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Voorwoord  
 
Najaar 2010 zijn er voor de jury 2011 twaalf titels aangemeld door zeven uitgevers, 
namelijk de uitgeverijen Ark Media, Callenbach, Columbus, De Banier, Den Hertog, 
Kwintessens NZV en Mozaïek Junior.  
 
De jury was dit jaar niet onverdeeld enthousiast over de toegestuurde titels. Originaliteit 
was er wel in thematiek, maar bleek minder uit het taalgebruik. Het was weinig bijzonder. 
Zo nu en dan vielen er mooie zinnen op, een pareltje hier en daar, maar in het algemeen 
was er weinig sprake van een ‘wauw-gevoel’. Ook miste de jury titels bij de stapel voor 
‘Het Hoogste Woord’, met name het boek De bloedvlag van Henk Koesveld had de jury 
graag meegenomen in de jurybespreking.  
 
Net als vorig jaar viel op dat onderwerpen als ‘een onvolledig gezin’ steeds meer als 
realiteit voorkomen in christelijke kinderboeken. Dit jaar was dat zelfs in zeven van de 
twaalf boeken het geval. In Piekerprinses van Van Binsbergen, in Moeders liegen niet van 
Van Gelder en in Rugzak van Leguijt is het ontbreken van de vader of de gebroken 
gezinssituatie de hoofdoorzaak van de beschreven problemen. In Niels Netjes en Roos 
Raket, De insluiper, Heart4You en IJzersterk is het ontbreken van een ouder een min of 
meer belangrijk gegeven.  
 
Dit jaar werden drie prentenboeken ingestuurd, waarmee alle overeenkomsten tussen 
deze boeken genoemd zijn. Benjamin van Esther Mul is een boekje dat qua illustraties en 
uitstraling sterk doet denken aan Thomas de Trein. Het is een parabel voor jonge kinderen 
met een tekst die verwantschap heeft met de boeken van Max Lucado. Het prentenboek 
Grote zus van Willemijn de Weerd is een verhaal over gezinsuitbreiding. Dit is vooral een 
vriendelijk verteld informatief boek met lieve, aanvullende illustraties.  
Joost en de DX-70 viel bij deze prentenboeken het meest op. Een bijzonder en origineel 
prentenboek met een creatief onderwerp: een reis door de seizoenen. Wat de jury betreft, 
zou dit boek genomineerd kunnen zijn voor bijvoorbeeld de prijs ‘De Verwondering’.  
 
Uitgeverij Columbus heeft een aantal jaren geleden de midithrillers geïntroduceerd, 
lekkere dikke paperbacks met ‘verhalen vol spanning, avontuur en met psychologische 
diepgang’, zoals de uitgever omschrijft. Dit jaar werden twee titels uit deze serie 
ingestuurd, De insluiper en Tropisch complot. De jury discussieerde over de 
noodzakelijkheid van een christelijk element in een thriller. Zou je het missen als het er 
niet was? Zou het soms te geforceerd over kunnen komen in een verhaal dat grotendeels 
verzonnen is en vooral rond spanning is opgebouwd? De jury concludeert dat het in de 
praktijk prima samen kan gaan. Jeanette Molema laat dit zien en ook Bert Wiersema 
verweeft in een van de eerste midithrillers De wraak van de wolf op een natuurlijke manier 
een christelijk element in zijn verhaal. Ook Oranje laat in Tropisch complot heel subtiel 
bijbelse elementen zien. 
  
Tropisch complot van Corien Oranje heeft vaart. Oranje is in staat het boek tot het einde 
toe spannend te houden. Dat is knap. Molema weet het thrillerelement slechts tot het 
midden van het boek vast te houden en gaat dan over op een romantische afwikkeling van 
het verhaal. Ook bij Oranje is verliefdheid een van de verhaallijnen, maar dit blijft tot het 
eind van het boek naast het mysterieuze onderwerp van het boek bestaan.  
Opvallend is dat veel auteurs naast hun dialogen andere vormen gebruiken, als sms’en, 
dagboekfragmenten, en briefjes. Wellicht heeft Corien Oranje hierin een voorbeeldfunctie 
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gehad. Zij liet in de Sasha-trilogie voor het eerst nieuwe communicatievormen meedoen in 
het verhaal. 
 
Opnieuw werden titels uit een serie voor het basisonderwijs, de Leesladder, aangemeld. 
Boeken in deze serie kenmerken zich door hun identieke lay-out met een rustige 
bladspiegel en veel wit op de bladzijde. Omdat uitgever Kwintessens voor deze serie 
samenwerkt met andere uitgevers is de kwaliteit wisselend, zijn de onderwerpen 
doorgaans niet bijster origineel, maar vooral aansluitend bij thema’s die in het onderwijs 
spelen. Het ingestuurde boek Niels Netjes en Roos Raket sprong er positief uit, omdat de 
auteur twee kinderen liefdevol neerzet met duidelijke kenmerken van ADHD en ADD, 
zonder deze ‘etiketten’ te noemen in de tekst. Het ingestuurde boek IJzersterk viel op door 
de nadrukkelijke manier waarop wisselende vriendjes en samenwonen beschreven 
worden, zonder een tegengeluid te geven. De jury vroeg zich bij dit boek af waarom juist 
deze titel voor een christelijke kinderboekenprijs ingestuurd is.  
 
Dit jaar werd het vijfde deel uit de serie over Opa van Bram Kasse ingestuurd. Deze keer 
werd minder de nadruk gelegd op opa’s verdriet om het gemis van zijn vrouw, maar om 
de zorgen van Tijs, Jasmijn en moeder over de gezondheid van opa. Kasse is een auteur 
die over serieuze onderwerpen op een lichtvoetige, humoristische manier kan schrijven.  
 
Guurtje Leguijt schrijft vooral boeken over maatschappelijke problemen. Rugzak is een op 
het probleem geschreven boek over pleegkinderen. Problemen zijn een geliefd onderwerp 
in kinder- en jeugdboeken. Van Sofie van Gelder werd dit jaar opnieuw een boek in dit 
genre ingestuurd. Vorig jaar besprak de jury Het meisje in mijn hoofd over een meisje met 
anorexia. Toen viel het de jury op dat over God niet gesproken werd, hoewel de auteur 
zelf wel christen is. Dit jaar komt het christelijk geloof sterk naar voren in Moeders liegen 

niet. Van Gelder verweeft op een natuurlijke manier christelijke elementen in haar verhaal. 
Ze laat geloofwaardig zien dat Estelle met haar geloof worstelt door de problemen 
waarmee ze te maken heeft. 
 
Uitgeverij Den Hertog stuurde het actieboek Heart4You van de laatstgehouden  
Christelijke Kinderboekenmaand op, een boekje over pesten en groepsvorming in de klas. 
Het schoolleven is hoofdonderwerp bij dit boek evenals bij de eerder genoemde titels 
Rugzak en IJzersterk.  
 
Uit de twaalf boeken kende de jury twee boeken een nominatie toe:   

• Piekerprinses van Liesbeth van Binsbergen, uitgeverij Columbus. 
• Tropisch complot  van Corien Oranje, uitgeverij Columbus.  

 
Van Binsbergen won vorig jaar met Kom niet dichterbij. Met het dit jaar besproken boek 
Piekerprinses heeft ze het vorige overtroffen. Van Binsbergen laat hiermee zien dat ze nog 
beter kan schrijven binnen hetzelfde genre en als auteur volwassener geworden is. Ook in 
Piekerprinses is de thematiek origineel en klopt alles. Het verhaal is eigentijds en niet 
problematiserend. Het boek heeft een open einde, waarbij Van Binsbergen in het midden 
laat of alles ook echt goed gaat komen. Dat geeft een realistisch beeld. De lay-out is mooi. 
Het omslag is heel goed en tot in detail uitgewerkt, zoals de ingekraste lettertjes van de 
titel. De titel is perfect. Bij elkaar is het een bijzonder aantrekkelijk boek. Het boek scoort 
hoog op het gebied van emoties, het raakt je. Toch is het jammer dat het decor vrij 
statisch is en het verhaal niet uitblinkt in perspectief. Het taalgebruik is niet heel 
bijzonder, eigenlijk te netjes en te braaf. Slechts een paar zinnen springen eruit. 
  
