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Inleiding juryrapport 2013  

De Werkgroep Christelijke Kinderboeken startte in 1995 met een jury om de kwaliteit van 
christelijke kinderboeken te verhogen en vernieuwing te stimuleren door gericht aandacht te 
besteden aan goedgeschreven christelijke jeugdboeken. Sinds die tijd is er veel veranderd. In de 
achttien jaar dat er boeken zijn aangemeld voor de jury Het Hoogste Woord is duidelijk geworden 
dat er door auteurs  en uitgeverijen hard gewerkt is aan het tot stand brengen van mooie en 
kwalitatief goede boeken. Ook dit jaar kon de jury tot haar vreugde aan drie van de tien 
ingestuurde boeken een nominatie geven, omdat ze kwalitatief boven de middenmoot uitsteken.  
 
 In de beginjaren kreeg de jury soms meer dan twintig titels -  zelfs een keer 36 titels - ter 
bespreking. Door de gescheiden aanmelding voor de EigenWijsPrijs en Het Hoogste Woord is dit 
aantal flink geslonken. Zo besprak de jury dit jaar tien titels, ingestuurd door vijf uitgevers, 
namelijk Callenbach, Columbus, De Banier, Kwintessens en Mozaïek.  Dit jaar viel op dat er één 
titel bij was die gericht is op kinderen jonger dan tien jaar, namelijk Johoo Joes van Evelien Pullens. 
De jury zou ook graag boeken voor jongere kinderen, zoals voorlees- en prentenboeken, willen 
bespreken voor Het Hoogste Woord. Opvallend was  dat meermalen genomineerde auteurs als 
Liesbeth van Binsbergen en Corien Oranje dit jaar niet van de partij waren.  
Het genre humor blijft een ondergeschoven kindje in de christelijke kinderboekenwereld.  
Wellicht zijn boeken van het slag Het leven van een loser een brug te ver. Een goed voorbeeld van 
humor was een aantal jaren geleden te vinden in Jibbe wil naar de tandarts van Adrian Verbree en 
vinden we terug in boeken van Corien Oranje.  
Vorig jaar besprak de jury het boek Sil waarbij de tekst van Vrouwke Klapwijk en illustraties van 
Willeke Brouwer elkaar prachtig aanvulden en een product van nauwe samenwerking tot stand 
brachten. Bij de ingezonden titels in 2013 waren boeken van dit genre er helaas niet bij.   
 
De jury ontmoet dit jaar verrassende nieuwe namen als Hilly Delfsma en Ineke Kraijo. Hilly Delfsma 
schreef in 1998 haar eerste boek  Achter de blauwe bergen,  uitgegeven door  uitgeverij Ploegsma, 
over straatkinderen. Het toegestuurde boek Josephine , uitgegeven door uitgeverij Callenbach, is 
haar tweede titel. Ineke Kraijo heeft in korte tijd boeken van allerlei genres geschreven en laat 
zien een veelzijdig auteur te zijn. We denken daarbij aan de prentenboekjes over Lukas (uitgeverij 
Ark Media), haar kinderboek Verdacht (uitgeverij De Vier Windstreken) en Kate. Rose, het vervolg 
op Kate is inmiddels ook uitgekomen. Hilly Delfsma en Ineke Kraijo zijn auteurs om in de gaten te 
houden.   
 
Thema’s   

De beschreven onderwerpen zijn voornamelijk van serieuze aard. Maskers van Jeannette 
Donkersteeg,  Josephine van Hilly Delfsma en Kate van Ineke Kraijo beschrijven politieke situaties 
als drugs, criminaliteit, kindsoldaten en politieke onderdrukking. Dit zijn heftige onderwerpen, 
waarbij het de kunst is het verhaal op een zorgvuldige, niet sentimentele manier voor het 
voetlicht te brengen. Het onderwerp ‘kindsoldaten’ in Josephine blijft actueel, omdat de jacht op 
Joseph Kony nog steeds niet succesvol afgesloten is en er helaas nog steeds kindsoldaten 
vechten in Afrika. Boeken over historische onderwerpen zijn dit jaar goed vertegenwoordigd met 
Kate, van Ineke Kraijo, Grauwmantel van Henk Koesveld, Storm! van Judith Janssen en Het kleine 

theater van Anne Sietsma.  
Helga Warmels en Sofie van Gelder beschrijven de medische onderwerpen omgaan met 
brandwonden en anorexia in respectievelijk  Geen gezicht en Feeling blue. Werkloosheid is een  
eigentijds  thema in het verhaal Johoo Joes van Evelien Pullens. Een (serieus) dilemma wordt 
opgevoerd in Geen gezicht van Helga Warmels en in Storm!  van Judith Janssen. Bert Wiersema en 
Evelien Pullens zorgen voor een luchtiger verhaal met Verdwijning in Barcelona en Johoo Joes.  

 



Juryrapport Het Hoogste Woord 2013 4 

Taalgebruik   

In februari 2013, op de laatstgehouden studiedag voor auteurs van christelijke kinderboeken is het 
onderwerp ‘show, don’t tell’ uitgebreid geïllustreerd door Arie Kok. Het principe is bekend, al is 
het blijkbaar niet iedereen gegeven dit daadwerkelijk in praktijk te brengen. Ineke Kraijo is iemand 
die dit duidelijk in de vingers heeft.  Zij verbeeldt in prachtig taalgebruik het leven in het 19e- 
eeuwse Ierland.  Josephine , geschreven naar aanleiding van een waargebeurd verhaal, is een 
boek over een onderwerp dat de gebrokenheid van het leven weergeeft. Hilly Delfsma gebruikt 
flashbacks en heeft een schijnbaar nuchtere en zakelijke manier van schrijven waardoor het 
verhaal je naar de keel grijpt. Ze beschrijft de hartverscheurende werkelijkheid van een 
kindsoldaat. Judith Janssen beschrijft in literaire zinnen de watersnoodramp die Zeeland 
overspoelt. Helga Warmels laat je bijna voelen hoe het bij je binnenkomt als je een brief krijgt die 
je liever niet zou krijgen, omdat je aan de boodschap daarin nog lang niet toe bent. Daarnaast 
komt ze met originele vondsten en kan ze ontwapenen. 
Auteurs als Hilly Delfsma, Judith Janssen, Ineke Kraijo en Helga Warmels laten hier zien dat ze in 
staat zijn een eigen toon te treffen, origineel zijn en emoties kunnen overbrengen zonder clichés.    
Eveline Pullens komt grappig uit de hoek en Henk Koesveld verrast met beeldende zinnen.  
 
Ruimte voor de lezer  

Vooral bij Josephine zie je dat Hilly Delfsma de kunst van het weglaten beheerst met rake 
beschrijvingen zonder op details in te gaan. Ineke Kraijo laat de lezer zelf nadenken over de 
omstandigheden waarin de Ieren zijn terechtgekomen. Kate geeft zelf een aanzet als 
reflecterende hoofdpersoon, maar vult niet alles voor de lezer in. Ook in Storm laat Judith 
Janssen zien dat ze weet hoe ze moet schrappen en laat niet te veel los. Mooi in dit verband is de 
passage waarin Krijn laat zien wat de reden van zijn weglopen is en waarom hij voor deze 
geheime plek koos. Ook Helga Warmels laat heftige gevoelens zien, zonder zich in uitweidingen 
te verliezen.  
 
Flash-backs en dromen 

Er zijn dit jaar meerdere boeken waarin verhalen via flash-backs en dromen verteld werden. Het 
wisselend perspectief en de ingrepen in de tijd die hiermee worden uitgedrukt, zijn de sterkere 
passages uit de boeken. Josephine van Hilly Delfsma heeft prachtig geschreven flashbacks, voor 
de duidelijkheid gedrukt in een ander lettertype. In Geen gezicht van Helga Warmels worden de 
emoties van Marit over de verbranding door middel van dromen verwerkt. In Maskers van 
Jeannette Donkersteeg wisselt het perspectief van de persoon waaruit het verhaal verteld wordt. 
Juist de betere gedeeltes uit dit boek zijn de cursief gedrukte hoofdstukken waarin ‘de jongen’ 
optreedt. De verschillende perspectieven in Verdwijning in Barcelona van Bert Wiersema zorgen 
voor vertraging, maar ook voor spanning in het verhaal.  
 

Christelijk element  

Behalve in Johoo Joes en Josephine is het christelijke element in alle boeken expliciet aanwezig. In 
Josephine geeft Hilly Delfsma aan Emmanuel Jal, de jongen die ooit kindsoldaat was en waarop 
haar boek is geïnspireerd, Gods zegen mee. In dit verhaal laten Luke en Macy zich zien in een stijl 
waarin je Christus herkent. Luke gaat op zoek naar dode en gewonde kindsoldaten en neemt 
Josephine mee naar huis. Samen met Macy geeft hij haar liefde en aandacht en noemt haar zijn 
kleindochter tegenover de dorpsbewoners. Zo wil hij haar  sparen voor hun afkeer en haar een 
eerlijke kans geven.    
Maskers laat de unieke positie van protestanten in het rooms katholieke Mexico zien en geeft 
door het opvoeren van de personage van Don Martin een voorbeeld van een doorleefd gelovige.  
In Storm! is het christelijk geloof nadrukkelijk en natuurlijk aanwezig. Jet en Krijn groeien in de 
vijftiger jaren op in een christelijk gezin. Jet herkent psalm 91 en denkt er tijdens de storm over na. 
Ze vraagt zich af of dit nu de zondvloed is. Het geloof is op een mooie, geloofwaardige manier 
beschreven. In Feeling blue vraagt Mette God om hulp als de nood hoog is. In Het kleine theater 
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komt het christelijke geloof op een natuurlijk manier aan de orde met Jasper, opgroeiend in een 
christelijk gezin, waar uit de kinderbijbel gelezen wordt.  
In ‘Johoo Joes’ komt geen christelijk element voor. In Geen gezicht is de vergeving van Jens door 
Marit het belangrijkste onderwerp en het belangrijkste christelijk element van het boek. Bert 
Wiersema wil jongeren in Verdwijning in Barcelona laten nadenken over het geloof en brengt de 
discussie hierover bewust en expliciet in het boek. De beeldvorming van christenen en niet-
christenen is helaas niet geheel geloofwaardig en roept vragen op.   
In Kate – gesitueerd in het 19e- eeuwse rooms katholieke Ierland – speelt het christelijk element 
een grote rol. We zien de tegenstelling tussen de Engelse protestanten en de onderdrukte rooms-
katholieke Ieren. God wordt regelmatig om hulp geroepen, maar daarnaast spelen de 
voorvoelende gedachten van Connor een grote rol. Bij Kate discussieerde de jury over het 
dilemma van het weergeven  van het destijds heersende tijdsbeeld versus de paranormale, 
voorvoelende aanleg van Connor.  
De jury vraagt zich af of de auteur de voorspellende eigenschappen van Connor neer wil zetten 
als iets wat bij de historie van het mysterieuze Ierland hoort. In het verhaal lijkt de voorkennis van 
Connor telkens goed uit te pakken. Gaat het goed dankzij de intuïtie van Connor?  De Ierse 
mystiek in relatie tot het christendom is wat zwaar aangezet. Vooralsnog gaat de jury ervan uit 
dat de auteur de geschiedenis van Ierland objectief heeft willen beschrijven. Maar omdat alles 
wat Connor zegt telkens klopt of waar blijkt te zijn kan het beeld ontstaan dat zijn paranormale 
uitingen iets goeds zijn, terwijl hij meer wordt omschreven als een soort ziener dan als iemand 
met een christelijke profetische gave.  
Niet unaniem is de jury over het uitschrijven van, voor de lezer weliswaar onherkenbare, Ierse 
vloeken. Deze manier is inherent aan het ‘show, don ’t tell’ principe en heeft vanuit dat oogpunt 
een functie. Toch heeft een meer indirecte benadering hier bij de meeste juryleden de voorkeur.   
 

