 
aan als een wat gemakkelijke oplossing.  
Opvallend is dat veel personages na de inhoudelijke breuklijn 
van ziekenhuisopname en verblijf in de kliniek niet meer 
terugkeren. Zo ook Nettes klasgenoten, de pestkoppen Nick en 
Jan. Omdat zij door hun gedrag eigenlijk dé aanstichters zijn 
van het probleem, had het niet misstaan als ze nog even 
zouden opduiken. 
Ook typisch is dat Nettes zusje Martje –met wie ze een prima 
relatie heeft– en haar vriendin Gitte in geen velden of wegen 
zijn te bekennen als Nette in therapie zit. Ze mag geen ander 
bezoek ontvangen dan haar ouders, maar zou iemand geen 
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enkel levensteken van een zusje dan wel vriendin krijgen? En zo 
niet, zou ze daar dan niet om treuren? 
Over God wordt in het boek niet gesproken. Of Nette christen 
is, is ook niet duidelijk. De auteur is dat wel.  
 

Taal en stijl Met het eerste hoofdstuk van haar debuut wekt Van Gelder 
hoge verwachtingen. Met krachtige beelden en goed gekozen 
woorden geeft ze een hartroerend portret van een meisje dat in 
wanhoop is. Helaas houdt de auteur dit niveau niet vol. 
Dat de Vlaamse auteur weet waarover ze schrijft, is te merken 
in bepaalde details en gevoelens. Tegelijkertijd blijft Nette op 
afstand; het gebruik van de verleden tijd zou daaraan kunnen 
meewerken. Het belemmert de lezer om echt in Nette te 
kruipen. Dat zal, gezien haar ziektebeeld, enerzijds naar 
waarheid zijn: anderzijds wil je als lezer wél bij je 
hoofdpersoon komen. Meermaals krijgt hij echter niet meer dan 
een helikopterview te zien. Dat komt door zinnen als: ‘Soms 
kletste Nette enthousiast mee. Op andere dagen vond ze het 
gepraat van haar vriendinnen oppervlakkig en weinig zinvol’ en 
‘In oktober ging het snel bergafwaarts met Nette’. Passages als 
de laatste geven het boek hier en daar het karakter van een 
documentaire, terwijl het verhaal elders de suggestie wekt van 
binnenuit geschreven te zijn.  
Sommige woorden of zinnen komen plechtig (‘wendde haar blik 
af’, ‘spreidde de tekeningen (…) uit’, ‘er weerklonken geen 
opgewekte gesprekken)’of gedateerd (‘Die Cilla toch!’) over 
voor een jeugdroman. De ene keer lijken zinnen onnadenkend 
aan het papier toevertrouwd (‘Naast haar zaten Lia en Gitte 
druk te kletsen’ en kort erna ‘Soms kletste Nette enthousiast 
mee’), andere passages zijn kleine parels (‘Elke dag trok de 
draaikolk haar een beetje meer naar beneden en verloor ze een 
stukje van zichzelf’ of ‘De wind waaide krachtig en zong zijn 
droevig lied’). De auteur bezigt diverse stijlen naast elkaar, 
soms zelfs in één zin (‘Hoofdschuddend en met een rotvaart 
fietste Nette de helling af’). 
Van Gelder gebruikt het beeld van een draaikolk om weer te 
geven wat Nette voelt, al zal een buitenstaander het nooit 
precies begrijpen. Om de innerlijke strijd in Nette weer te 
geven spreekt ze voortdurend –en dat is voor een lezer te vaak- 
over het ‘stemmetje in mijn hoofd’. 
 

Vormgeving Prachtig omslag. Het geeft iets weer van de ernst van de 
thematiek, maar ook van de speelsheid van een meisje van 15. 
Het afgebeelde meisje oogt jonger dan het hoofdpersonage is. 
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Titel    Meester verdacht 
Auteur   Roland Kalkman 
Illustraties   George Schriemer 
Uitgever   Den Hertog 
ISBN    978 90 331 2183 8 
 
Juryoordeel 
Inhoud De kinderen van groep zeven zijn geschokt. Hun leuke, nieuwe 

meester Jos is gearresteerd. Jos woont nog maar kort in het 
dorp. Na het schokkende bericht gaat de klas aan de slag om 
het mysterie rond de arrestatie van hun meester op te lossen. 
Hun meester is onschuldig, dat weten ze zeker. Ze komen er 
echter niet uit en steeds meer kinderen gaan geloven dat de 
meester misschien toch wel schuldig is. Thomas en zijn 
buurmeisje Justine blijven, ondanks de vooroordelen van hun 
klas- en dorpsgenoten, op zoek naar de ware toedracht van het 
raadsel. Ze voeren gesprekken met de moeder van Justine, die 
bij de politie werkt en met dorpsbewoners. Maar helaas worden 
ze daar ook niet wijzer van. Ook de kringgesprekken van juf 
Anneloes over arrestaties en rechtszaken brengen hen niet 
dichter bij de oplossing. Gelukkig wordt uiteindelijk het ware 
verhaal toch bekend en blijkt dat meester Jos een held is. 
Meester verdacht! is een eigentijds verhaal met een boodschap. 
Het thema vooroordelen komt duidelijk naar voren en het boek 
is goed te gebruiken in bijvoorbeeld het onderwijs. Kalkman 
beschrijft helder hoe iemand ten onrechte kan worden verdacht 
en hoe de omgeving daarop reageert. Door de hoofdpersoon te 
laten geloven in de onschuld van de meester wordt de onmacht 
bij het bestrijden van vooroordelen voelbaar. 
Het boek bevat een proloog die veel weggeeft van de plot van 
het verhaal. Dit is jammer, omdat de lezer op deze manier 
voorkennis heeft van meester Jos’ situatie, waardoor het 
verhaal minder spannend wordt. Ook vraagt de jury zich af 
waarom er gekozen is voor een epiloog. De inhoud van dit 
gedeelte had goed als laatste hoofdstuk van het verhaal kunnen 
fungeren. 
De vaste overtuiging van de hoofdpersoon Thomas kan soms 
onrealistisch overkomen. Ondanks alle vooroordelen blijft 
Thomas voorbeeldig, hij gelooft als enige in de onschuld van de 
meester. Verder worden de personages geloofwaardig 
beschreven en is er veel dynamiek tussen de kinderen. 
Het christelijke element is niet duidelijk aanwezig in het 
verhaal. Het thema vooroordelen zou echter wel mogelijkheden 
bieden om dit op een natuurlijke manier te verwerken.  