De jury koos er unaniem voor Het Hoogste Woord dit jaar toe te kennen aan  
Corien Oranje. Zij schreef met Tropisch complot haar eerste thriller, een pil van 300 
bladzijden. En dit doet ze heel goed. Ze bewijst met deze thriller opnieuw haar 
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veelzijdigheid, haar originaliteit en laat zien dat ze ook dit genre beheerst. Prentenboeken, 
voorleesboeken, vrolijke voetbalboeken, paardenboeken, detectives of serieuze 
kinderboeken over eigentijdse onderwerpen, Bijbelse dagboeken: er zijn niet veel genres 
die nog niet zijn beproefd door Corien Oranje. Of het moet iets in het genre fantasy zijn, 
een historisch boek of een meer literair geschreven (kinder-)boek. Telkens weet ze haar 
eigen toon te zetten en iets origineels en vernieuwends neer te zetten.  
Het is knap om een dikke thriller te schrijven die tot het eind toe spannend is en waarbij 
alle eindjes van een complex verhaal bij elkaar komen. Het is een echte thriller. Er zit veel 
vaart in het verhaal. De opzet van het verhaal is goed. Oranje houdt de spanning lang 
intact door het gedoseerd achterhouden van informatie. Ze laat door de beschrijving van 
allerlei details zien dat ze een kenner is van het eiland Bali. Het decor is dynamisch, 
flitsend en dat is knap. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Je voelt de klamheid, ziet de 
smalle weggetjes, het oerwoud. Dit maakt dat het geen ‘ver-van-je-bed-show’ wordt en 
inleven in het verhaal automatisch gaat. Het taalgebruik is passend bij de leeftijd. Het 
boek leest vlot en is niet té populair geschreven. De impulsieve dingen die de jongeren 
doen zijn herkenbaar gedrag voor deze doelgroep. Oranje zet je continue op het verkeerde 
been. Bijvoorbeeld, de op het oog onschuldige oude vrouw uit het vliegtuig blijkt een 
misdadiger, de behulpzame Boris is niet te vertrouwen, Ilias is niet die oppervlakkige 
surfjongen die hij lijkt en de rare figuren in het hotel blijken redders in nood. Oranje 
maakt haar verhaal geloofwaardig en denkt aan alles: ze laat zien dat de ouders van Sam 
in hun jonge jaren in Italië vergelijkbare dingen deden als hun dochter nu doet. Zo ouders, 
zo dochter. Oranje trapt niet in de valkuil door als deskundige uit te gaan leggen hoe het 
is om in de gevangenis te zitten. Hoewel ze dat waarschijnlijk goed weet door haar 
vrijwilligerswerk als gevangenisbezoeker. Summier laat ze los wat van belang is voor het 
verhaal. De jury vroeg zich af of de romantiek tussen Sam en Ilias gemist zou worden in 
het verhaal als het niet aanwezig was geweest. Had de romance gesuggereerd kunnen 
worden? Nu stokt de spanning in het verhaal – tijdens de achtervolging door het oerwoud 
– door de toegevoegde romantiek.  Anderzijds kan de romantiek in het verhaal ook als 
adempauze gezien worden.  
Oranje is de terechte winnaar van het Hoogste Woord 2011.  
 
De Werkgroep Christelijke Kinderboeken is zestien 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: 
Marieke Bijl (docent NE/Jeugdliteratuur PABO GH) 
Aliene Bruinink (docent NE H/V, Greijdanus College) 
Sophia Geuze (redacteur Nederlands Dagblad) 
Hennie van de Kieft (docent NE/Jeugdliteratuur PABO CHE) 
Annemarie Prins (Werkgroep Chr. Kinderboeken, red. website 

www.christelijkekinderboeken.nl) 
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De genomineerde boeken 

 

 

 
  Tropisch complot   

Auteur : Corien Oranje  
Illustraties : Roelof van der Schans 
Uitgever: Columbus 
ISBN:   978 90 8543 125 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Piekerprinses  
Auteur:  Liesbeth van Binsbergen 
Illustraties:  Marleen Verhulst 
Uitgever:  Uitgeverij Columbus 
ISBN:   978 90 8543 151 0 
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De winnaar van Het Hoogste Woord 
 
Titel   Tropisch complot   
Auteur   Corien Oranje  
Illustraties   Roelof van der Schans 
Uitgever   Columbus 
ISBN   978 90 8543 125 1 
 
Juryoordeel 

 

Inhoud en opbouw Op de vlucht naar Bali wordt een meisje wakker met enorme 
hoofdpijn. Aangekomen in Denpassar wordt ze direct naar het 
ziekenhuis vervoerd en blijkt ze aan geheugenverlies te lijden. Beetje 
bij beetje komen er flarden van herinneringen bij haar boven. Een 
oude vrouw die naast haar zat in het vliegtuig, is tijdens de vlucht 
overleden. Ze vraagt zich af wat dit met haar en een door haar 
gevonden mobiel te maken heeft.  
Dan vindt ze een briefje van de overleden vrouw. Hierin staat een 
waarschuwing om niemand te vertrouwen en een aanwijzing wat zij 
met het mobieltje moet doen. Vanaf dit moment begint er een  
kat-en-muisspel met een onzichtbare vijand. Al vrij snel ontdekt het 
meisje dat ze Sam van Buuren heet en op weg was naar haar tante 
Vivian, die op Bali woont.  
De onderwijzer die bij Vivian inwoont heet Ilias. Ilias is op Bali omdat 
zijn broer voor het vervoeren van drugs in de gevangenis zit. Ilias 
wordt onbedoeld meegezogen in het avontuur van Sam. In het begin 
vertrouwen ze elkaar niet maar gaandeweg het verhaal groeien ze 
dichter naar elkaar toe. Bovendien weet Ilias Sam verscheidene keren 
uit een netelige situatie te redden.  
Bij een van de laatste confrontaties met de onzichtbare vijand wordt 
duidelijk waarom het mobieltje zo belangrijk is. Het bevat namelijk 
geheime informatie over een project en een plan om de gouverneur 
van Bali te liquideren. Het brein achter dit alles blijkt Boris te zijn. 
Een op het eerste gezicht aardige vent, die zeer begaan was met het 
lot van Sam. Hij is in werkelijkheid een Nederlandse arts met 
Russische achtergrond. Hij heeft zich bekwaamd in het produceren en 
verhandelen van drugs. De aanslag wordt voorkomen en Boris en zijn 
handlangers verdwijnen achter slot en grendel. Ilias en Sam blijken 
elkaar na hun tropische complot wel erg leuk te vinden. 
Door de proloog zit je als lezer meteen midden in het verhaal. Er is 
actie en dit blijft zo tot het einde van het boek. Er zit meer vaart dan 
diepgang in het verhaal, maar dit past bij het genre. Ook de 
karakters blijven wat oppervlakkig.  
In het verhaal zitten drie verschillende verhaallijnen. De eerste is het 
mysterie, de tweede is het romantische verhaal van Ilias. De derde 
verhaallijn vertelt het verhaal van de broer van Ilias die gevangen zit 
wegens drugssmokkel. 
Sommige dingen zijn inconsequent. Zoals de hoogzwangere vrouw 
die per vliegtuig vervoerd wordt naar Jakarta. Of de ruzies van Sam 
en Ilias op spannende momenten.  
De jury vraagt zich bij het eerste hoofdstuk af of Sams reactie op 
haar geheugenverlies geloofwaardig is. Was er echt geen sprake van 
paniek? 



Juryrapport 2011 Werkgroep Christelijke Kinderboeken   8 

In het verhaal zijn christelijke elementen, zonder dat het overdreven 
is. Er wordt gebeden en Ilias vergelijkt zichzelf een keer met Jacob 
die jaren moest werken voor Rachel. Dit veronderstelt bijbelkennis. 
Tenslotte lijkt Sam op het gebied van communiceren geen problemen 
te hebben. Spreekt iedereen Engels of Nederlands of kan Sam 
Indonesisch?  
De titel dekt de lading omdat de hoofdzaak -  een samenzwering 
tegen de gouverneur - plaatsvindt op een tropisch eiland.  

 
Taal en stijl Het verhaal bevat veel dialogen. In de eerste twee hoofdstukken 

wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van 'zij'. Dit kan komen doordat 
Sam aan geheugenverlies lijdt. 
Door te schrijven in de tegenwoordige tijd krijgt het verhaal vaart. Op 
sommige plekken is het spreektaalachtig maar dit past goed bij de 
leeftijd van de hoofdpersonen.  
Het taalgebruik is eigentijds. Er wordt leuk gespeeld met taal, zoals 
bijvoorbeeld in de zin ‘Sam valt in slaap als een nacht zonder 
schemering.’ 
 