Historische boeken  

Bij het schrijven van een historisch boek komt de auteur voor allerlei keuzes te staan. De 
beschreven verhalen zijn doorgaans allemaal waar gebeurd en als je er (erg) veel van weet is het 
lastig om te kiezen wat je wel of toch maar niet in je boek wilt beschrijven. Dit dilemma is 
zichtbaar bij het boek van Henk Koesveld. Bij de bespreking van Grauwmantel valt het de jury op 
dat er in het hele boek veel ‘verkapte informatie’ wordt doorgegeven, waardoor het boek minder 
leesbaar wordt. Het is een lastig dilemma voor een auteur/historicus die erg veel weet.  
Henk Koesveld is daarentegen een kei in het kiezen van originele invalshoeken bij thema’s uit de 
Middeleeuwen. Telkens weet hij met een onbekend onderwerp te komen, waarvoor de jury veel 
waardering heeft.  
Judith Janssen schreef over de watersnoodramp, een onderwerp dat je als uitgekauwd zou 
kunnen beschouwen. Door de storm echter als decor te situeren is het een verrassend origineel 
verhaal.  
Ineke Kraijo laat je met Kate bijna lijfelijk door het 19e-eeuwse Ierland zwerven en schrijft een goed 
gedocumenteerd verhaal met veel couleur locale.  
 

Boek in opdracht 

Van de beoordeelde boeken zijn er een aantal waarbij de auteur in opdracht schreef, met een 
vooraf afgesproken thema of leesniveau. Als auteur heb je dan te maken met een stramien 
waaraan je je moet houden. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het gevaar is dat de auteur zich te 
veel aan afspraken moet houden, wat een natuurlijk geschreven verhaal en eigen creativiteit in de 
weg kan staan. De jury ziet dit stramien terug in de boeken die horen bij de leesseries van 
uitgeverij Kwintessens, waarbij de auteur zich richt op een leesniveau en thema die aansluit bij de 
sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Het boek Maskers is speciaal geschreven voor de organisatie ‘Draagt elkanders lasten’, ten 
behoeve van een protestants project in Mexico. Jeannette Donkersteeg zoomt misschien daarom 
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heel nadrukkelijk in op de tegenstelling tussen de positie van protestanten tegenover het 
overwegend rooms-katholieke Mexico.  
Geen gezicht van Helga Warmels is een mooi en heftig boek over het oplopen van brandwonden. 
Het bevat veel informatie en past prima in de serie Buitenbeentjes. Wellicht missen we daardoor 
echter de luchtige, licht humoristische stijl die Warmels in De boot liet zien, waar ze vrijer was in 
de keuze van haar onderwerp. 
Storm! van Judith Janssen lijkt een opdracht achteraf te hebben gekregen met de oranje sticker 
’60 jaar watersnood’. Gelukkig duurde de ramp in werkelijkheid niet zo lang. 
 
Nominaties en keuze Het Hoogste Woord 
De jury kende aan de volgende drie boeken een nominatie toe:   

• Josephine, Hilly Delfsma, Callenbach 

• Storm!, Judith Janssen, Mozaiek 

• Kate, Ineke Kraijo, Mozaiek  
 
Hilly Delfsma schrijft nuchter, bijna onderkoeld, zonder opsmuk en rauw, waardoor het verhaal je 
naar de keel grijpt. Ze hanteert een zorgvuldig, beeldend, zintuigelijk taalgebruik. Haar flashbacks 
zijn sterk, aangrijpend, en hebben een duidelijke betekenis. Ze biedt veel ruimte voor de lezer. Ze 
beschikt over een groot inlevingsvermogen en verweeft naadloos flashbacks over haar verleden 
met de huidige tijd. Ze beschrijft christelijke thema’s van naastenliefde en vergeving, waarin haat 
en wraak niets oplossen en nieuwe kansen geboden worden.   
 

Judith Janssen heeft een zorgvuldige, afgewogen stijl, die af en toe literair is. Ze schrijft natuurlijk, 
nuchter, realistisch, met veel empathie. Ze biedt ruimte voor de lezer en is tegelijk ontwapenend 
en humoristisch. Haar verhaal is rustig opgebouwd; door psychologische elementen toe te 
voegen wordt spanning ingebracht. De personages zijn psychologisch sterk, geloofwaardig met 
een goede interactie. Het christelijk geloof is duidelijk aanwezig op een natuurlijke, 
geloofwaardige en authentieke manier.  
 
Ineke Kraijo is hét voorbeeld van het ‘show, don ’t tell’ principe. Ze schrijft knap, schilderachtig, 
met gedetailleerde beschrijvingen, en veel gevoel achter de woorden. Ze verweeft het verhaal 
met historische feiten en brengt de Ierse cultuur op iedere bladzijde tot leven. Ineke Kraijo heeft  
veel inlevingsvermogen, zowel in tijd als in personages. Haar personen zijn levensecht en emoties 
brengt ze perfect over. De toenmalige verwevenheid van het christelijk geloof met de Ierse 
mystiek is knap beschreven.  
 
Hilly Delfsma is van de drie genomineerden literair de beste; ze is het meest origineel, schrijft zeer 
aangrijpend, geeft ontwikkeling aan in het verhaal en bezit de kunst van het weglaten.  Bij de 
uiteindelijke keuze van Het Hoogste Woord kwam Josephine van Hilly Delfsma unaniem naar 
voren als winnaar van Het Hoogste Woord 2013.  
 

De jury: 

Marieke Bijl (docent NE/Jeugdliteratuur PABO GH), Annette van der Plas (recensent RD/ND), 
Silvester van der Pol (recensent/columnist), Annemarie Prins (voorzitter jury, Werkgroep 
Christelijke Kinderboeken, redactie website christelijkekinderboeken.nl), Caroline van Vulpen 
(Pabo/Master SEN met eindonderzoek Leescultuur) 
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De genomineerde boeken 

 

Josephine 
Schrijver:   Hilly Delfsma 
Illustratie omslag: Tamar de Klijn   
Uitgever:   Callenbach 
ISBN:    978 90 266 20997 

 

 

 

 

 

Storm! 
Auteur:   Judith Janssen 
Illustratie omslag: Roelof van der Schans  
Uitgever:  Mozaïek 
ISBN:   978 90 239 94190 

 

 

 

 

 

Kate 
Auteur:   Ineke Kraijo 
Illustratie omslag: Roelof van der Schans 
Uitgever:  Mozaïek  
ISBN:   978 90 239 94091 
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De winnaar van Het Hoogste Woord 

Titel:    Josephine  
Auteur:   Hilly Delfsma 
Illustraties  Tamar de Klijn (omslag) 
Uitgever:   Callenbach 
ISBN:    978 90 266 20997 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw In deze jeugdroman, die ergens in Afrika speelt, doet Josephine verslag 
van de periode dat zij kindsoldaat was. Op een nacht worden velen uit 
haar dorp, waaronder ook haar moeder, vermoord door rebellen. De 
rebellen nemen veel kinderen mee, maar Josephine en enkele anderen 
weten te ontkomen aan hun ontvoerders. Samen met Charlie, haar 
boezemvriend, gaat ze vervolgens vechten in het regeringsleger, om 
wraak te nemen op de dood van hun dierbaren. Maar het leven als soldaat 
is gruwelijk, en uiteindelijk vindt Luke haar, als ze na een slachtpartij voor 
dood op de grond ligt.  
Het leven bij de oude Luke en zijn vrouw Macy is goed, maar wat blijft, zijn 
de herinneringen. Die achtervolgen Josephine en zitten onverbiddelijk in 
haar hoofd.  
Wat de verteller heel mooi doet, is de herinneringen steeds opnieuw op 
laten duiken. Op die manier ervaart de lezer zelf dat aan het verleden niet 
te ontkomen is. De ik-persoon vertelt namelijk het verhaal over haar 
redding en haar leven nu, maar onderbreekt die vertelling steeds opnieuw, 
omdat haar huidige ervaringen associatieve beelden oproepen, die haar 
dwingen te vertellen over haar gruwelijke verleden. Het is de schrijfster op 
deze manier erg goed gelukt om de flashbackvorm een duidelijke 
betekenis te geven in dit verhaal. ‘Soms leek het wel alsof ik in twee 
werelden tegelijkertijd leefde en dat ik zomaar, zonder dat ik daar 
controle over had van de ene in de andere wereld rolde’. 
Uiteindelijk gaat Josephine naar een hulpverleningsproject in de stad. Ze 
ontmoet dan plotseling Charlie weer. In de epiloog wordt de lezer 
gerustgesteld over de afloop: ze zijn getrouwd, en het was alsof ‘we 
samen een nieuwe kans kregen’. Wat open blijft is de vraag of meester 
Andrew de dorpelingen heeft verraden, net als de vraag hoe het kwam dat 
Josephine na een laatste gevecht voor dood op de grond lag. De jury vindt 
dit een goede keus van de schrijfster, omdat het aannemelijk is dat 
Josephine ook nooit de antwoorden heeft gevonden. 
Het verhaal is gebaseerd op het levensverhaal van de rapper Emmanuel 
Jal. Hilly Delfsma heeft haar belofte aan hem ingelost door dit 
uitgebalanceerde boek te schrijven. 

 
Taal en stijl Er is sprake van een duidelijke karakterontwikkeling bij Josephine. Door 

gruwelijke ervaringen is   ze heel wantrouwig geworden. Charlie wil haar 
duidelijk maken dat alleen wraak iets recht kan zetten. Maar later in het 
verhaal merkt de lezer dat haar vertrouwen en vergevingsgezindheid 
groeien onder de goede invloed van onder andere Luke en Macy. Deze 
oudjes nemen haar bij hen in huis als was ze hun kleindochter, terwijl zij 
weten van haar verleden. Ook zijn zij realistische personages: warme 
persoonlijkheden, maar geen ‘heiligen’. Macy is bijvoorbeeld kordaat en 
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hulpvaardig en geeft blijk van een goed inlevingsvermogen als ze Charlie 
en zijn twee hongerige vrienden mee naar huis weet te krijgen door ze 
lekker eten in het vooruitzicht te stellen. Luke en Macy laten zo, zonder 
dat dit expliciet wordt benoemd,  door hun daden  een levensstijl zien 
waarin je Christus herkent.  
De verteller gebruikt twee lettertypes; dat zijn twee verhaallijnen, heden 
en verleden, met beide flashbacks erin. De flashbacklijn is het sterkst en 
heeft de meeste kwaliteit. In de verhaallijn die in het heden speelt, wordt 
meer uitgelegd. Met name het flashbackverhaal kenmerkt zich door korte 
zinnen. Dit sluit goed aan bij het perspectief van het kind. 
De taal in Josephine is rauw, onderkoeld en ook nuchter. De verteller 
gebruikt zorgvuldige en beeldende taal:  
‘Het voelde als een kuiltje in het zand bij de rivier. Elke keer als je de kuil 
leegschepte, stroomde hij ogenblikkelijk weer vol met water, steeds 
opnieuw. Het was zinloos en mijn hoofd stroomde dan ook steeds weer 
vol met gedachten over Charlie, over onze belofte en sinds gisteravond 
ook over het verraad van meester Andrew’.  
Haar verhaal grijpt je naar de keel . ‘Ik probeerde er niet aan te denken wat 
er met mij zou gebeuren als de man ontdekte dat ik niet dood was. Maar 
in mijn gedachten zag ik kapmessen en vleeshaken, dode lichamen die aan 
bomen bungelden en hoorde ik de gillende stemmen van de slachtoffers, 
die om genade smeekten’. En, ‘Maar ik wist inmiddels ook hoe je kon 
huilen zonder tranen. Niemand zag het, maar mijn hart was drijfnat’. 