 
Taal en stijl Meester verdacht! bevat veel spreektaal: ‘hij ziet zijn oude 

bakkie nergens staan’, ‘hij moet zo echt droge sokken gaan 
regelen’. Door dit taalgebruik sluit het boek in elk geval goed 
aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Wel is er weinig 
variatie in woordgebruik. Regelmatig gebruikt Kalkman de 
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woorden ‘ineens’ en ‘plotseling’, wat de indruk wekt dat deze 
de spanning in het verhaal moeten brengen. Ook wordt de 
uitdrukking ‘iemand laten vallen’ veelvuldig gebruikt. 
De hoofdstuktitels zijn kort en pakkend. 
Het verhaal bevat veel dialogen, in sommige gevallen maakt dat 
de tekst wat traag. Verder is Meester verdacht! een prettig 
leesbaar boek met een fijne sfeer. 

 
Vormgeving Het boek heeft een dramatische voorkant: een man ligt 

bewusteloos op de grond en erboven zijn twee heftig 
verschrikte kindergezichten getekend. Het boek krijgt door 
deze omslag een nare uitstraling.  
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Titel    Waterspiegel 
Auteur   Helga Warmels 
Illustraties   Helen van Vliet 
Uitgever   Callenbach 
ISBN    978 90 226 1530 6 
 
Juryoordeel 
Inhoud De tienjarige Janno woont samen met zijn moeder en zijn 

kleine zusje. Zijn vader is overleden toen Janno nog klein was. 
Het verhaal draait om een eventueel watermonster dat in de 
singel zou zwemmen en dat mogelijk de oorzaak is van de dood 
van Janno’s vader. Janno en zijn vriend Leon gaan in het boek 
op jacht naar het watermonster. 
Het toch al griezelige karakter van het boek heeft de auteur op 
bladzijde 64 nog eens willen aandikken. Daar staat een scène 
die zich afspeelt op een begraafplaats. De vraag is of het 
verhaal niet al spannend genoeg is, zonder dit stukje.  
Als lezer vraag je je geregeld af wat echt is en wat niet. De 
auteur slingert je heen en weer door je allerlei feiten voor te 
schotelen die willen doen geloven dat het monster bestaat. Dat 
is een prestatie. 
Grappig is dat het slot geen duidelijkheid verschaft over het 
bestaan van een dergelijk monster. Lezers blijven er over door 
fantaseren of met veel vragen zitten. Wel wordt duidelijk dat 
Leon en zijn broer veel in scène hebben gezet en Janno voor de 
gek hebben gehouden.  
De uiteindelijke ontknoping is niet echt geloofwaardig, maar 
hoe geloofwaardig wil een dergelijk avontuurlijk boek zijn? De 
focus ligt op actie, hoewel de auteur een diepere laag heeft 
willen aanbrengen met de dood van Janno’s vader. Daarin is ze 
ten dele geslaagd. De verhaallijn over de raadselachtige dood 
van Janno’s vader is prima verweven in een haast 
detectiveachtige deel over het monster.  
Maar gevoelens van de hoofdpersonen die daarbij een rol spelen 
komen niet altijd voldoende uit de verf. Janno’s moeder is zo 
afwerend in haar rouwproces dat het erg stereotiep overkomt. 
De plotselinge ommezwaai in haar houding op het eind van het 
boek doet ongeloofwaardig aan. De kinderen worden wel erg 
veel aan hun lot overgelaten door hun rouwende moeder. 
Mooi is het dat Janno antwoorden vindt op zijn gepieker door 
een Bijbeltekst die zijn opa hem voorhoudt: ‘Wie van jullie kan 
door zich zorgen te maken een el aan zijn levensduur 
toevoegen?’ 

 
Taal en stijl Het taalgebruik is helder. Waterspiegel leest vlot door de 

veelal korte zinnen. Het taalgebruik tussen Janno en zijn vriend 
Leon is niet altijd van deze tijd. ‘En? Moest je vannacht voor 
straf het kolenhok in?’ is natuurlijk bedoeld als geintje, maar 
zelfs dan niet realistisch.  
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De begrafenis van opa’s broer in Schotland beschrijft Warmels 
mooi en helder. Ondanks de Engelse zinnen, die voor de 
doelgroep misschien niet te begrijpen zijn, is de verhaallijn 
voor de lezer goed te volgen. 

 
Vormgeving De omslag is helder met veel blauwtinten. De tekening bevat 

subtiele elementen die spanning kunnen opwekken: een maan, 
schaduwen op het water, twee kleine jongens in een bootje 
onder een brug en een waterspiegel waar je gerust de 
contouren van een monster zou kunnen zien.  

 