Vormgeving Op de voorkant zijn Ilias en Sam te zien. Tussen hen lijkt er een 
tegenstelling te zijn tussen donker en licht. Op de achtergrond zijn  
contouren van een tempel o.i.d. zichtbaar. 
Het gezicht van het meisje is open en onbevangen terwijl de jongen 
in de verte kijkt. Op de trappen van het complex staat in grillige 
letters ‘midithriller’ geschreven. De inhoudsopgave geeft geen 
informatie en lijkt daarmee overbodig. 
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De tweede nominatie 
 
Titel   Piekerprinses  
Auteur   Liesbeth van Binsbergen 
Illustraties   Marleen Verhulst 
Uitgever   Uitgeverij Columbus 
ISBN    978 90 8543 151 0 
 
Juryoordeel 
 

Inhoud en opbouw Simone is dik bevriend met Thirza. Thirza is verhuisd naar een groter 
huis in een andere buurt. Bij Simone thuis is het geen vetpot sinds 
haar vader is overleden. Zo wil Simone graag nieuwe schoenen, maar 
haar moeder zegt dat ze die voorlopig niet zal krijgen.  
Als Simone het zwaar heeft, praat ze tegen de foto van haar vader 
die op haar kamertje staat. En ze vraagt zich zelfs af of ze het nu 
tegen haar vader of eigenlijk tegen God heeft. Ze is ook boos op 
beide, omdat haar vader niet meer bij hen is.  
Simone besluit de brief over de financiën van het schoolkamp niet 
aan haar moeder te geven. Ze wil zelf geld bij elkaar verdienen met 
klusjes en zelfs Thirza mag daar niets van weten. Simone hangt een 
briefje in de supermarkt op waarin ze zichzelf als oppas aanbiedt. Ze 
wordt al snel gebeld door een mevrouw die haar na het horen van 
haar naam blijkt te kennen en weet waar ze woont. Simone geeft zelf 
echter geen blijk van herkenning waardoor het ongeloofwaardig 
overkomt dat een moeder haar meteen met haar baby’tje alleen laat.  
In Simones leven spelen twee jongens een belangrijke rol: haar 
broertje Wesley en haar klasgenoot Tim. Simone past vaak op haar 
broertje omdat haar moeder de kost moet verdienen. Tim maakt 
graag foto’s van alles en iedereen. Als Simone zijn foto van een 
dievegge wil zien, krijgen de twee meer contact met elkaar. Simone 
herkent haar moeder op de foto en de problemen stapelen zich op. 
Want Simone heeft ook doorgekregen dat haar moeder haar baan zal 
kwijt raken en schulden heeft.  
Het gezin gaat op zondag naar de kerk, maar sinds de dood van haar 
vader komt het geloof op de achtergrond. Van Binsbergen verwoordt 
dat mooi met de zin ‘Het is net alsof we met de kinderbijbel ook God 
een beetje in de kast laten liggen.’ 
Simone wordt levensecht beschreven. Ze wil eerlijk zijn, maar ook 
haar vrienden niet kwijt raken. En ze wil rekening houden met haar 
moeder, voor haar broertje zorgen, maar ook een eigen leven leiden 
en onbezorgd lol maken. De gedachten van Simone zijn heel 
begrijpelijk en zelfs aangrijpend. ‘Ik wil geen hulpeloze moeder die 
het zelf niet weet’, bijvoorbeeld. En als het zo’n zootje in haar leven 
is, gooit ze een shirt over haar vaders foto zodat hij de ellende in huis 
niet kan zien.  
De karakters van de moeder en Thirza blijven wat vlak. De moeder is 
erg op haar eigen problemen gefocust en Thirza is te ideaal. Ze zegt 
zelfs erg wijs ‘Als je zo doorgaat, maak je alles kapot.’  
In het verhaal zitten soms flashbacks, vooral als Simone aan haar 
vader moet denken. 
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De titel is sterk en allitereert mooi. Simone werd door haar vader 
droomster, dream-ster en droomprinses genoemd, maar ze vindt 
zichzelf meer een piekerprinses. 

  
Taal en stijl Het verhaal wordt in de ik-vorm verteld. Daardoor leef je al vanaf het 

begin mee met Simone. Ze vertelt niet alleen haar verhaal, maar 
deelt ook haar gedachten. In korte sms’jes spreekt ze af met Thirza 
en als ze tegen haar vader praat, wordt dat cursief gedrukt. Soms 
vraag je je af of een uitdrukking wel klopt, zoals met ‘frisse tegenzin’ 
of de ‘kilozware schooltas’. De auteur gebruikt ook leuke 
woordspelingen. Als Simone een brief met het woord ‘sanering’ vindt, 
moet Simone eerst aan een badkamer denken. En als ze ontdekt dat 
het kamp toch echt binnenkort is, denkt ze: ‘Kort en daar nog 
binnen, dat klinkt akelig dichtbij’. 
Van Binsbergen gebruikt woorden die of streektaal zijn of in haar 
familie worden gebruikt. Woorden als ‘bakkie’ en ‘oeleboel’ zullen niet 
door iedereen herkend worden, maar passen wel bij de lieve, 
fatsoenlijke en dromerige Simone.   
De herhalingen kunnen wel irriteren. Zo wordt er een aantal keren 
gemeld dat er alleen geld is voor ranja en biscuitjes, worden 
gevoelens vaak omschreven als zware of groeiende stenen en meldt 
Simone vaak dat smoesjes verzinnen niet eenvoudig is en niet went.  

  
Vormgeving  De vormgeving is netjes. De hoofdstukken worden aangeduid met 

een nummer. De foto op de voorkant is echt Simone. In het verhaal 
heeft ze het over haar blauwe spaarpot, haar blue miss Piggy, waar 
haar kin precies in past. De illustrator heeft het boek goed gelezen. 
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De overige boeken: categorie 4-8 jaar 
 
 
Titel   De stoerste opa van de wereld  
Auteur   Bram Kasse 
Illustraties   Marijke Duffhauss 
Uitgever   Den Hertog 
ISBN   978 90 331 2324 5 
 

Juryoordeel   
 

Inhoud en opbouw De stoerste opa van de wereld is het vijfde deel in de serie  
‘Tijs en Jasmijn’. Opa, Tijs en Jasmijn, moeder en vriendje Rogier zijn 
hoofdpersonen in dit verhaal. Ze wonen bij elkaar in de buurt en zijn 
heel betrokken op elkaar. Opa heeft last van zijn hart. Hij moet naar 
de dokter van mama. De dokter adviseert gezond eten en bewegen. 
Daar heeft opa eigenlijk helemaal geen zin in, hij vindt dat hij 
kinderachtig behandeld wordt. Tijs, Jasmijn en mama zijn bezorgd en 
letten goed op opa, want oma is al overleden en ze willen opa niet 
missen. In dit deel gaat het niet, in tegenstelling tot vorige delen van 
deze serie, over opa’s verdriet om het overlijden van oma, maar om 
de angst van mama, Tijs en Jasmijn of opa wel gezond genoeg leeft.  
Opa moet goed letten op zijn cholesterol (‘goolusdrol’) en mama wil 
ook dat opa meer gaat bewegen. Opa vindt dat hij best veel beweegt, 
zoals bij het roeren van de suiker door zijn kopje thee of wanneer hij 
naar het huis van Tijs en Jasmijn loopt.  
Opa probeert telkens op een grappige manier aan de eisen van de 
dokter te ontkomen en schuwt niet zijn kleinkinderen daarbij in te 
schakelen. Leuk is dat hij de dokter zelf met chips ziet in de 
supermarkt. Ook dokters blijken niet altijd gezond te eten. Wanneer 
opa alleen sla krijgt, zonder kippenbouten, is hij teleurgesteld. 
Moeder stelt opgewekt dat ‘deze salade zonder vet en zonder 
kleurstoffen is’, waarop opa aanvult ‘ook zonder smaak.’  
Opa heeft het druk met de bemoeizucht van Tijs, Jasmijn en mama. 
Maar hij heeft veel humor, maakt gekke opmerkingen en plaagt 
Rogier. 
Rogier schept op over zijn opa die op de sportschool zit. Maar ook de 
opa van Tijs en Jasmijn gaat meedoen in de sportschool, tot vreugde 
van de kinderen. 
Ondertussen wordt er gezocht naar iemand die de nieuwe  
Oranje Nassauschool kan openen. De burgemeester kan niet komen. 
Opa vindt dat ze de koningin moeten vragen. Rogier en Jasmijn 
mailen de koningin. Als grote verrassing blijkt de koningin (‘van 
Oranje Nasi’!) inderdaad te komen. 
Leuk verhaal, vol humor, over de opa van Tijs en Jasmijn. Ook in dit 
deel over Tijs en Jasmijn zijn de karakters van de kinderen en opa 
natuurlijk en herkenbaar. Het persoontje van Jasmijn wordt het 
meest uitgewerkt, vriendje Rogier wordt als bijdehand, grappig 
neergezet, het karakter van opa is voorspelbaar. 
Er zijn twee verhaallijnen in dit boek: de zorg om opa die gezonder 
moet eten en meer bewegen en de vraag wie de nieuwe school gaat 
openen. 
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Kasse vlecht deze moeiteloos tot een verhaal en de twee 
verhaallijnen komen aan het eind van het boek bij elkaar. Het verhaal 
is abrupt afgelopen. 
De titel sluit aan op de titels van de overige Opa-deeltjes. In dit 
deeltje is hij de stoerste opa. Dit is een citaat van Jasmijn uit een 
ruzie met Rogier over wie de geweldigste opa heeft.  
Grappig is dat Kasse hier de titels van de vorige deeltjes laat 
terugkomen. ‘Mijn opa is toevallig de sterkste en de slimste en de 
rijkste…’, ‘En die van mij is de leukste en…. en de stoerste! Van de 
hele wereld!’ 