 
Vormgeving  Op het omslag loopt een eenzaam meisje in een helderrode jurk door de 

grijze woestijn. De kijker ziet haar van achteren. Onderaan het beeld lijkt 
een plaatje bijgeplakt van kindsoldaten die je aankijken; dit valt wat weg 
bij de felle jurk en titel. Het geheel komt daardoor rommelig over.  
De titel Josephine is felrose ingekleurd. De keuze voor de sprekende 
kleuren tegen de grijze achtergrond is passend bij de inhoud van het boek: 
een hoopvol contrast. De keuze voor het meisje in een rode jurk kan de 
jury onderschrijven: het is het kostbaarste bezit van Josephine, en ze 
draagt de jurk vrijwel het hele boek met zich mee. 
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Een nominatie 

Titel:   Storm!  
Auteur:   Judith Janssen 
Illustraties:  Roelof van der Schans (omslag) 
Uitgever:  Mozaïek 
ISBN:   978 90 239 94190 
 
Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Met Storm! heeft Judith Janssen geen doorsnee boek over de 
watersnoodramp geschreven . De ramp is zelfs meer decor dan 
hoofdthema. Storm!  is het verhaal van de vriendschap tussen twee 
tieners, Jet en Krijn, en over het ontdekken van Krijns geheim.  Het valt Jet 
op dat Krijn letterlijk en figuurlijk steeds minder bereikbaar wordt. En daar 
wil ze wat aan doen. Jet is een meisje van actie. Ondanks de harde wind 
volgt ze hem naar zijn geheime verborgen plek. Op dat plekje begint het 
dilemma van het boek, want Jet moet Krijn zweren niks over zijn geheime 
plek te vertellen. Jet gaat naar huis en de stormnacht van 31 januari begint.  
Naarmate de dreiging erger wordt, dringt het  steeds meer tot Jet door 
dat ze wel iets moet vertellen van Krijn, maar ze heeft een belofte te 
houden. Het enige wat ze kan doen is in actie komen en dat doet ze. Ze 
helpt haar moeder, waarschuwt de koster en vertelt uiteindelijk toch aan 
haar vader waar Krijn is. Dan mag ze met haar vader mee om  Krijn te gaan 
zoeken. Terwijl vader door rijdt naar verder gelegen adressen, vindt Jet 
Krijn terug in de schuur en gaan ze samen een bange stormnacht in. ’s 
Nachts in de schuur krijgt Jet langzamerhand het verhaal achter Krijns 
weglopen en de verzwegen informatie  over zijn vader te horen.  
Het verhaal laat ook zien dat je misschien andere keuzes zou maken als je 
van te voren had geweten wat er gaat gebeuren. Met de kennis achteraf 
zou de vader van Jet haar vast niet alleen met Krijn in een donkere 
polderschuur achtergelaten hebben. Nu rijdt hij door om mensen te 
redden die in de oorlog zoveel voor anderen betekend hebben.  
Storm! is een prachtig geschreven boek over een onderwerp dat al ruim 
beschreven is. Judith Janssen geeft een geloofwaardige aanvulling op dit 
thema. Ze geeft een helder tijdsbeeld van het leven in de naoorlogse 
vijftiger jaren in Zeeland, waar de sporen van de oorlog nog niet zijn 
uitgewist, maar veeleer hun doorwerking hebben in de nog niet voltooide 
opbouw en in de levens van mensen. Storm! laat het dagelijks leven in de 
vijftiger jaren zien, waarin nog niet iedereen telefoon had, petroleum 
gewoon was en elektrische lampen iets nieuws waren.   
De personages zijn geloofwaardig. Jet is een rechtdoorzee meisje dat doet 
wat ze belooft. Judith Janssen weet als ontwikkelingspsychologe leuke 
details te geven als: ‘Ook vond haar moeder  het altijd weer nodig om Jet 
eraan te herinneren hoe ze als klein meisje samen met Krijn in de teil ging’. 
De auteur weet hoe ze moet schrappen en laat niet te veel los. Mooi in dit 
verband is de passage waarin Krijn laat zien wat de reden van zijn 
weglopen is en waarom hij voor deze geheime plek koos. Hun vriendschap 
wordt mooi beschreven. Jet en Krijn kennen elkaar al erg lang en zijn 
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eerlijk en echt tegen elkaar. Ze hebben verschillende karakters, die botsen. 
Deze botsing zorgt voor een uitbarsting van Krijn richting Jet, die altijd 
maar alles wil oplossen en de wereld wil redden en daartegenover de 
gevoelens van Jet als Krijn niks meer wil doen.   
De christelijke elementen zijn duidelijk aanwezig in het verhaal, natuurlijk, 
geloofwaardig en authentiek. Bijvoorbeeld als Jet en haar vader een 
dementerende oma meenemen en deze psalm 91 begint te zingen. Jet 
denkt er later verder over na. Nu kan ze zich echt wat voorstellen bij een 
‘duistere nacht’ en bij ‘schuilen in Gods burcht’. Als Jet tijdens de 
stormnacht uit het raampje kijkt, kan ze niet geloven wat ze ziet: ‘De 
zondvloed…, mompelde ze’.  Als ze samen naar de schuur rennen, bidt Jet 
‘Here God, helpt u ons alstublieft!’ ‘Nog nooit had ze een gebed zo ernstig 
gemeend’.  
Storm! is tegelijk ook een heel spannend boek, de situatie voor Jet en Krijn 
wordt steeds nijpender. Ze zien kans elkaar te helpen, ondanks de kou, het 
water, de slaap die hen bijna overmant, dromen die er tussen door komen 
en de doodsangst.  Na de rampnacht is de ramp nog lang niet over voor 
Jet. Krijn is weg. Ze weet niet waar hij is. Bij de slager wordt ze opnieuw 
aan de rampnacht herinnerd, door het dode varken dat daar hangt. Voor 
Jet is de nachtmerrie pas voorbij als ze in Rotterdam Krijns broer 
tegenkomt die weet waar hij is. Dan pas breekt de lente door. 
 

Taal en stijl  Het boek is nuchter, realistisch en natuurlijk geschreven en heeft een 
chronologische verhaallijn. De auteur heeft zich enorm ingeleefd in de 
ramp en het gevoel dat erbij hoorde. De passage over het aanstormende 
water is prachtig geschreven, literair, zorgvuldig. ‘Het water! Een 
zilverwitte strook, die langzaam maar zeker op hen af kwam rollen, 
donderend en dodelijk ( …)’ Ze vergelijkt het water met de speelse 
zomerse zee, maar beschrijft het water tegelijkertijd als een vijand, een 
monster dat je opslokt. Judith Janssen laat zien hoe Jet en Krijn er uit zien 
in de bange nacht ‘Zijn gezicht was wit en zijn lippen leken meer paars dan 
rood. Zijn donkere ogen waren als zwarte kolen in de sneeuw’. Als het 
water de schuur doet instorten is het spannend en tegelijk vol emotie. Hoe 
erg het is omschrijft de auteur mooi als: ‘Wat ze zag paste gewoonweg 
niet in haar hoofd’.  
Humor ontbreekt niet in het verhaal. De plechtige beloftes die Jet en Krijn 
elkaar doen (Ik, Jet, verklaar…) zijn ontwapenend en tegelijk een serieuze 
belofte. Mooi is het hoe deze auteur met zo weinig mogelijk woorden 
Krijns geheim over zijn vader beschrijft. ‘Nou weet je het’. Het verhaal is 
levensecht, laat de gewone dingen zien: Jet en Krijn krijgen ruzie, ze 
huilen, moeten plassen en Jet moet overgeven.  Een grappig detail is de 
gombal waar Krijn Jet meerdere keren op trakteert en die Jet later ook 
krijgt aangeboden van Krijns broer Teun. Judith Janssen verzint geen extra 
elementen die het verhaal mogelijk spannend maken, het gegeven is al 
spannend van zichzelf. Dit verhaal laat zien dat een vriendschap, een 
watersnoodramp en een gebroken gezinssituatie niet tot een 
gedramatiseerd verhaal hoeven te leiden. De auteur overdrijft de feiten 
niet, maar brengt de spanning in door verhaalelementen toe te voegen en 
beschrijft de vijftiger jaren, de nasleep van de oorlog, sfeer, humor en een 
beetje romantiek. Overigens heette het stripblad vanaf 1950 niet Sjors en 
Sjimmie, maar ‘Rebellenclub’.  
 



Juryrapport Het Hoogste Woord 2013 12 

Vormgeving  De omslagillustratie met twee kinderen op het dak van een boerenschuur, 
waarbij een vliegtuig overvliegt, wekt de suggestie van een traditioneel en 
voorspelbaar boek over de watersnoodramp. De uitwerking hiervan zal in 
dit geval met het verhaal van Jet en Krijn een blijde verrassing zijn.   
Storm! is verzorgd uitgegeven, gebonden, met een prettige, rustige lay-
out. Het boek heeft geen illustraties, deze missen ook niet. De auteur 
weet met haar woorden het verhaal te schilderen. Het verhaal wordt 
afgesloten met verwijzingen naar websites met meer informatie over de 
Watersnoodramp. De tekst op de oranje sticker met aanduiding ‘60 jaar 
watersnood’ is een taalkundige misser. Gelukkig duurde de watersnood 
niet zo lang. 
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Een nominatie 

Titel:   Kate  
Auteur:   Ineke Kraijo 
Illustraties:  Roelof van der Schans (omslag) 
Uitgever:   Mozaïek 
ISBN:    978 90 239 94091 
 
Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Je leert Kate kennen op haar lievelingsplek aan het meer met een 
bloeiende meidoorn. Een typisch voorjaarsgezicht in het Ierse landschap. 
Hier laat ze haar gedachten de vrije loop. In de spiegeling van het water 
ziet Kate zichzelf, rode vlechten en groene ogen. Hoe ziet ze eruit over 
twintig jaar? Ze steekt haar haren omhoog en fantaseert dat ze een rijke 
dame is. Op dat moment komen haar broers langs, die haar fijntjes helpen 
herinneren wat haar minder rooskleurige cinniúint, noodlot zal zijn. Wat 
Kate diep in haar hart zeker weet is dat ze een beter leven kan krijgen. 
Daarom immers volgt ze al een tijdje Engelse lessen bij Eileen, de moeder 
van een vriendin. Alleen met deze taal zal een betere toekomst mogelijk 
worden.  
Het is het jaar 1845. De overheersing van Engelse adel, wanbeleid in 
bestuur en een mislukte aardappeloogst werken mee aan de 
opeenstapeling van ellende bij de Ierse inwoners. De vijf jaren die volgen 
worden ook wel aangeduid als de Great Famine. Een enorm aantal Ieren 
sterft aan de gevolgen van hongersnood.  
Na de scene bij het meertje volgt het hartverscheurende verlies en de 
begrafenis van Kates te vroeg geboren broertje.  Kort daarna overlijdt ook 
haar moeder aan kraamvrouwenkoorts. Kates vader verdwijnt uit 
wanhoop om elders aan het werk te gaan voor extra inkomsten. Zijn vier 
kinderen blijven achter. Na veel plagerijen door de opzichter en zijn zoon 
worden Kate en haar broers weggestuurd uit hun vertrouwde dorp. Kate 
begint samen met haar broers en Fergus, een vriend, de tocht naar 
Galway, waar haar vader is gaan werken. Hun broertje Michael moeten ze 
onderweg achterlaten bij het armenhuis in Tuam. Fergus verdwijnt na een 
verzetsactie bij een voedselwagen. Uiteindelijk komt Kate als hulp bij een 
Engelse dame aan huis te werken. Daar mag ze samen met haar broers 
een tijdje wonen. Na een gedwongen vertrek, waar ze opnieuw een 
zwervend bestaan moeten leiden, vinden ze Michael en Fergus weer 
terug. De dame, lady Evelyn, zorgt toch nog voor een geldbuidel, uit 
dankbaarheid voor het werk en het redden van haar dochter. Hierdoor 
wordt het voor hen mogelijk tickets te betalen voor de overtocht naar 
Amerika. Wanneer ze aan boord van het schip zijn en de haven uitvaren 
stopt het verhaal. 
Zoals we haar al spiegelend in het water leren kennen, zo beschouwt Kate 
de wereld om zich heen. Na het plotselinge verlies van beide ouders en de 
verantwoordelijkheid voor haar kleine broertje Michael moet zij ineens 
zelf haar weg zoeken als jong volwassene. Het christelijke geloof speelt 
daarbij een grote rol. Bijna elk hoofdstuk bevat wel een gebed. Ook zijn er 
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verwijzingen naar verhalen in de Bijbel uit het oude testament. Verhalen 
zoals Esther, en de tien plagen van Egypte, over de onderdrukking van een 
volk. Ook Jezus wordt een aantal keren genoemd. Connor zag de banshee, 
-een vrouwelijke, in het wit geklede geest-  zweven, zoals Jezus op het 
meer van Galilea liep. Na de geboorte van hun broertje zegt Connor dat 
Jezus ook op aarde kwam om aan het kruis te sterven. Tijdens de 
vernedering door Edward viel het oog van Kate op het kruis tussen de 
tegels, waarbij ze dacht aan de vernedering van Jezus vlak voor zijn 
kruisdood. De schrijfster licht daarbij weinig toe, en laat de beelden voor 
zich spreken. 
We lezen in de personages rond Kate verschillende godsbeelden, die haar 
beeld beïnvloeden. Kates vader zag vooral een straffende God. Kates 
moeder wordt vaak herdacht als het gaat om God en de tien geboden. 
Connor en Fergus lijken meer een helpende, liefhebbende God te kennen. 
Ook de spanning tussen protestanten en katholieken komt aan bod. Over 
protestanten vertelt een vrouw aan Kate: ‘Heidenen delen soep uit en 
proberen je te bekeren. Een kom soep in ruil voor je ziel. Als je het 
aanneemt, zul je branden in de hel!’  
Voorafgaand van het verhaal zijn een aantal dichtregels opgenomen, het 
motto van dit boek: ’Kalmte om te aanvaarden, moed om te veranderen, 
wijsheid om het verschil te zien’. Een fragment uit het Gebed om Kalmte, 
oorspronkelijk geschreven door protestants theoloog Paul Reinhold 
Niebuhr. Christenen gebruiken het als hulp bij overgave aan en 
vertrouwen op God. Het gebed helpt om rust te vinden in woelige tijden. 
In de gebeden van Kate zien we deze overgave en het vertrouwen ook 
terug, ondanks haar zorgen of ze het allemaal wel goed doet. Mooi voor 
jongeren om mee te krijgen. 
Over de cultuur van Ierland krijgt Kate veel mee, natuurlijk van haar 
moeder, maar ook van Fergus en Connor. Fergus zorgt voor een 
ontroerende filmachtige scene door het verboden Ierse-klaverlied te 
zingen, waarbij iedereen bij de laatste regels uit volle borst meezingt. 
Connor verwart Kate nogal eens. Hij zet duidelijk het mythologische 
denkbeeld met de oude Ierse verhalen naast de geschiedenis van 
kerstening met haar christelijke elementen. Bij Kate lopen deze werelden 
door elkaar. Ze maakt zich regelmatig zorgen over haar broer, en wat er 
zou gebeuren als de dorpelingen hem horen praten. Als Kate Eileen in 
vertrouwen neemt over de banshee die Connor zegt te hebben gehoord, 
zet Eileen haar flink aan het denken. Banshee’s kwamen volgens Eileens 
man alleen voor bij families die met O’ of Mac begonnen. Men dacht ook 
dat Ierse families de verhalen vertelden om bijzonder gevonden te 
worden. Is het fictie of realiteit? Dit blijft open. 
De liefdesrelatie tussen Kate en Fergus raakt de liefdesrelatie tussen 
Ierland en zijn bewoners. Deze dubbele romance zal jongeren vast 
aanspreken: ‘Kate, mijn Kate, jij, jij bent Ierland, de schoonheid van 
Ierland’. Opvallend hoe de schrijfster het huwelijk in het verhaal verwerkt. 
De omgang tussen Kate en Fergus is erg respectvol. Aan het begin van het 
boek bewondert Fergus Kate in de huwelijksjurk van haar moeder. En aan 
het einde van het boek voelt Kate een levenslange verbinding met hem:  
‘Molly zei dat ze bij haar broertje en haar man was. En zo voelt het ook. 
Fergus is haar man’. 
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Taal en stijl Het is Ineke Kraijo gelukt om een bijzonder impressief en meeslepend 
boek te schrijven. De schrijfster schildert Ierland schitterend en bijna 
zichtbaar met gedetailleerde beschrijvingen van het landschap, en door 
het verhaal te verweven met de historische feiten en Ierse cultuur. Zij 
verbeeldt in prachtig taalgebruik het leven in het 19e eeuwse Ierland.  ‘Ze 
ziet de witte schapenwolken weerspiegeld in het water, maar ook haar 
eigen gezicht, donkerrode vlechten, sproeten en groene ogen, zachtjes 
bewegend alsof ze boven het water zweeft’. (…) ‘Ik wil wonen in een 
schitterende, verwarmde boerderij met schuren vol eten, omringd door 
een hoge muur, met een man die van me houdt en me prachtige jurken 
kan geven. Niet zoals moeder me halfdood werken in een klein, koud 
huisje met steeds weer nieuwe baby’s die soms doodgaan voor ze goed 
kunnen praten’.  
Hoe meer je leest hoe meer details je vindt. Daarmee brengt zij een 
periode uit het verleden met een onthutsend aantal slachtoffers heel 
dichtbij. Je voelt de wanhoop, ervaart de gevolgen van honger, en wat 
mensen elkaar daarbij kunnen aandoen. Door de voortdurende spanning, 
afwisselend klein en groot kabbelt het verhaal nooit. Daarnaast blijft ze de 
lezer geboeid vasthouden door andere emoties op te roepen. 
Bijvoorbeeld in de ontroerende en tedere beschrijving rond het overlijden 
en begraven van Kates broertje Séan. Maar ook in de liefdevolle 
benadering tussen Fergus en Kate.  
Door de zij-vertelling lees je vooral de subjectieve kijk van de 
hoofdpersoon Kate op de wereld om haar heen. Hierdoor worden veel 
interessante feiten als vanzelf natuurlijk verweven. Je ziet waar zij kijkt, en 
hoort wat zij hoort. Hierdoor laat de schrijfster wel de ruimte aan de lezer 
om na te denken over historische feiten, en deze zelf te duiden in de 
context van die tijd. Een dergelijk realistisch jeugdboek waarin de 
schrijfster recht probeert te doen aan de religieuze denkbeelden van het 
Ierland uit die tijd lijkt nieuw. Kate als karakter komt stabiel over ondanks 
alles en is zorgzaam voor haar familie, in het bijzonder voor haar broertje. 
Ook als gelovig voorbeeld is Kate een voorbeeldfiguur. Ze geeft zich over 
aan God, wat niet betekent dat ze geen vragen heeft. Juist niet. 
Je leert veel andere bijfiguren vooral kennen aan hun standpunten, 
religieus, of bijvoorbeeld politiek. Misschien moet je alle ellende en 
onderdrukking nederig aanvaarden, en accepteren dat een groene klaver 
nooit een rode roos zal worden, zoals Kates moeder. Of toch staan voor je 
land door te praten en daarbij scherp voor je mening uit komen, zoals 
Eileen. Met prikkelend verzet opkomen voor gelijke behandeling zoals 
Connor en Fergus, met het nodige gevaar. Of is geweld vooral de weg 
naar betere leefomstandigheden, zoals Blake dat vindt? Dit maakt dat een 
complex maatschappelijk probleem voor jongeren eenvoudiger te 
behappen is.  
Uit de verklaringen van de woordenlijst achterin begrijpt de jury dat er af 
en toe een stevige vloek wordt gebruikt, die daardoor waarschijnlijk ook 
niet letterlijk vertaald wordt. Een meer indirecte formulering had ook een 
keuze kunnen zijn, en zou van de meeste juryleden de voorkeur krijgen.  
Naast het lezen door een bril van historische duiding vanuit het 
perspectief van Kate, kun je bij de inhoud nog wel vragen  hebben. De 
wijsheid en andere erg ideale gaven van Connor worden soms erg 
aangezet, om de suggestie te wekken van bovennatuurlijkheid. Connor 
heeft het dikwijls bij het rechte eind, en is in veel opzichten de perfecte 
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reisgenoot in alle ellende. De jury heeft zich lang bezig gehouden met de 
vraag met welk doel de schrijfster dit heeft gedaan, en wat dit bij jongeren 
kan overbrengen.  Ondanks deze opmerkingen blijft de algemene indruk 
over dit boek dat Kate een opmerkelijk, schitterend verteld en 
indrukwekkend verhaal is.  
 