 
Taal en stijl De stoerste opa van de wereld is een eigentijds en ontspannen 

verteld verhaal. Het zit vol humor, leuke woordgrapjes en invallen. 
Kasses taalgebruik is eenvoudig, hij gebruikt korte zinnen, sterke 
dialogen zonder moeilijke woorden en is creatief in zijn taalgebruik. 
Het verhaal wordt helemaal vanuit de kinderlogica verteld en soms 
ook op ‘kindermanier’ geschreven, zoals bijvoorbeeld bij de ‘koniejin’ 
en ‘goolusdrol’ Wanneer de kinderen de koningin mailen, stuiten ze 
op de RVD. Ze weten niet wat RVD is. Misschien zit de koningin op 
voetbal? Kasse laat hiermee zien dat hij zich goed kan inleven in 
jonge kinderen. Dit alles maakt dit deeltje tot een laagdrempelig 
boek.   
Toch zal deze serie waarschijnlijk het meest tot zijn recht komen bij 
jonge kinderen in de voorleesleeftijd, omdat kinderen die leesniveau 
AVI 5 beheersen de humor misschien kinderachtig of flauw zullen 
vinden. 
De jury kan zich weinig voorstellen bij ‘meehobbelen op het dreunen 
van de muziek’ door Tijs in de sportschool.   
Een klein correctiefoutje op bladzijde 74: ‘ik heb een verassing bij me 
voor de kinderen’.  

 
Vormgeving Vrolijk geelgekleurd aantrekkelijk omslag met opa op de loopband in 

de sportschool, te midden van Tijs en Jasmijn, en Rogier en zijn opa. 
Prettige lay-out, met veel afwisseling in tekst en illustraties. De 
kinderen zullen vast erg moeten lachen om de grappige tekening van 
opa in een tennisrokje. De illustraties geven de sfeer goed weer. 
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Titel    Niels Netjes en Roos Raket   
Auteur   Jacobina Kunnen 
Illustraties   ivan & ilia 
Uitgever   Kwintessens Uitgevers 
ISBN    978 90 5788 3002 
 
Juryoordeel 
 

Inhoud en opbouw  Niels is een jongen die van orde houdt. Zijn spullen op school liggen 
netjes op zijn bankje en thuis is zijn kamer geordend ingericht. Zijn 
nieuwe klasgenootje Roos is het tegenovergestelde. Zij komt te laat 
op school, maakt per ongeluk dingen stuk of gooit haar beker om. 
Roos wil graag vrienden worden met Niels, maar Niels zit niet op die 
vriendschap te wachten. Niels heeft al een vriendin, Floor. En de 
pittige Floor vindt Roos maar een raar kind. In het atelier van de 
tante van Roos, tante Jannie, maken Roos en Niels een schilderij. 
Niels ontdekt dat wanorde ook heel leuk kan zijn. Roos woont bij haar 
tante, omdat haar ouders overleden zijn. Roos’ tante wil een 
kindermuseum beginnen en heeft de hulp van de kinderen daarvoor 
hard nodig. De ontwapenende Roos stapt op Floor af om te vragen of 
zij ook mee wil doen met haar munten- en schelpenverzameling. De 
opzet van het verhaal is origineel. Jacobina Kunnen stipt veel 
onderwerpen aan – verdriet, karakterverschillen, kiezen, vriendschap 
- zonder dat het te veel wordt.   
Het verhaal voelt hier en daar wat gedateerd aan. Als Niels moeder 
hem foto’s van zichzelf meegeeft naar school, zegt ze dat ze geen 
negatieven meer van de foto’s heeft. In de klas staat een 
hamsterkooi en de kinderen zitten in rijen van twee achter elkaar in 
de klas. Ook komt in het hele verhaal geen (spel)computer voor, 
terwijl Niels daar echt een kind voor zou zijn. 
Het christelijk geloof komt in het boek niet expliciet aan de orde. Aan 
het eind zwaait Roos vanuit de ballon naar de lucht. Ze vraagt zich af 
of haar ouders haar vanuit de hemel kunnen zien.  
Het is de schrijfster goed gelukt om niet alles van het verhaal in het 
begin weg te geven en de spanning op te bouwen. Als Roos op 
bladzijde 6 komt binnen stuiven, waait de tekening van Niels op de 
grond. Je voelt dat hier wat begint. Niels legt een bladzijde eerder uit 
dat hij een modelvliegtuigje gemaakt heeft met zijn opa. Pas later 
kom je erachter dat die opa is overleden. En als Roos in haar 
dagboek schrijft, zet ze er ‘hoi papa en mama’ boven. Je vraagt je af 
waarom ze dat doet en waarom ze bij haar tante woont. Ook dat 
wordt verderop in het verhaal pas duidelijk. Het idee van Niels om 
aan Floor te vragen of Roos in zijn plaats mee mag met de 
ballonvaart van Floors oma komt ook gefaseerd aan de orde. De 
verhaallijnen worden oppervlakkig uitgewerkt. 
De afwisseling tussen verhaal en dagboekfragmentjes is leuk. Al zal 
een kind heel anders verwoorden wat het heeft beleefd. De stukjes 
zijn te netjes en te volwassen. Roos vertelt, vooral in het begin, 
letterlijk wat ze allemaal beleefd heeft en dat is voor de lezer niet 
spannend omdat dat net verteld is. Het is leuker de gevoelens van 
Roos te lezen en de stukjes waarin iets nieuws verteld wordt. Zo legt 
ze bijvoorbeeld uit waar haar bijnaam Roos Raket vandaan komt. 
Kunnen heeft de karakters in het boek goed uitgewerkt. Niels is een 
rustige, bedachtzame jongen. Roos is snel afgeleid.  
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Als ze een poes ziet lopen, staat ze voor het raam. Ze doet voor ze 
denkt. De karakters ontwikkelen zich ook. Niels vindt het eerst heel 
vervelend dat Roos met haar been wiebelt, maar hij leert dat het bij 
haar hoort en vindt het dan niet erg meer. Het leuke van het boek is 
juist dat Niels en Roos als gewone kinderen beschreven worden, 
terwijl ze in andere verhalen misschien de stempels add’er en adhd’er 
op zouden krijgen. 
De titel van het boek allitereert, maar is niet erg aansprekend. 

 
Taal en stijl Kunnen vertelt dingen zonder ze op te schrijven. Zo weet je dat Niels 

een nette rustige jongen is doordat ze schrijft dat hij het niet erg 
vindt om alleen te zitten, alles netjes ordent en dat hij het vervelend 
vindt dat Roos druk doet. Als ze opnieuw bij hem wil spelen, stelt hij 
voor om naar haar huis te gaan. En je voelt gelijk waarom. Soms 
gebruikt Kunnen mooie vergelijkingen. Zo doen de kinderen heel 
voorzichtig met de oude vliegtuigjes. ‘Ze pakken de spullen vast alsof 
het pasgeboren kuikentjes zijn.’ Soms zit ze er naast. Bijvoorbeeld 
als Niels zegt dat het spelen met Roos nog fijner is dan het eten van 
een ijsje met slagroom. Zo’n vergelijking zal een kind niet snel 
maken.  

 
Vormgeving verwachtingen kunnen wekken. Hoofdstuk negen heet bijvoorbeeld 

Het omslag van het boek laat een geschrokken Niels en Roos zien bij 
een kapot vliegtuig. Dit verwijst naar de scène waarin Roos Niels’ 
vliegtuig heeft laten vallen. De illustratie is in heldere kleuren en 
heeft een bijzonder perspectief.  
In de hoofdstuktitels zit geen duidelijke lijn. Zij dekken niet altijd de 
lading van het hoofdstuk, waardoor ze verkeerde ‘Pannenkoeken, 
barbiepoppen en vliegtuigen’.  Die woorden komen ook wel in het 
hoofdstuk voor, maar het gaat over een familieproject dat voor Roos 
heel pijnlijk is. 
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Titel   Benjamin; op pad voor de grote baas  
Auteur  Esther Mul 
Illustraties  Aleksander Panek 
Uitgever  Ark Media 
ISBN   978 90 33831 26 3 
 
Juryoordeel 
 

Inhoud en opbouw Benjamin, de kleine vrachtauto, mag op een dag een belangrijke klus 
doen voor de grote baas. Hij is erg onzeker, want hij vraagt zich af of 
hij dit wel kan. Hij voelt zich minder belangrijk dan de andere, 
grotere vrachtauto’s. Gelukkig is de baas heel tevreden over zijn 
werk en Benjamin leert dat het er niet om gaat hoe je eruit ziet, 
maar dat je je best doet en dat iedereen nodig is.  
Benjamin is een veilig verhaal voor kleuters. Op de omslag wordt 
vermeld dat het een parabel voor jonge kinderen is over talenten en 
eigenwaarde. Benjamin is voor jonge kinderen herkenbaar, met zijn 
onzekerheden en angsten (bijvoorbeeld voor onweer). Het boek 
bevat veel tekst voor jonge kinderen. De verhaallijn is eenvoudig en 
duidelijk toewerkend naar een plot. Daardoor krijgt het verhaal een 
wat vlak karakter en wordt het tamelijk saai. Dit kan ook komen door 
de bekendheid van het thema. Het verhaal van Benjamin doet 
bijvoorbeeld sterk denken aan Max Lucado’s Nerflander Wout.  
Twee vrachtauto’s hebben zogenaamde ‘speaking names’: Benjamin, 
de kleinste en Adam, de oudste vrachtauto van de garage. Om het 
verhaal meer diepgang te geven hadden er bijvoorbeeld nog een 
aantal vrachtauto’s (personages) met ‘speaking names’ opgevoerd 
kunnen worden. 
Het verhaal heeft een overduidelijk christelijk karakter en neigt naar 
moralisme. De boodschap is helder: ieder mens is uniek en mag er 
zijn zoals hij is. De grote baas staat in het verhaal symbool voor God.  
De ondertitel van het boek ‘Op pad voor de grote baas’ suggereert 
een serie. Duidelijker zou zijn als gekozen was voor een van de titels,  
‘Benjamin’ of  ‘Op pad voor de grote baas’.  