Vormgeving  Het  boek heeft een passende omslag met paginabreed de kernachtige 
titel: Kate. De jonge vrouw met lang rood haar valt als eerste op. Samen 
met een bleke huid, sproeten hebben we haar Ierse uiterlijk ingeprent. Na 
het lezen kijk je als vanzelf nog eens extra goed naar de achtergrond en 
valt er van alles in te ontdekken. Zoals bijvoorbeeld de typerende heuvels 
op de achtergrond. De verklarende woordenlijst achterin moet vaak 
worden geraadpleegd, wat soms het doorlezen wat remt. 
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De overige boeken: 

Titel:   Maskers  

Auteur:   Jeannette Donkersteeg 
Illustraties:  Trish Flannery  
Uitgever:  De Banier 
ISBN:   978 90 336 33195 
 
Juryoordeel 

Inhoud en opbouw  Het leven van de Mexicaanse Manuel gaat niet over rozen sinds zijn 
moeder door een ongeval om het leven is  gekomen.  Thuis  lijkt alles 
kleurloos en grijs, zelfs zijn kleren komen vaal uit de was. Zijn vader 
probeert de eindjes aan elkaar te knopen, maar als pottenbakker valt dit 
niet mee. De stap naar de in Mexico overal aanwezige drugshandel lonkt 
en hij bezwijkt al snel voor het grote geld. Materieel gaat het dan beter 
met het gezin, maar de prijs is hoog. De maffia houdt hen constant in de 
gaten en vader raakt verslaafd.  Hij krijgt een slaperige blik in zijn ogen, 
maakt geen grapjes meer en heeft geen enkele belangstelling voor wat 
zijn zoon doet. ‘Die lach van papa… Het lijkt de grijns van een masker’.  Als 
Manuel zelf ook drugspakketjes rond gaat brengen, lijkt er geen weg 
terug.  
Gelukkig ontfermt Don Martin, de protestantse baas van zijn vader, zich 
over het gezin en met name over Manuel. Door hem lukt het ze om de 
drugswereld de rug toe te keren.  Bovendien leert Don Martin hen te 
vertrouwen op God, die mensen een nieuw leven kan geven.  Manuels 
vader gaat naar een afkickcentrum (Centro Shalom)  en het lijkt daar de 
goede kant met hem op te gaan. Manuel zelf weigert nog langer pakjes 
met drugs rond te brengen voor zijn vriend Vic, hoewel hij hierdoor zijn 
hondje Kruimel verliest. 
Het boek geeft een mooie inkijk in hoe anders het leven in het zonnige 
Mexico is. De auteur heeft  een origineel thema gekozen dat de wereld 
van tieners verbreedt. Ze heeft zich goed gedocumenteerd en geeft 
realistisch weer wat de problemen in dit grote land zijn en hoe moeilijk het 
is om de drugshandel uit te bannen. Daarbij zijn de scheidslijnen wel vaak, 
maar niet altijd zwart-wit. Zo wordt Manuel liefdevol opgevangen in het 
huis van Edmundo, maar blijkt later dat die in het verleden zelf ook in 
drugs gehandeld heeft.  En vriendje Vic werkt voor de drugsmaffia, maar 
zou het liefst uit deze wereld stappen,  als hij tenminste een keuze had. 
Het boek is in opdracht geschreven van  de Stichting ‘Draagt elkanders 
lasten’, die een deel van de opbrengst  bestemt voor de bouw van een 
Centro Shalom in Mexico.  Het verhaal sluit prima aan bij dit project,  
omdat Manuels vader in zo’n centrum opgenomen wordt. Helaas weet de 
drugsmaffia hem ook hier te vinden, waardoor het bezoek van Manuel aan 
zijn vader dramatisch afloopt. 
De christelijke boodschap is  duidelijk en expliciet in het verhaal verweven.  
Je lost problemen niet op door er een masker voor te houden of wraak te 
nemen,  maar wel door vergeving aan God te vragen en deze vergeving 
ook aan anderen aan te bieden. Hier getuigt Don Martin van als hij met 
Manuel over God spreekt.  In het laatste hoofdstuk zegt hij het zo: ‘God, 
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vergeef ons alstublieft. Vergeef Gonzalez, vergeef  Edmundo, vergeef ook 
Manuel en mijzelf. Wij allemaal doen en denken telkens weer dingen die U 
verdrietig maken. En wij allemaal hebben Uw vergeving nodig. Dank U wel 
dat wij daarom mogen vragen, omdat Uw zoon Jezus naar deze aarde is 
gekomen. Wilt U Manuel troosten?’  Soms komt de overigens positieve 
christelijke moraal iets te nadrukkelijk over, wat ten koste gaat van de 
natuurlijke verwevenheid in het verhaal. Wellicht speelt het de auteur hier 
parten dat ze in opdracht schrijft en zich daarom verplicht voelt de 
boodschap van de Stichting heel duidelijk en expliciet voor het voetlicht te 
brengen.  
De moeilijke positie van protestanten in Mexico komt duidelijk naar voren. 
De protestanten betalen bijvoorbeeld niet mee aan feesten als De Dag van 
de Doden en kunnen als vergelding worden afgesloten van de 
waterleiding.  
 

Taal en stijl  Hoewel het boek spannend is en er veel gebeurt, haalt de schrijfstijl de 
vaart regelmatig uit het verhaal. De auteur legt soms te veel uit en zou 
meer kunnen laten zien wat er speelt in plaats van het te beschrijven. De 
lezer blijft nu een beetje boven het verhaal zweven en wordt niet echt 
meegesleept. Zo beschrijft de auteur bijvoorbeeld duidelijk wat de 
bedoeling is van het gedrag van mensen.  Als Manuel een boze blik in zijn 
ogen krijgt, wordt vermeld:  ‘Don Martin ziet het zeker, want hij 
informeert snel naar Manuels nieuwe leven’. En over het inschenken van 
thee: ‘Zo wil zijn tante natuurlijk haar dankbaarheid laten zien omdat 
Micala haar neef Manuel in huis heeft genomen’. Als er minder was 
ingevuld, had het geheel aan kracht kunnen winnen.  Taalkundig is het 
verhaal niet overal een pronkstukje. Woorden als ‘bruusk, schurftige, 
treurig, wonderlijk’  komen te plechtig over.  Een creatievere woordkeus 
had het verhaal wat meer zeggingskracht gegeven. 
De schuingedrukte gedeelten  vertellen het verhaal  van Vic, de vriend van 
Manuel, die tegelijkertijd ook informant is voor de maffia en moet 
rapporteren wat er bij Manuel thuis gebeurt.  Deze korte tussenpassages 
zijn de spannendste en best geschreven onderdelen van het verhaal.  
 

Vormgeving  Het omslag, waarop de vader van Manuel maskers schildert, sluit niet 
goed aan bij de spannende inhoud van het boek.  Het ziet er te 
gemoedelijk uit. De illustraties komen enigszins kinderlijk over.  
De titel Maskers is goed gekozen. Het verwijst naar de maskers van 
Manuels vader, waarachter hij  drugspakketjes verstopt, maar geeft ook 
kernachtig aan waar het boek over gaat: Je lost problemen niet op door er 
een masker voor te houden.  
Het valt de jury tenslotte op dat er veel korte hoofdstukken zijn met 
achteraf toegevoegde hoofdstuktitels die wat willekeurig gekozen lijken. 
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Titel:   Feeling blue 

Auteur:   Sofie van Gelder 
Illustraties:   Marleen Verhulst (omslag) 
Uitgever:  Mozaïek Junior 
ISBN:   978 90 239 94121 
 
Juryoordeel 

Inhoud en opbouw  Feeling blue is het vervolg op Het meisje in mijn hoofd uit 2009. De nu 17-
jarige Nette gaat in Feeling blue studeren in Groningen en begint daar het 
voorbereidende jaar aan het ICA, een kunstopleiding. Ze gaat inwonen bij 
een oom en tante in die stad. 
Het stemmetje in het hoofd van anorexiapatiënt Nette is nog steeds niet 
verdwenen. Wanneer de zo vurig verlangde vrijheid omslaat in 
onzekerheid en ook de eenzaamheid toeslaat, komt de anorexia in volle 
hevigheid terug en krijgt ze ook te maken met eetbuien. Het venijnige 
stemmetje dwingt haar daarbij tot braken en zo gaat het van kwaad tot 
erger.  
Nette twijfelt niet alleen aan zichzelf maar ook aan de liefde van haar 
vriend Thomas, die voor zijn eigen opleiding naar New York is vertrokken. 
Nette vreest dat ze hem kwijt is en prompt verergeren de eetbuien.  
In het huis van haar oom en tante woont nog iemand op kamers: Rianne, 
een aardige meid, met wie ze slechts een oppervlakkige vriendschap 
aangaat. Op de universiteit ontmoet ze jaargenoot Simon, een leuke 
jongen die overtuigd christen is en haar helpt. Simon weet veel, doorziet 
ook haar façades en geeft haar goede raad. Hij is een stabiel maatje voor 
haar op school.  
Ondanks dat ze Simon erg aardig vindt gaat Nette niet in op zijn 
uitnodiging om eens mee te gaan naar zijn gemeente. Met God kan Nette 
niet zoveel. Hij is er niet voor haar, vindt ze.  
Nette ervaart het leven vaak als zwaar, moeilijk en complex en wat ze met 
God aan moet is daarom op z’n minst lastig. Nette zoekt Hem ook niet 
bewust, maar concentreert zich alleen op haar eigen bestaan. Als haar 
moeder haar eraan herinnert dat God altijd klaarstaat zucht ze alleen 
maar. ‘Met God was ze nog lang niet klaar’. Maar als de nood het 
allerhoogst is, weet Nette haar schepper weer te vinden en bidt ze tegen 
het eind van het boek: ‘Alstublieft God, laat me hier niet achter’. Dit 
weglopen voor God en Hem niet in haar anorexia betrekken zal 
herkenbaar kunnen zijn voor jonge christenmeiden die met dezelfde 
problematiek worstelen. 
Als Nette bij een naschoolse opvang wordt aangenomen als creatief 
begeleidster voor jonge kinderen en de eerste les direct een succes is, 
loopt ze ‘op wolkjes’ naar huis. Op andere momenten gaat het weer 
helemaal mis en liegt ze, vaak uit schaamte, over haar situatie. Zo leeft ze 
‘Himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt’ met de nadruk op het 
laatste. Deze extreme overgangen zullen bij anorexiapatiënten 
waarschijnlijk ook harde realiteit zijn.  
Thomas komt langs - net op het moment dat Nette een vreetbui heeft. Ze 
laat hem daarom voor de deur staan, al ziet ze pas dat hij het is, als hij 
weer wegloopt. Zo zien we dat Nette ‘vreet’, maar ook zelf wordt 
opgevreten. Door spijt, angst en onmacht. 
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Uiteindelijk spreken de twee elkaar en nodigt Thomas haar uit voor een 
feestje. Daar ontspoort Nette opnieuw en spuugt haar zojuist opgegeten 
hotdog in de wc gauw weer uit. 
Thomas ontdekt wat ze doet, wordt boos en vertelt haar dat ze moet 
kiezen: vechten tegen de eetstoornis of de relatie beëindigen. Nette 
nodigt vervolgens een oude vriendin uit, uit de tijd van het Paviljoen. Maar 
uiteindelijk durft ze niet te zeggen hoe het echt met haar gaat en de 
vriendin vertrekt gewoon weer, in de waan dat het goed met Nette gaat. 
Veel anorexiapatiënten zullen zich kunnen herkennen in deze angst 
zichzelf bloot te geven.   
Tijdens de lampionnenoptocht voor Sint Maarten gaat het mis en valt 
Nette flauw. 
Als ze daarna weer ontwaakt ligt ze alleen in haar bed waar haar 
plaagstem haar opnieuw foltert. Op een radeloos moment  bidt ze God om 
hulp. De volgende dag komt die hulp er in de vorm van Rianne en haar 
vriend Stan en Simon, die Mette  hulp aanbieden en haar moed inspreken. 
Het boek stopt vrij abrupt terwijl Nette opnieuw moet denken aan het 
verhaal van de voetstappen op het strand. Een open einde. Er zal dus nog 
wel een derde boek komen over Nette. 
Het boek eindigt met een nawoord waarin de auteur vertelt dit boek 
vooral voor de slachtoffers van eetstoornissen te hebben geschreven. 
Daarna volgt nog enige achtergrondinformatie over boulimia nervosa en 
twee andere varianten. 
Hoewel er veel realisme in het verhaal zit - alle gebeurtenissen zijn op 
zichzelf uiterst geloofwaardig - leest het boek toch wat stroef. De oorzaak 
vindt de jury in een te veel aan woorden waardoor er meer dan nodig 
wordt ingevuld voor de lezer, maar ook in het eerder genoemde op-en-
neer gedrag van Nette. Zo kan er geen sprake zijn van enige 
karakterontwikkeling, maar blijft Nette de problematische figuur die 
gestuurd wordt door haar ziekte die zich uit in veelvuldig beschreven 
uitingen van radeloosheid. Vooral haar aandoening lijkt centraal te staan in 
dit verhaal. 
Desondanks zal het boek veel herkenning kunnen bieden aan jeugdige 
anorexiepatiënten. Het gegeven dat Nette het tot en met het einde van 
het boek niet redt, maar juist steeds verder afglijdt getuigt van 
realiteitszin.  
 

Taal en stijl  Het verhaal is in de verleden tijd geschreven. De hoofdstukken hebben 
geen titels meegekregen, maar boven een beperkt aantal daarvan is een 
tijdsaanduiding (maand en jaar) geplaatst, waardoor direct duidelijk wordt 
dat het verhaal zich afspeelt tussen augustus en november 2012.  
De auteur slaagt er goed in de ziel van de jonge student Nette te 
doorgronden en geeft ruim voldoende inside information. Een meisje als 
Nette is herkenbaar. Door de gehanteerde stijl verzandt het verhaal echter 
te veel in een op zichzelf genomen logische opsomming van al haar 
moeizame relaties, mislukkingen, schaamte en lage zelfbeeld. Zo is het 
meer een ‘probleemboek’ over anorexia geworden dan een roman over 
een meisje, dat ook anorexia heeft. 
De jury vindt dat een aantal zaken meer aandacht had mogen krijgen. 
De manier waarop Nette stottert bijvoorbeeld komt gemaakt over. Veel 
dialogen zijn te netjes, zeker voor studenten. De e-mail van Thomas op 
bladzijde 17 is daar een voorbeeld van.  
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Simon vertelt Nette de - in Nederland nogal sleetse - christelijke metafoor 
van de voetstappen in het zand en gebruikt daarbij de weinig jeugdige zin: 
‘Op een dag kreeg de man erge tegenslag en ging hij gebukt onder een 
groot verdriet’. Ook woorden als ‘remedie’ en ‘kniezen’ worden niet door 
studenten van 2012 gebruikt, die elkaar ook al niet uitnodigen om een 
kopje koffie te gaan drinken’. 
In Nederland wordt het Sint-Maartenfeest gevierd door kinderen. Het 
werkt daarom bevreemdend dat Nette en haar kompanen meelopen met 
deze optocht. De jury vraagt zich daarbij ook af waarom Groningen als 
hoofdlocatie is gekozen. 
Ondanks het droevige onderwerp van het boek valt het op dat er wel een 
keer of acht in wordt geknipoogd. Ook worden meer dan eens 
werkwoorden gebruikt die uitleggen wat de lezer blijkbaar in de dialogen 
mist: O, oké, mompelde Nette. Klopt, kaatste Nette terug. Zo meteen, 
bromde hij. O nee, kreunde ze inwendig. Nette? vraagt mama bezorgd.  
Nette vraagt aan Simon wat een didgeridoo is. De jury vermoedt dat 
jongeren van deze tijd dat zonder uitzondering weten. Zo’n voorvalletje 
versterkt het stereotype beeld van de onnozele Nette en de alleswetende 
Simon. 
 

Vormgeving Op de voorkant staat een foto van een meisje met een spits toelopend 
gezicht dat de ogen heeft neergeslagen. Daaronder zien we op een 
kleurige achtergrond een handvol koekjes in de vorm van sterretjes 
gebakken. Mede door de frisse kleurstelling komt het geheel aantrekkelijk 
over.   
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Titel:    Grauwmantel 
Auteur:    Henk Koesveld 
Illustraties:   Ronald Heuninck – Het Geel Punt 
Uitgever:   Columbus 
ISBN:    978 90 239 94091 
 
Juryoordeel 

Inhoud en opbouw  Hoe kom je als molenaarszoon uit een Limburgs dorpje middenin een 
kruistocht in Oost-Europa terecht? Dat is een hele geschiedenis. Het 
verhaal begint met een proloog: Ayméric, een zoon van een edelman uit 
Bretagne, krijgt een geheimzinnige opdracht mee van paus Gregorius XI. 
Drie jaar later vindt Reymar, een jongen van vijftien jaar in de grond achter 
zijn huis een houten kist van de heer Diederick van Altena. Via een 
buitenissige kluizenaar wordt hij met het kistje op het pad naar een dorpje 
in Zuid-Holland geleid. Daar krijgt hij van de commandeur van de Duitse 
ridderorde de opdracht om een lanspunt te gaan zoeken in het oosten 
waar de ridders kruistochten houden tegen de Litouwers. Deze beroemde 
lanspunt zou als relikwie veel geld opleveren voor de commanderij van de 
Duitse Orde, die inmiddels erg armlastig is geworden. Ondanks enorm veel 
vragen, onder andere door allerlei raadsels rond zijn identiteit, besluit 
Reymar om te gaan. Want: als hij nu teruggaat zal hij er zijn leven lang spijt 
van hebben. Hij zal dan nooit weten waarom hij deze vreemde reis moet 
maken. Samen met Reymar neemt de schrijver ook ons als lezer mee naar 
een wereld van ridders en priesters die zich gewijd hebben aan de 
kruistochten in het Oosten. 
Om zich aan te sluiten bij de ridders van de Duitse Orde vertrekt Reymar 
naar Utrecht. Daar wordt hij een grauwmantel, schildknaap van ridder 
Breton. Samen met deze ridder brengt hij eerst een tijd door op slot 
Mariënburg. Hier begint zijn zoektocht naar de lanspunt. Tijdens een 
veldtocht ontdekt hij welke gruwelijkheden er plaatsvinden tijdens de 
kruistochten van de Duitse Orderidders. Als hij gevangen wordt genomen 
door de Litouwers raakt hij bevriend met de dochter van een Litouwse 
vorst. Reymar leert in dit deel van het verhaal de Litouwers en hun 
gebruiken kennen. Ook ontmoet hij Hubertus, een priester van de Duitse 
Orde. Met behulp van zijn vriendin weet Reymar de heilige lanspunt uit de 
slaapkamer van Jogaila weg te nemen. Dat lijkt bijna te laat, de volgende 
dag wil deze hem laten doden. Net op tijd komt alles goed, als de 
geheimzinnige pelgrim die steeds in het verhaal opduikt naar voren stapt 
om Reymar vrij te kopen. Deze heeft de antwoorden van alle vragen die 
zich in de loop van het verhaal hebben opgehoopt. Reymar blijkt eigenlijk 
de zoon te zijn van een Hollandse graaf. Terug in Scaluna komt Reymar 
erachter dat hij niet de goede lanspunt heeft meegenomen. Hij herinnert 
zich de raadselachtige woorden van Hubertus die het had over haat zaaien 
en nieuwe legers, en begrijpt dat deze met opzet de lanspunt heeft 
verwisseld. Na een aanzienlijk bedrag van zijn eigen bezit achtergelaten te 
hebben bij de commanderij eindigt de reis en dit verhaal in zijn eigen dorp, 
bij de vertrouwde molen. 
Naast de Grijze-Jagerserie van John Flanagan roept het verhaal ook een 
associatie op met Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman. De 
hoofdpersoon Reymar maakt net als in het boek van Beckman een 
kruistocht mee, eerst als buitenstaander. Langzamerhand raakt hij er 
steeds meer in verzeild zodat hij wel ‘kleur moet bekennen’ over de 
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praktijken die daar plaatsvinden. Door het boek heen vraagt Reymar zich 
regelmatig af of de dingen die gebeuren ook Gods bedoeling zijn, wat bij 
hem een verandering teweeg brengt. Concreet wordt dat in zijn mening 
over de kruistochten. Ook op andere punten lees je groei bij Reymar door 
zijn reis. Ervaring en visie zou hem helpen bij zijn toekomst als graaf. Dat is 
waarin de kluizenaar, en geheimzinnige pelgrim Grinbald tenminste 
hoopte te slagen bij zijn hele opzet. Dit lijkt achteraf wel erg omslachtig. 
Grinbald geeft ook toe dat hij niet wist of hij er wel goed aan deed. Toch 
hebben we dankzij dat plan kunnen kennismaken met de kruistochten in 
dat gebied, die toch erg bepalend zijn geweest voor ons religieuze 
landschap van vandaag.  
Wat opvallend mist is, hoe Reymar zich werkelijk voelt over alle 
indrukwekkende nieuwe feiten die over zijn verleden naar voren komen. 
Hoewel hij wel aangeeft verward te zijn, blijft de beschrijving erg beperkt, 
terwijl je hier als lezer wel op wacht.  
‘Vertrouw geen mens en ga met God’ kreeg Reymar als opdracht mee van 
de commandeur in Scaluna. Dit thema vormt ook de moraal in het boek. 
Veel personen zijn niet wie ze lijken te zijn. Door Hubertus wordt Christus 
centraal gesteld in plaats van relikwieën die hun vermeende kracht niet 
eens bewijzen. Hij heeft liever Christus dan een lanspunt die Jezus geraakt 
heeft. In de lijn van de heilshistorie komt ook de Bijbelse David een aantal 
keren terug. Hubertus vertelt het verhaal van David en Goliath aan Jogaila, 
de Litouwse prins, die erg van zijn verhalen houdt. Ook haalt Hubertus 
psalm 22 aan, een psalm van David. Zelf lijkt Hubertus ook een voorbeeld 
van een David tegenover een Goliath. Het verhaal geeft regelmatig 
commentaar op de menselijke en zelfverrijkende kant van de (katholieke) 
kerk in die tijd. De opdracht van de commandeur krijgt zo een mooie vorm 
in het boek.  
 