 
Taal en stijl Het verhaal is een parabel en die beeldspraak wordt consequent 

volgehouden. De zinnen zijn vrij statisch en Mul gebruikt veel de 
indirecte reden. Gezien de doelgroep zou meer gebruik van dialoog 
en directe reden aan te bevelen zijn. Dit kan meer dynamiek aan het 
verhaal geven. 
Mul kiest als perspectief voor de alwetende verteller. Gezien de focus 
op de ontwikkeling van Benjamin zou een ik-perspectief nog meer 
identificatiemogelijkheden kunnen bieden.   

 
Vormgeving De omslag laat een illustratie zien van Benjamin op weg. Er is vrij 

veel tekst opgenomen, waardoor de voorkant vol oogt.  
Het boek bevat links tekst en rechts een illustratie. De illustraties 
hebben een computerachtige look en doen denken aan  
Thomas de trein, Cars, etc.  Ze hebben een duidelijke relatie met de 
tekst. 
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Titel   Joost en de DX-70 

Auteur   Christine Stam 
Illustraties  Jet van der Horst 
Uitgeverij  De Banier 
ISBN   978 90 336 09251  
 
Juryoordeel 
 

Inhoud en opbouw Joost, een kleine jongen, vindt een driewieler met een bakje, die hij 
opknapt. Zijn vader maakt er voor hem een nummerbord bij. Dan 
gaat Joost op pad. Het is erg heet als hij vertrekt. Joost vraagt zich af 
of de herfst misschien bij zijn oma is, omdat het dan niet meer zo 
heet is. Vanaf dat moment gaat hij op zoek naar de seizoenen en 
ontmoet hij op zijn reis verschillende mensen en dieren in de 
opeenvolgende seizoenen. In zijn fietsbakje neemt hij telkens een 
element uit de seizoenen mee. Aangekomen in de winter, begint hij 
terug te verlangen naar zijn ouders en het warme weer. Hij besluit 
terug te gaan. Sinds zijn vertrek lijkt niets veranderd.  
Het boek heeft een originele invalshoek en is een gewaagde 
combinatie van fantasie en werkelijkheid. De illustraties nemen een 
grote rol in het boek. Ze zijn paginagroot, waarbij de tekst er als een 
kader in is geplaatst. Het is zo schitterend geïllustreerd door de 
bijzondere invalshoeken, sfeer en het kleurgebruik dat de tekst 
eigenlijk wegvalt. De illustraties en niet de tekst hebben een leidende 
rol in het verhaal. Origineel is het gebruik van verschillende 
perspectieven bij de illustraties. Zo zie je de wereld letterlijk op 
allerlei manieren. Je ziet Joost wegfietsen, soms dichtbij, soms in de 
verte. Er is veel oog voor details en alles lijkt te kloppen. Telkens zie 
je weer iets nieuws. Vooral de tekening van de herfst roept een 
gevoel van ontroering op evenals de illustratie van oma in haar grijze 
kamer. De tekeningen zijn erg sterk, in tegenstelling tot de tekst. Het 
lijkt alsof er geen afstemming is geweest tussen de tekst/auteur en 
de illustrator, anders zou er misschien tekst weggelaten zijn. Nu is er 
teveel tekst naast de illustraties.  
Bij dit boek had de jury zelfs het idee dat het boek ook zonder tekst 
uitgegeven had kunnen worden, zoals bij de prentenboeken  
Monkie van Inge en Dieter Schubert en Waar is de taart van  
The Tjong Khing het geval is.  
De karakters in het verhaal zijn ongrijpbaar. Over Joost kom je niet 
veel te weten. Aanvankelijk lijken zijn gedachten kinderlijk, maar dat 
zijn ze niet.  
Een christelijk element zou je kunnen herkennen in de verwondering 
voor de natuur.  
De titel suggereert een stoer verhaal, terwijl het meer een dromerig 
geheel over de seizoenen is. Omdat de tekst fragmentarisch is, het 
kabbelt voort zonder een duidelijke climax, blijft het verhaal 
ongrijpbaar en matig en is het voorspelbaar met een slap einde. 

 
 
Taalgebruik De tekst bestaat uit losse alinea’s, vormt geen eenheid en is 

geplaatst in kaders. Helaas zijn de letters erg klein. In de tekst zijn 
veel onnodige uitweidingen, zoals de extra vermeldingen en details 
over de ijsjesman die veel dingen tegelijk moet doen.  
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Het zou beter geweest zijn de tekst te beperken en de moeilijke 
woorden eruit te halen, zoals bijvoorbeeld ‘hondsdagen’ en 
‘ventilator’. Het verhaal is duidelijk vanuit een volwassene 
geschreven bij het noemen van bijvoorbeeld de ‘blèrende kindjes in 
de fietskar’. Stam vult gedachtes in, zoals bij het noemen van de 
hondsdagen.  
De auteur gebruikt verschillende stijlen door elkaar. Ze gebruikt 
spreektaal en plat taalgebruik, bijvoorbeeld 'nu gassen met de boel’ 
en ‘goeie reis hoor’. De zinnen lopen niet altijd even goed. Sommige 
woorden lijken ouderwets, zoals ‘kiel’. De tekst wordt door de jury als 
vervreemdend ervaren. Meer redactie op de tekst zou het verhaal 
goed hebben gedaan. 

 
Vormgeving Het boek heeft het uiterlijk van een prentenboek, duidelijk en simpel. 

Het helderrode fietsje springt eruit qua kleur en staat centraal voorop 
de kaft. Het afgebeelde jongetje lijkt groter dan bedoeld voor een 
driewieler. Het kleurgebruik is helder en rustig. De kleuren lijken in 
elkaar over te gaan met veel groen- en grijstinten.  
De jury meent dat dit boek meer tot zijn recht zou zijn gekomen als 
het zonder tekst uitgegeven was, want de illustraties zijn juweeltjes. 
En het is jammer dat de tekst in een kader is geplaatst in een zakelijk 
lettertype.  
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Titel   Grote zus  

Auteur  Willemijn de Weerd 
Illustraties  Marieke ten Berge 
Uitgever  Ark Media 
ISBN   978 90 33831 22 5 
 
Juryoordeel 
 

Inhoud en opbouw In Grote zus, een ‘voorleesverhaal bij gezinsuitbreiding’ zoals op de 
voorkant vermeld staat, verwachten Sara en haar papa en mama een 
broertje of zusje. In vogelvlucht worden de negen maanden 
beschreven en de kraamtijd na de geboorte van de kleine Lukas. Er 
worden sprongetjes in de tijd gemaakt per pagina en dat maakt de 
verhaallijn soms onduidelijk.  
Het verhaal werkt niet echt toe naar een climax en kabbelt naar het 
einde. De te verwachten onderwerpen worden in het boek behandeld: 
papa en mama die Sara vertellen dat ze een broertje of zusje krijgt, 
de uitleg van mama over het kindje in haar buik, Sara die jaloers is 
op alle aandacht die Lukas krijgt, etc. Het verhaal is niet erg origineel 
uitgewerkt en steekt niet uit boven andere prentenboeken die rond 
dit thema zijn verschenen. Het heeft naast een verhalende duidelijk 
een voorlichtende functie. 
De humor in het boek is afgestemd op de doelgroep. Bepaalde 
situaties zijn voor kleine kinderen grappig. Zoals Sara die denkt dat 
opa ook een kindje krijgt omdat hij een dikke buik heeft en papa die 
met een gek stemmetje met de baby in mama’s buik speelt. 
Het christelijke karakter van het verhaal komt naar voren als papa 
uitlegt dat God de baby laat groeien in mama’s buik en bij het bidden 
voor het slapen gaan. Ook heeft De Weerd een gedeelte in het 
verhaal opgenomen waarin aan Sara uitgelegd wordt wat de doop 
inhoudt.  
De titel is kort, maar krachtig en dekt goed de lading van het verhaal.  

 
Taal en stijl Het boek bevat veel tekst en die is onevenredig verdeeld over het 

totaal aantal pagina’s. De veelheid van de tekst past bij de 
informatieve functie van het verhaal. 
De Weerd gebruikt korte zinnetjes. Het taalgebruik is eenvoudig en 
geschikt voor kleine kinderen (bijvoorbeeld kinderlijke uitleg van 
‘vruchtwater’).  

 
Vormgeving De voorkant laat Sara zien met een pop in haar armen bij een wiegje. 

De titel is weergegeven in speelse letters. De eigentijdse illustraties 
passen goed bij de tekst. Ze hebben een lieve en vriendelijke 
uitstraling en zijn in heldere kleuren getekend.  
Op de laatste pagina is een groeischema getekend van 1 maand tot  
9 maanden. De vraag is of dit kleine kinderen aan zal spreken, zeker 
gezien de onduidelijke illustraties (er is weinig verschil te zien per 
maand). Wel sluit dit goed aan op de informatieve functie van het 
verhaal. 
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De overige boeken: categorie 9-14 jaar  
 
 
Titel    Moeders liegen niet (of wel?)  
Auteur  Sofie van Gelder 
Illustraties  BlauwBlauw Design  
Uitgever  Mozaïek Junior 
ISBN   978 90 239 9365 0 
 
Juryoordeel 
 
Inhoud en opbouw Moeders liegen niet (of wel?) vertelt het schrijnende verhaal van 

Estelle, een dertienjarig meisje dat bij haar manisch depressieve 
moeder woont. Haar ouders zijn gescheiden en haar moeder is vaak 
niet in staat om voor haar te zorgen. Estelle komt daardoor in een 
moeilijke situatie terecht. De auteur weet deze dicht bij de lezer te 
brengen, onder andere door de sterke beschrijving van de couleur 
locale. Ze schetst een bijna voelbare deprimerende omgeving, die 
soms beklemmend is. Gevoelens van twijfel, schuldgevoel en 
schaamte weet Van Gelder goed over te brengen. Zo vermijdt Estelle 
het gesprek met haar beste vriendin, terwijl die pogingen doet om 
haar te helpen. Ook durft Estelle de docente op school niet te 
vertellen hoe haar thuissituatie is en wat de oorzaak is van haar 
steeds slechtere cijfers. Aangrijpend is de scène waarin Estelles 
moeder een overdosis pillen heeft genomen en Estelle haar vindt. 
Van Gelder neemt de lezer mee in de verwarring die Estelle ervaart. 
Ook het schuldgevoel dat Estelle beklemt, weet ze goed over te 
brengen. De manisch depressiviteit van Estelles moeder wordt tot het 
uiterste doorgevoerd in het verhaal, bijvoorbeeld als zij de deur van 
het kooitje van Amadeo (Estelles hamster) openzet, zodat Amadeo 
kan ontsnappen.        
Het christelijk geloof komt in het boek sterk naar voren. Op een 
natuurlijke manier verweeft de auteur christelijke elementen in het 
verhaal. Ze beschrijft bijvoorbeeld dat Estelle met haar vader naar de 
kerk gaat, waar ze een preek hoort die haar aan het nadenken zet 
over de rol van haar moeder in haar leven. Ook bidt Estelle in 
angstige situaties en ze vraagt zich in haar wanhoop af of God wel 
bestaat. 
Het einde van het boek is oplosserig. Estelle gaat bij haar vader 
wonen, haar moeder wordt opgenomen (ook al wordt déze verhaallijn 
vrij open afgerond), op school gaat het goed en ze wordt omgeven 
door begripvolle vriendinnen. Ook vindt ze haar vertrouwen in God 
terug.  
Na het verhaal is een beschrijving van het Vlaamse schoolsysteem, 
een nawoord en meer informatie voor kinderen met psychiatrische 
ouders opgenomen. De beschreven kenmerken uit het nawoord 
komen terug in het verhaal en het nawoord voelt dan ook als een 
verantwoording van het verhaal. 
De titel van het boek verwijst naar de onbetrouwbare houding van 
Estelles moeder. Overigens noemt Estelle haar moeder bij haar 
voornaam, Fiona. Mooi weergegeven is het ambivalente gevoel van 
een kind van een moeder met een psychiatrische ziekte: je wilt niet 
dat je moeder liegt, maar het gebeurt wel.  
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Taal en stijl Moeders liegen niet (of wel?) begint met de zin ‘De bomen van het 
Kinderbos staken als zwarte schimmen af tegen de avondlucht.’  
In de loop van het verhaal stuit de lezer op meerdere clichézinnen als 
deze.  
Zoals ‘Het water liep haar in de mond bij de aanblik van een enorme 
chocoladecake. Oma had zichzelf overtroffen’, en ‘Het was een 
troosteloze maandagochtend. De regen viel in bakken uit de hemel.’  
Verder valt het overvloedig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden 
op. Een voorbeeld hiervan is bladzijde 218 waar zes keer de indirecte 
reden gepaard gaat met een bijvoeglijk naamwoord(-constructie), 
zoals ‘…antwoordde Estelle nonchalant.’, ‘…zei Cindy meelevend,…’ en  
‘…antwoordde Estelle met onvaste stem.’. De schrijfstijl is formeel, 
ook in gesproken tekst. Belangrijk is het om bij dit aspect te 
vermelden dat de auteur Vlaams is.  

 
Vormgeving Het boek heeft een eigentijdse voorkant, een close-up foto van een 

alternatief ogend meisje met roze haar. De flaptekst bevat een 
onzorgvuldigheid. In een geciteerd gedeelte uit het boek staat de 
zinsnede ‘…stond in de vuilnisemmer van de McDonalds te graaien.’ 
Deze zinsnede is niet terug te vinden in de bijbehorende passage in 
het boek. 
De tekst is vormgegeven in een tamelijk groot lettertype.  
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Titel Rugzak  

Auteur   Guurtje Leguijt 
Illustraties   Roelof van der Schans 
Uitgever   Callenbach 
ISBN    978 90 266 2035 5 
 
Juryoordeel 
 

Inhoud en opbouw Jorn is bevriend met Esther en Koen. Hij vindt Esther zelfs meer dan 
leuk, maar dat laat hij niet merken. Na schooltijd gaat het drietal 
vaak skaten op een verlaten fabrieksterrein. 
Esther ontdekt als eerste dat Jorns pleegbroertje Lars in de brugklas 
zit. Jorn had dat voor iedereen verborgen willen houden. Hij wil niet 
dat het kleine jongetje met de enorme rugzak waarin allerlei 
overlevingsspullen zitten, met hem geassocieerd wordt. Keer op keer 
maakt hij duidelijk dat het zijn pléégbroertje is. Mickey een stoere 
gast vindt het leuk om Lars te pesten. Jorn doet niets om Lars te 
helpen, maar dat zit hem niet lekker. 
Dat Jorn zelf ook een geheim heeft, weet niemand. Het is goed 
voorstelbaar dat Lars het weet, maar hij zegt er in elk geval nergens 
wat over.  
Jorn laat zijn geheim pas aan het eind van het verhaal los, al geeft hij 
hier en daar een hint. ‘Het geheim in zijn mobiel heeft net zoveel 
waarde als de rugzak van Lars.’ Die rugzak en dat mobieltje komen 
later nog van pas. Esther wordt op het industrieterrein aangereden 
door een sportwagen en als de kinderen een dag later polshoogte 
gaan nemen, worden Koen en Esther opgesloten. Esther snapt niet 
waarom Jorn zo moeilijk doet over Lars. Ze betrekt hem zelfs bij hun 
onderzoek op het fabrieksterrein. Jorn gaat boos bij een hek zitten na 
een opmerking van Esther over zijn rare gedrag. Als Lars hem ziet en 
Koen en Esther wel heel lang wegblijven, gaan de twee ‘broers’ 
samen op onderzoek uit.  
Leguijt heeft zich goed verdiept in mobieltjes. De simkaart van de 
lege mobiel van Koen gaat in de volle mobiel zonder simkaartje van 
Jorn. En ook de inhoud van de rugzak van Lars is goed bedacht. Alles 
zit erin om een ontsnappingsplan te laten slagen. De kleine Lars trekt 
uiteindelijk zijn lege rugzak over het hoofd van een volwassen 
crimineel. Het zal niet eenvoudig zijn als kleine brugklasser dat in een 
vloeiende beweging te doen. In het boek wordt een paar keer 
opgemerkt dat Lars erg klein is. Deze actie komt wat vreemd over. 
Net zoals het gedeelte waar Jorn na schooltijd gaat skaten en later 
met kleren aan op bed in slaapt valt. Hij wordt pas de volgende 
ochtend door zijn moeder gewekt, waaruit je zou moeten opmaken 
dat hij geen avondeten heeft gekregen. 
Het christelijk geloof speelt geen prominente rol. Maar door kleine 
opmerkingen ontdekt de lezer dat Jorn wel wat van de Bijbel weet en 
op een christelijke school zit. Jorn bereidt een godsdienstles voor en 
Mickey wijst hem erop dat liegen verboden is. En in een ander stuk 
vraagt Jorn zich af of een halve leugen hetzelfde is als een halve 
waarheid. Als Koen zegt ‘wie mij liefheeft volgt mij’, weet Jorn 
meteen dat het een Bijbelcitaat is. 
In het verhaal zitten twee lijnen. De ene is die van het geheim van 
Jorn en de andere die van de autodieven. De eerste lijn is een 
gevoelige en de tweede een spannende.  
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Het voelt alsof deze twee stijlen niet goed samengaan. De spannende 
lijn is niet spannend genoeg en de emotionele lijn komt ook niet 
helemaal uit de verf.  
Het karakter van Jorn is goed uitgewerkt. Het is een introverte 
jongen die met zichzelf in de knoei zit. Hij vindt het moeilijk zijn 
gevoelens te uiten en tobt over dingen die hij niet gedaan heeft.  
Hij is jaloers op Koen die een zwaardere stem heeft en makkelijker 
met Esther omgaat. Hij is van plan te oefenen op een lagere stem en 
vraagt zich af of anderen Koen en Esther al stelletje zullen zien. Jorn 
ontwikkelt zich. Hij denkt na over alles wat er gezegd en gedaan 
wordt en besluit toch eerlijk te zijn. De andere karakters zijn wat 
minder goed uitgewerkt.  
De titel is goed gekozen. De rugzak speelt een rol in beide 
verhaallijnen. 