Taal en stijl  Hoewel het verhaal inhoudelijk boeiend is, ontstaat er tijdens het lezen 
geen vloeiend geheel in stijl. De verhaallijn is een prachtig ontwerp, met 
veel elementen die het boek succesvol kunnen laten zijn.  
Henk Koesveld verrast met beeldende zinnen, zoals  ‘De ochtendzon tikt 
de golftoppen aan’ of: ‘Woorden ruisen als vogels omhoog naar de 
gewelven’.  
Er is veel variatie in karakters, met de eigenheid van Neringa, een vrolijke 
en talentvolle Tomas, een onbetrouwbare Jogaila, een (wel erg brave) 
goede en betrouwbare priester Hubertus. Een spannend avontuur, met 
een verrassende ontknoping aan het eind. De historische en originele 
inhoud maakt het erg waardevol voor de kennisuitbreiding van jongeren.  
Het stijlgebruik daarentegen lijkt helaas vooral ondergeschikt aan de 
informatie die er in moest. De verhaallijn is daarmee bedolven onder de 
verkapte informatie. Daar waar het kan is informatie toegevoegd. Soms 
roept het verhaal te veel vragen op, of mist het de logische lijn, wat stoort 
bij het lezen. Reymar trekt bijvoorbeeld de deken over zich heen die net is 
uitgedeeld. Maar hij had deze eerder in het hoofdstuk al zelf gepakt. 
Karakters lijken niet consequent, of zijn te veel ondergeschikt aan de loop 
die het verhaal moet hebben: Als Reymar en Neringa de lanspunt hebben 
verwijderd uit de kamer van een dronken en toegankelijke Jogaila, is de 
man korte tijd later plotseling weer erg helder en streng. Ook Roberto 
heeft verschillende ‘kanten’. 
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De afwisseling van dialogen en beschrijvende of actieve vertelstijl is erg 
onregelmatig. Daar waar veel informatie moet worden gegeven wordt het 
verhaal vaak beschrijvend, wat de leesvaart jammer genoeg direct 
terugschroeft. Bij dialogen is vooral de hoofdpersoon ook erg kort van 
stof.  
Grote en indrukwekkende gebeurtenissen worden oppervlakkig en in 
korte tijd beschreven waardoor het effect in beleving uitblijft, 
bijvoorbeeld bij de beschreven veldtochten of het moment waarop 
Reymar gevangen en gered wordt. 
Het boek lijkt bedoeld als een brok onderwijs van de schrijver. Niet alleen 
door de vele details die aan het verhaal worden toegevoegd. Personages 
hebben regelmatig een onderwijzende rol tijdens het vertellen: ‘Herkent 
iemand dit zegel? Hier staat PP, dat is Pater Patria’. Deze benadering komt 
wat belerend over. Andersom past sommige toegevoegde informatie niet 
echt bij het karakter en de leeftijd van de hoofdpersoon: ‘Een rode neus, 
zijn buik steekt wat naar voren. Geen wonder dat de moslims Jeruzalem 
veroverden’. 
Ondanks al deze punten is het verhaal en het onderwerp zo interessant en 
vol mogelijkheden dat je het niet zou willen missen. Bovendien begint het 
verhaal wel heel sterk en met veel meer vaart dan het vervolg van het 
verhaal. Dit levert een hele tegenstrijdige beoordeling op. De jury denkt 
dat de schrijver er in de toekomst bijvoorbeeld beter aan doet om 
informatie te schrappen en hier keuzes in te maken. Het leest prettiger als 
informatie het tijdsbeeld visualiseert, en werkelijk onderdeel uitmaakt van 
het verhaal. Ook kan een andere keuze van het perspectief gebruikt 
worden om informatie natuurlijker toe te voegen. Bijvoorbeeld met het 
perspectief van een alwetende verteller, in plaats van vanuit de 
hoofdpersoon. 
 

Vormgeving  Grauwmantel heeft als titel een eenduidige betekenis. Grauwmantels 
waren schildknapen, krijgslieden in dienst van de Duitse Orde, zoals 
Reymar in het verhaal. De omslag heeft een getekende, niet heel 
eigentijdse illustratie van een kruistocht, met op de achtergrond slot 
Mariënburg. De kaart voor en achterin het boek met de reis van Reymar is 
erg informatief. Ook is achterin een lijst met personen opgenomen. Dit 
was voor het overzicht ook wel noodzakelijk, vooral bij de vele ridders. En 
met Roberto, Ayméric en Ridder Breton moet de lezer al drie namen voor 
één persoon bijhouden. Veel personages hadden slechts een kleine rol in 
het verhaal, zodat het doel van deze lijst namen niet duidelijk is. Het 
laatste hoofdstuk, getiteld ‘Voor wie meer wil weten’ is erg informatief.  
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Titel:    Johoo Joes  

Auteur:     Evelien Pullens 
Illustraties:   Katja Schellekens 
Uitgever:   Kwintessens 
ISBN:    978 90 578 83828 
 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw Joes houdt op een school een spreekbeurt over de ruimte, waarbij hij, om 
te verbloemen dat zijn vader werkloos is, vertelt dat zijn vader 
onderzoeker in de ruimte is. Hierdoor raakt hij in verlegenheid. Zijn 
opmerking spreekt tot de verbeelding van zijn beste vriend Gijs en zijn 
klasgenoten, die hier meer over willen weten. Joes wil daarom na 
schooltijd niet met Gijs spelen en nodigt hem niet uit om te komen 
logeren. Als Joes’ vader komt helpen om te oefenen voor een toneelstuk 
onttrekt Joes zich hieraan uit angst voor vragen van klasgenootjes over 
het werk van zijn vader.  
Ook zijn verlegen Chinese klasgenootje Kim houdt een spreekbeurt. Joes’ 
beeld van Kim verandert, want hij merkt dat Kim ook andere kanten heeft: 
ze blijkt goed te kunnen dansen. Hij ontdekt dat Kims vader ook werkloos 
is.  
De klas van Joes mag een toneelstuk opvoeren, ter gelegenheid van een 
jubileumfeest van school. Het houden van een feest op school is niet meer 
zo origineel in een kinderboek. Gijs en Joes mogen zeerovers in het 
toneelstuk over Spiegelland zijn. Dit gegeven doet denken aan Alice in 
Wonderland. Joes’ vader gaat helpen bij de voorbereiding voor het 
toneelstuk en vrolijkt daar enorm van op.  
De personages in dit boek zijn levensecht. De auteur laat zien dat ze weet 
hoe kinderen praten en denken en beschrijft hun gevoelens goed. Joes’ 
vader is ‘depri’ na de zoveelste afmelding bij een sollicitatie, Joes’ zus is 
een echte puber. Joes’ beeld van Kim verandert, hij ontdekt dat hij leuk 
met haar kan praten.    
Johoo Joes is een eigentijds verhaal. Het laat zien wat de impact van 
werkloosheid is, in het gezin en voor kinderen. Vader zit thuis te somberen 
en de was stapelt op. Moeder heeft wel werk, ze heeft een kleine rol in 
het verhaal. Het verhaal laat zien hoe flexibel kinderen omgaan met de 
gegeven situatie. Ze zien mogelijkheden, geen moeilijkheden. Op die 
manier kan de vader van Joes met zijn kook- en toneelkwaliteiten op 
school meehelpen. Joes en Kim bedenken een plannetje voor werk voor 
hun werkloze vaders.    
Het christelijk element speelt geen expliciete rol in het verhaal; impliciet 
zie je het terug in het rekening houden met elkaar.  
 

Taal en stijl  Johoo Joes is een fris geschreven, niet-moralistisch verhaal met een 
vleugje humor en diepgang. Het is een vriendelijk geschreven, maar ook 
een wat rommelig verteld, niet consistent geschreven verhaal. Het 
taalgebruik is eenvoudig, natuurlijk, in korte zinnen. Het heeft creatieve 
vondsten en heeft humor. Als de verlegen Kim aan de beurt is voor haar 
spreekbeurt, bedenkt Joes dat het waarschijnlijk een zwijgbeurt zal 
worden. Bij de spreekbeurt van Joes lacht Ella: ‘Toen viel de aarde uit de 
hemel’. Joes verzint scheldwoorden voor Kim en voor zijn vriendje Gijs als 
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‘patatkop’, ‘bamisliert’, ‘spleetoog’. De vader van Joes lost de 
opschepperij van zijn zoon op door te vertellen dat hij geen planeten 
onderzoekt, maar ‘het leven onderzoekt’. Dat klinkt mysterieus en zal 
kinderen aanspreken, ze zullen er over nadenken wat dat inhoudt. De 
auteur gebruikt soms ‘plat’ taalgebruik als ‘gatsie, jasses, ojee’. Aan Carlijn, 
de tienerzus van Joes, kun je zien dat ze wat ouder is dan Joes. Zij gebruikt 
woorden als ‘depri’.  De titel is vrolijk, maar ook verwarrend, die zegt 
namelijk niets over de inhoud van het verhaal. De jury vraagt zich af of 
kinderen de titel zullen snappen. 
 

Vormgeving De omslagillustratie van het boek past goed bij het verhaal en laat de 
toneelles van de papa van Joes zien. Ook de illustraties in het boek zijn 
eenvoudig, vriendelijk, vrolijk en speels. Het boek is gericht op groep 
vijf/zes van de basisschool. Gezien de inhoud van het verhaal zal het boek 
het meest aansluiten bij de groep vier/vijf; gezien het omslag kan het boek 
zelfs aansluiten bij groep drie. Het boek is onderdeel van een leesserie 
binnen een methode ‘Kinderen …en hun sociale talenten’. De lay-out is 
rustig, duidelijk, met veel wit op de bladzijde en heeft een herkenbare 
serie-omslag.  
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Titel:    Het kleine theater 

Auteur:   Anne Sietsma 
Illustraties:  Roelof van der Schans 
Uitgever:  Kwintessens 
ISBN:   978 90 578 83934 
 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw  Jasper Klein is acht jaar als in 1940 in Nederland de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt. Als zoon van een christelijke horlogemaker zit hij samen met zijn 
Joodse vriendinnetje Roos de Leeuw op een lagere school in Apeldoorn. 
Naast het gezin Klein woont ‘opa’ Ploegman, een buurman met wie Jasper 
het goed kan vinden. Al gauw komen de gevolgen van de oorlog dichterbij 
en wordt Jaspers leven overhoop gegooid door een reeks gebeurtenissen.  
Ondertussen ontwikkelt hij een liefde voor goochelen en 
poppenkastspelen en gaat hij samen met Roos voorstellingen geven voor 
de buurtkinderen. Opvallend is wel dat een jongen als Jasper zo 
vertrouwelijk met één buurmeisje omgaat, zonder dat de lezer iets krijgt 
te lezen over eventuele andere vriendjes. Meer dan eens verwerkt Jasper 
alles wat hij ziet, hoort en beleeft in zijn poppenspel. Een sterk element, 
dat echter nogal obligaat wordt uitgewerkt. Dankzij de morbide 
maatregelen van de Duitsers raakt Jasper Roos steeds verder kwijt; op het 
laatst blijkt ze zelfs opeens te zijn ondergedoken. Jasper vermoedt dat ze 
zich bij Obbink verschuilt, een bevriend boerengezin waar hij wel eens 
komt. De beschrijving van Jaspers heimwee naar zijn Roos is een van de 
sterkere passages uit het boek.  
Er volgt een huiszoeking op de boerderij van Obbink, waarbij Jasper de 
kans krijgt om toneel te spelen en zich van den domme te houden bij de 
vragen van een van de Duitse soldaten. Inmiddels zijn de geallieerden in 
Normandië geland en hoopt iedereen op een snelle afloop van de oorlog. 
Dan is de bevrijding eindelijk een feit en durft Jasper bij het weerzien van 
Roos zijn armen even om haar heen te sluiten. Daarmee is het verhaal nog 
niet af. Er volgen nog drie hoofdstukken waarin de schrijfster verhaalt hoe 
het verder gaat met Roos en haar familie.  
Daarbij valt op dat Roos is gegroeid tot een echte tiener, die na de oorlog 
toch echt niet meer met poppen wil spelen, terwijl Jasper in wezen nog 
steeds het joch is gebleven dat hij ook aan het begin van de oorlog was. Bij 
hem zien we helaas geen enkele karakterontwikkeling, zoals bijvoorbeeld 
wel bij de moeder van Roos. Die blijkt aan het einde van het boek zodanig 
getraumatiseerd dat Jasper haar aanvankelijk niet eens herkent. Daar 
wordt eindelijk echt iets voelbaar van de vreselijke realiteit van deze 
oorlog. 
Een sterke vondst is de HHZ-club: de club van horen, zien en zwijgen, die 
opa Ploegman verzint om Jasper, die meer weet dan goed voor hem is, 
niet zijn mond voorbij te laten praten. Een geheime club is altijd erg 
aantrekkelijk voor kinderen en iets waar ze graag in meegaan.  
 