 
Taal en stijl Leguijt schrijft de gevoelens van Jorn mooi op. ‘Raar dat je tegelijk 

blij en boos kunt zijn als je iemand ziet.’ Sommige beschrijvingen zijn 
origineel. ‘Wanneer het voelt alsof het gaashek tot in detail in zijn rug 
staat gedrukt, pakt hij zijn mobiel.’ Iedereen weet hoe lang dat 
ongeveer moet zijn en hoe dat voelt.  

 
Vormgeving De vormgeving is netjes. De hoofdstukken zijn kort en zijn voorzien 

van een nummer. De illustratie op de voorkant roept vragen op. 
Waarom kijkt Jorn omhoog? De illustratie roept geen spanning op. 
Dat komt misschien door de vrolijke lichtinval in het gebouw en de 
vreemde pose van Jorn. Alleen Lars kijkt oplettend achterom alsof hij 
alert is. De rugzak staat er duidelijk op. 
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Titel    De insluiper 

Auteur   Jeanette Molema 
Illustraties  Roelof van der Schans 
Uitgever  Columbus 
ISBN   978 90 8543 145 9 
 
Juryoordeel 
 

Inhoud en opbouw Mila woont met haar moeder in een huis vlakbij zee. Haar vader is 
overleden toen ze heel klein was. Haar beste vriendin Josien woonde 
eerst in het huis naast dat van Mila. Toen Josiens vader ander werk 
kreeg, vertrok het gezin naar de andere kant van het land. Mila en 
Pien, Mila noemt haar moeder bij haar voornaam, voelen zich 
verlaten en later zelfs bedreigd. Er gluurt een man naar hun huis, de 
badkamer in. Mila vindt een brandende peuk in de gang en Pien krijgt 
door een plank met spijkers een lekke band op het afgelegen 
weggetje naar hun huis. Als Tristan en zijn vader Jetze hun caravan 
naast hun huis neerzetten omdat Jetze het leegstaande huis gaat 
verbouwen, voelt dat veilig. Maar al snel vertrouwt Mila Jetze niet 
meer. Hij blijkt een oude vriend van haar moeder en weet meer van 
Mila, haar overleden vader en Pien, dan normaal is. Ondertussen 
wordt duidelijk dat de schilderijen, die Mila’s vader heeft gemaakt, 
iets te maken hebben met de bedreigingen. Ze zijn veel geld waard, 
maar staan niet geregistreerd en zijn niet verzekerd. 
Het christelijke geloof speelt een belangrijke rol in het verhaal. In het 
boek komen veel gelovige mensen voor. Mila’s vader was een 
gelovige man. Ook de oude buren gingen naar de kerk en Mila ging 
met hen mee. Tristan en zijn vader gaan naar de kerk, net als de 
oude mevrouw die in de duinen woont. Mila kent Bijbelteksten uit 
haar hoofd. Die werpt ze Jetze ook voor de voeten als blijkt dat hij 
veel doet voor geld. De verschillende christelijke gemeentes worden 
wel wat stereotiep neergezet. Jetze gaat naar een zware kerk en Mila 
naar een charismatische gemeente. Wederzijds is er weinig begrip 
voor elkaar en vooral de zware kerk moet het ontgelden. Ook wordt 
er heel vaak genoemd dat er voor het eten gebeden wordt.  
Het boek is meteen spannend. Dat komt door de gedachten van de 
‘insluiper’, die aan het einde van elk hoofdstuk staan. In het begin 
weet je ook nog niet van wie de gedachten zijn. Halverwege zakt de 
spanning in. Het boek had afgerond kunnen worden op het moment 
dat Tristan en Mila naar Spanje vertrekken. Je verwacht eerst nog 
even dat er wat spannends gaat gebeuren, maar vanaf daar kabbelt 
het verhaal voort en worden alle eindjes wel erg voorspoedig 
afgeknoopt.  
De kinderen komen ouder over dan hun werkelijke leeftijd terwijl de 
volwassenen wat puberaal overkomen. Dat irriteert. Het verhaal heeft 
een hoog therapeutisch karakter. Tristan mag niet worden wat hij wil 
en voedt zichzelf op. Mila wordt op cruciale momenten door haar 
moeder alleen gelaten en vertelt Pien niet alles om haar te ontzien. 
Deze verhoudingen zijn ongeloofwaardig. 
De titel van het boek past goed bij het genre ‘midithriller’. De 
insluiper sluipt het huis en het leven van Mila en haar moeder in.  
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Taal en stijl De stijl van het boek is aangenaam. Soms wordt er te veel verteld, 
bijvoorbeeld het stuk waarin Pien de geschiedenis van de vader van 
Mila uitlegt. Hierdoor wordt het verhaal warrig of verdwijnt de 
spanning. Het thrillerachtige verdwijnt steeds meer uit het verhaal en 
het boek wordt steeds meer een romantisch verhaal. Dat is jammer.  
De taal van Molema is effectief maar niet literair. Sommige dingen 
herhaalt ze te vaak, bijvoorbeeld dat Mila meer de moeder lijkt en 
Pien het kind. Dat hoeft niet steeds gezegd te worden omdat het wel 
blijkt uit het verhaal. Net als uit de omschrijving van Tristan blijkt dat 
hij meevoelend, behulpzaam en bezorgd is. 

 
Vormgeving Het meisje op de voorkant doet erg denken aan Sasha uit de boeken 

van Corien Oranje. Roelof van der Schans maakte ook de voorkant 
van die boeken. De omslag ziet er niet spannend uit. De honden zien 
er angstaanjagend uit in plaats van beschermend alsof je als lezer de 
dader bent. 
De opmaak ziet er verder verzorgd uit. Het is duidelijk wanneer het 
verhaal verteld wordt, wanneer Josien en Mila op msn zitten, 
wanneer de dader aan het woord is en wanneer er brieven 
geschreven worden. De hoofdstukken hebben kopjes die niet heel 
veel zeggen. Dat had spannender gekund. 
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Titel   Heart4You  

Auteur  Teunie Suijker 
Illustraties  Peter-Paul Rauwerda 
Uitgever  Den Hertog 
ISBN   978 90 331 2319 1 
 
Juryoordeel 
 

Inhoud en opbouw Het boek met de eigentijdse titel Heart4You begint met een 
spannende scène. Een jongen vlucht in het donker uit een tuin en 
vraagt zich af of hij nog ooit terug zal komen op de plek die hij 
zojuist heeft verlaten. Dit blijkt het begin van de eerste verhaallijn 
van dit boek. Femke, een meisje uit groep 8, wordt gepest, zowel op 
school als digitaal. Ze vertelt dit aan de meester en de vraag is of 
deze situatie realistisch is neergezet. Zo gaat de meester openlijk 
met de klas, inclusief Femke, bespreken waarom Femke niet mag 
aansluiten bij een van de groepjes en laat hij de leerlingen publiek 
vertellen waarom ze haar pesten. Aan het subtiele waarmee pesten 
vaak gepaard gaat, wordt hier voorbijgegaan. Als Femke uiteindelijk 
niet op school verschijnt en enkele leerlingen een depressief gedicht 
op haar Hyves vinden, komt Femkes situatie aan het licht.  
De tweede verhaallijn beschrijft de klas van Femke, groep 8 die niet 
één groep vormt, maar verdeeld is in kleine groepjes. De meester wil 
dit doorbreken en heeft een thema bedacht voor de komende 
excursieweek, ‘Heart4You’. In deze excursieweek volgt de klas een 
graffitiworkshop. Dan wordt op school een graffititekening op de 
muur gespoten, een gebroken hart.  
De twee verhaallijnen komen samen op het moment dat bekend 
wordt dat de onbekende graffitispuiter de broer van Femke is, Jasper. 
Jasper is verslaafd aan drugs en weggelopen van huis. Hij uit zich 
door kunstwerken in graffiti op muren te spuiten. De klas besluit om 
Jasper te helpen en Femke op te nemen in de groep.  
Suijker probeert eigentijdse elementen in het verhaal te verwerken 
(Hyves, sms), maar vindt niet altijd de juiste toon. 
Het verhaal biedt weinig ruimte voor de lezer. Mogelijke vragen of 
gedachten worden vaak ingevuld door bijvoorbeeld een dialoog.  
De personages in het verhaal zijn stereotyperingen. Zoals Anouk, die 
op haar vorige school in de steek gelaten is door haar hartsvriendin 
en nu door populair gedrag indruk probeert te maken. En Ivo, de 
stoere jongen die van motors houdt. Ook Hugo, het stuudje, wordt 
overdreven uitgewerkt (‘Volgens de mensenrechten heeft elk individu 
recht op zijn eigen smaak’, zegt Hugo die er inmiddels ook bij 
staat.’). De personages zijn herkenbaar, maar erg aangezet. Ook 
maken ze een matige ontwikkeling door. Dit is gezien de verhaallijn 
opmerkelijk, omdat ze aan het einde van het boek wel verandering 
van gedrag laten zien. Het proces naar deze verandering wordt 
echter niet expliciet beschreven. 
Het boek bevat christelijke verwijzingen. Zo geeft de meester in het 
kader van het thema de opdracht om verhaallijnen uit de Bijbel te 
zoeken die aansluiten bij het thema ‘Heart4You’. Ook begint de 
meester de dag met een dagopening. Verder draagt Femke een 
kettinkje, dat zij van haar broer Jasper heeft gekregen, met de 
symbolen voor geloof, hoop en liefde. De strekking van deze 
passages is bijna moralistisch en erg gericht op de onderwijssetting.  
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Taal en stijl Suijker gebruikt veel schrijftaal, ook in de directe reden. Dit maakt 

het verhaal soms stroef (‘Ik had mijn tekening af en was bezig om 
mijn tag te spuiten, toen ik ineens iets achter mij hoorde. 
Geschrokken draaide ik me om…’). Opvallend is het populaire 
taalgebruik dat in deze context geforceerd overkomt.  

 
Vormgeving De voorkant laat een tekening zien van een schoolplein met een 

groepje vrolijke kinderen. Afzijdig van het groepje staat een 
verdrietig ogend meisje met haar hoofd naar beneden en een lange 
rok aan. Op het eerste gezicht een enigszins dramatisch beeld. De 
vormgeving van de titel en de omslagillustratie hebben niet dezelfde 
stijl. De titel oogt eigentijds, terwijl de illustratie truttig aandoet. 
Opvallend in de opmaak zijn het begin en het einde van het boek. Het 
colofon is gedrukt op de achterzijde van de omslag, daarna volgen 
direct de titelpagina, een advertentie voor stichting Compassion en 
de eerste pagina van het verhaal. Direct aansluitend op de laatste 
pagina van het verhaal, gedrukt op de omslag, is een pagina met 
verwijzingen naar andere boeken van Teunie Suijker opgenomen. Dit 
alles oogt rommelig en onverzorgd. Het wekt de indruk dat er 
bespaard is op papier en het komt de aantrekkelijkheid van het boek 
niet ten goede. 
De illustraties, zowel op de voorkant als in het verhaal, zien er 
oubollig uit. Ook de vormgeving bij het binnenwerk ziet er gezocht 
uit. Aan het begin van ieder hoofdstuk is een getekend ‘logo’ 
opgenomen met ‘Heart4You’. Aan het einde van ieder hoofdstuk is 
een kettinkje te zien met de symbolen voor geloof, hoop en liefde.  
De illustraties sluiten goed aan op de tekst. 
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Titel                    IJzersterk  
Auteur   Mieke van Wieringen 
Illustraties   Iris Boter 
Uitgever  Kwintessens Uitgevers 
ISBN   978 90 5788 2982 
 
Juryoordeel 
 

Inhoud en opbouw Lyndsay is de oudste van de klas. Op school doet ze stoer en  
’s avonds staat ze graag bij een groepjes pubers bij de supermarkt. 
Thuis is de sfeer om te snijden. De vriend van Lyndsay’s moeder, 
Michael, drinkt veel bier en maakt ruzie. Als de tandarts zegt dat 
Lyndsay een beugel moet, voelt ze zich helemaal ellendig. Een beugel 
is niet cool en past ook niet bij de modellenwedstrijd die ze wil 
organiseren. Het subthema modellenwedstrijd is goed gekozen in een 
tijd waar veel meisjes met mode bezig zijn.  
Lyndsay trekt op school met Sylvana en Patricia op. Het is daarom 
een beetje raar dat ze nog nooit eerder bij Sylvana thuis is geweest.  
Het geloof speelt geen rol in het verhaal. In het boek worden 
wisselende vriendjes en samenwonen beschreven zonder tegengeluid. 
Het is daarom de vraag waarom het boek voor een christelijke 
kinderboekenprijs wordt ingestuurd. 
Het einde is ongeloofwaardig. Opeens zijn de karakters veranderd, 
wordt alles uitgesproken en komt het allemaal goed. 
Het verhaal wordt af en toe onderbroken door dagboekfragmentjes. 
Lyndsay is geen dagboekmeisje, maar omdat ze zich alleen voelt, 
vertrouwt ze toch haar gevoelens toe aan het papier. Van Wieringen 
werkt het dagboekthema niet goed uit. Als Lyndsay het rot heeft, 
schrijft ze niet vaker in haar dagboek en op een gegeven moment is 
het hele dagboek uit beeld verdwenen. Je verwacht aan het eind van 
het boek, als Lyndsay zich niet meer alleen voelt, een afsluitend 
dagboekstukje. Maar dat is er niet. 
De moeder en haar vriend worden erg clichématig weergegeven. Hij 
drinkt, is de boeman en heeft losse handjes. Zij is gedwee, komt niet 
voor haar kinderen op en zorgt dat hij het naar zijn zin heeft.  
Er zitten mooie tegenstellingen in het verhaal. Lindsay voelt zich als 
jongste in het gezin niet serieus genomen. Op school is ze de oudste 
en speelt ze de baas. De gevoelens van Lyndsay worden goed 
beschreven. Ze heeft bijvoorbeeld vaak gewenst dat oudste zus 
Roxanne weg zou zijn, maar als Roxanne meldt dat ze gaat 
samenwonen, raakt haar dat. Lindsay heeft Anna gepest, maar 
probeert het goed te maken door aardig te doen en hoopt dat Anna 
begrijpt dat dat haar manier van excuus maken is. Die ontwikkeling 
in Lyndsays karakter geeft het boek net dat beetje extra. 
Onwaarschijnlijk is wel dat een meisje van Lindsays leeftijd zichzelf 
zo analyseert zoals Lindsay doet. ‘Ik kan me als oudste toch niet door 
hen laten vertellen wat ik wel of niet moet doen?’, vraagt ze zich 
bijvoorbeeld af.  
De titel van het boek is krachtig en heeft een dubbele betekenis. Dat 
is goed gevonden. 
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Taal en stijl  Het taalgebruik in het boek is soms grof. ‘Ik zou me liever van kant 
maken dan met zo’n ding gaan lopen’, zegt Tiffany bijvoorbeeld. 
Mooi in het verhaal is dat de lezer een beeld van Lindsay en haar 
situatie krijgt door gesprekken en gebeurtenissen in plaats van 
expliciete beschrijvingen. Je voelt de spanning in het huis en ook dat 
Lyndsay zich geen raad weet met zichzelf.  
In de loop van het verhaal wordt Lindsays moeder opeens mevrouw 
Talsma genoemd. Dat komt wat raar over. 
Van Wieringen gebruikt een paar rake vergelijkingen. Als Lyndsay net 
doet of ze lacht komt ze ‘niet verder dan het optrekken van haar 
bovenlip’ en als ze de gipsafdruk van haar gebit bij de orthodontist 
ziet, moet ze denken aan een ‘stuk van een doodshoofd’.  

 
Vormgeving De vormgeving van het boek is soms wat slordig. Een voorbeeld is: 

onderaan bladzijde 14 eindigt een alinea en wordt een sprong in de 
tijd gemaakt. Dat heb je niet door als je bovenaan bladzijde 15 
verder leest omdat er een witregel was.  
Lyndsay en haar zussen zijn afgebeeld met wilde krullenbollen. 
Lyndsay vindt het raar dat haar moeder een thuispermanentje zet 
omdat ze dan een ‘poedelhoofd’ krijgt. Dat zou ze vast niet zeggen 
als ze zelf een dergelijk weelderige haardos had. De illustraties zijn 
los en hebben een eigen stijl.  
 