Taal en stijl  Het verhaal kent een logische opbouw waarbij de verschillende 
gebeurtenissen een logisch vervolg krijgen en alle losse eindjes worden 
afgemaakt. De auteur hanteert een rechttoe rechtaan stijl die wel past bij 
de beschreven tijd, maar het feitelijke leesplezier niet verhoogt. Gelukkig 
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zijn veel zinnen kort gehouden en gebruikt de auteur veel dialogen, 
waardoor het verhaal gemakkelijk leest. De verschillende karakters komen 
echter maar met mate uit de verf en het verhaal kabbelt meer dan eens 
wat voort. Ook het taalgebruik had eigentijdser gekund. Woorden als 
‘booswichten’ en ‘warempel’ naast een uitdrukking als ‘ze zijn gevangen in 
het kwaad’ zijn niet meer van nu. 
Ondanks het benoemen van allerlei onverkwikkelijkheden, zoals de 
discriminatiemaatregelen tegen en pesterijen van de Joden, wordt de 
harde werkelijkheid en de grimmigheid van de oorlog nooit reëel gevoeld 
door de lezer. Het is alsof de auteur de (jonge) lezer heeft willen 
beschermen tegen al te veel oorlogsleed en een soort wollen deken over 
het verhaal heeft gelegd. Ook de verwachte spanning is nergens echt 
voelbaar of tastbaar.  
Het christelijke geloof loopt op een vrij natuurlijke wijze door het verhaal 
heen. Uiteraard wordt er in het gezin van Jasper na de maaltijd uit de 
kinderbijbel gelezen. Daarbij komt het verhaal van Esther voorbij, dat als 
kapstok wordt gebruikt om de actuele ontwikkelingen rondom het Joodse 
volk te verduidelijken en en passant ook het Poerimfeest uit te leggen.  
Veel zaken worden omstandig uitgelegd en zouden beter af zijn met 
minder woorden. Omdat het verhaal vier (oorlogs-)jaren beslaat, missen 
jaartallen en data, die meer overzicht zouden hebben gegeven. Nu wordt, 
als er tijdsprongen worden gemaakt, de tijdsaanduiding alleen 
weergegeven door vakanties en seizoenen aan te geven. Het is (daardoor) 
vrij vaak vakantie in het boek.  
Het verhaal herbergt louter zwart-wit karakters. Opa Ploegman spant 
daarbij de kroon, omdat hij in alle opzichten de ideale buurman / pseudo-
opa c.q. vraagbaak / helpende hand lijkt te zijn.  
Niet elke gebeurtenis is even geloofwaardig. Zo lijkt het alsof het uitje van 
het gezin Klein naar Amsterdam bedacht is om Jasper op het idee van 
poppenkastspelen te laten komen. Ronduit ongeloofwaardig wordt het 
als Jasper door opa Ploegman op de mouw kan worden gespeld dat hij die 
’s nachts niet heeft zien graven in zijn tuin. Alsof een jongen van negen 
jaar niet weet wanneer hij wakker was of heeft gedroomd.   
Regelmatig wordt te veel tekst gebruikt waardoor de fantasie van de lezer 
wordt getemperd. Zoals bijvoorbeeld bij het bezoek in Amsterdam waar 
Jasper zoek raakt en de rest van het gezin terugloopt om te zien waar hij is 
gebleven. Jasper staat bij een poppenkast en gaat helemaal op in het 
verhaal. Jasper verontschuldigt zich:  ‘O, ik was…’ - Vergeten dat je bij ons 
moest blijven,” zegt vader. Jasper ziet pretlichtjes in zijn ogen. Gelukkig, 
papa begrijpt het’. Die laatste zin had kunnen worden geschrapt. Meer 
dan eens wordt zichtbaar dat het bekende  adagium ‘show, don’t tell’ 
weinig wordt toegepast. Menigmaal worden de vrij zwakke dialogen 
kracht bij gezet met bijvoeglijke naamwoorden, bijvoorbeeld ‘zegt Jasper 
grommend’, ‘zegt hij waarschuwend tegen vader’. Verder valt regelmatig 
op dat dialogen elkaar afwisselen zonder dat de persoon wordt genoemd 
die ze uitspreekt. Op pagina 24 gebeurt dit in maar liefst zeven korte 
dialoogzinnen achtereen.  
De auteur blijkt kennis van zaken te hebben, waardoor de lezer veel 
opsteekt over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel zaken 
worden benoemd of spelen een rol in het verhaal: de Jodenhaat, 
collaboratie met de vijand, het verzet, de aanslagen, Engelse 
bommenwerpers, het bestaan van de NSB, de angst voor verraad, het 
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leren zwijgen. Ook  komt er een vredelievende Duitse officier in het 
verhaal voor.  
Voorin wordt gemeld dat dit boek niet alleen is bedoeld om kinderen met 
plezier te leren lezen, maar ook om hun sociaal-emotionele ontwikkeling 
te bevorderen. Daarom verbaast het de jury dat er vooral overdracht van 
(correcte) informatie over de oorlog plaatsvindt en in veel mindere mate 
zaken als karakterontwikkeling en inzicht in de psyche en/of de motivatie 
van de hoofdpersonen aandacht krijgen.  
Op de achterkant staat de aanduiding AVI 9+/E7/Plus. Dit strookt niet met 
de kinderlijke inhoud van het verhaal, die eerder geschikt lijkt te zijn voor 
kinderen uit de middenbouw.  
 

Vormgeving  Op het omslag staat een tekening van de poppenkast van Jasper en Roos, 
waarbij ze ieder een handpop omhoog houden. De achtergrond in de 
poppenkast wordt gevormd door een onduidelijke zwart-wit tekening van 
een neergestort Amerikaans vliegtuig. Vooral de rood-witte strepen 
onderaan trekken de aandacht. 
Op een aantal illustraties in het boek , zoals op pagina 42, laat de 
illustrator de kinderen er wel erg eigentijds uit zien. En ook de knalrode 
banen van de poppenkast voor de voorkant van het boek lijken in 
tegenspraak met een tijd waarin er weinig felle kleuren werden gebruikt 
voor dit soort voorwerpen. Alle digitaal vervaardigde illustraties lijken op 
een mix tussen een foto en een tekening en zijn consequent zwart-wit 
afgedrukt. Dat versterkt de sobere oorlogssfeer.  
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Titel:   Geen gezicht 

Auteur:   Helga Warmels 
Illustraties:  Bas Mazur (omslag) 
Uitgever:  Callenbach 
ISBN:   978 90 266 05895 
 

Juryoordeel 

Inhoud en opbouw  ‘Het komt nooit meer goed!’ Dat beseft de twaalfjarige Marit als ze in het 
ziekenhuis herstelt van brandwonden. Een lawine van gevoelens 
overspoelt haar: Hoe kan ze zichzelf accepteren, wat moet ze met de 
excuses van de veroorzaker van het ongeval met spiritus en hoe gaat ze 
om met starende blikken? Auteur Helga Warmels laat zien hoe 
brandwonden het leven van een tiener overhoop kunnen gooien en dat 
doet ze op een fijngevoelige manier. Ze heeft een groot 
inlevingsvermogen en geeft de worsteling en vertwijfeling levensecht 
weer. Maar er is ook perspectief op een hoopvolle toekomst ondanks alle 
negatieve gevolgen van het ongeluk. 
Het verhaal is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel speelt zich af in 
het ziekenhuis, waar Marit leert de werkelijkheid onder ogen te zien.  Hier 
krijgt ze ook regelmatig flashbacks en droomt ze over het ongeval.  In het 
tweede deel is Marit thuis aan het herstellen en probeert ze haar leven 
weer op te pakken.  Dan wordt duidelijk waarom haar beste vriendin 
Ahlam geen contact met haar heeft gehouden na het ongeluk.  De vraag 
hoe om te gaan met dader Jens, die de spiritus op het kampvuur gooide, 
wordt steeds belangrijker. Haar boosheid zakt weg en daardoor kan ze 
ook door zijn ogen naar het ongeluk kijken. Voor hem is het ook erg, 
ontdekt ze.  
De voorkant van het boek stelt het al duidelijk: Geen gezicht is een verhaal 
over brandwonden. De auteur laat aan alles zien dat ze weet hoe het er in 
een brandwondencentrum aan toe gaat en geeft een betrouwbaar beeld 
van hoe het verwerkingsproces verloopt. In de loop van het verhaal zijn er 
vele personages die Marit de goede weg op helpen. Verpleger Jos is de 
eerste in het ziekenhuis. ‘Jij hebt tijd nodig om dit allemaal een plekje te 
geven. Het is goed als je er veel over praat’. Vervolgens geven Susanne, 
Roos, buddy Lisette en de conciërge een duwtje in de goede richting en 
helpen haar met de heftige gevoelens om te gaan. Ook leren ze Marit dat 
ze haar boosheid niet op anderen hoeft af te reageren. 
Dat is heel informatief, maar de jury heeft wel het idee dat het boek 
daardoor wat minder ruimte aan de lezer geeft dan De boot, waarmee 
Helga vorig jaar het Hoogste Woord won. De eigen, creatieve toon met de 
licht humoristische inslag waarmee Helga de jury wist te overtuigen bij De 
boot, is in dit boek minder aanwezig.  Zo vertraagt de passage waarin 
Marit chat met buddy Lisette het verhaal. Wellicht dat meespeelt dat 
Helga was gebonden aan het format van de serie Buitenbeentjes, een 
reeks  over kinderen die buiten de groep vallen,  en daardoor niet vrij haar 
eigen onderwerp kon bepalen.   
Spanning is zeker aanwezig en zit met name in de worsteling van Marit en 
de gevolgen daarvan voor haar relatie met anderen. Het is knap hoe het 
langzame herstel (2 maanden) spannend blijft.  Zo is de relatie tussen 
Marit en dader Jens  boeiend. Van enorme boosheid gaat ze naar 
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berusting en aanvaarding en tenslotte naar een soort van vriendschap. 
Een verandering in de houding van Marit die overigens wel erg snel gaat. 
Realistisch is de relatie tussen Marit en haar moeder beschreven. Moeder 
is bezorgd en Marit reageert zich op haar af omdat ze vindt dat haar 
moeder ‘constant in mijn nek zit te hijgen’.  En dan is daar nog de relatie 
met hartsvriendin Ahlam, die niets van zich laat horen als Marit in het 
ziekenhuis ligt. Opvallend is dat moeder het contact tussen Marit en 
Ahlam na de brand niet aanmoedigt, vermoedelijk vooral omdat Ahlam 
Marokkaans is. De cultuurverschillen komen subtiel aan de orde en zijn 
voor de meiden veel makkelijker te overbruggen dan voor hun ouders. 
 Geen gezicht heeft duidelijk een christelijke moraal, hoewel deze 
fijngevoelig in het verhaal is verweven. Het belangrijkste christelijke 
element is het schenken van vergeving. Aan het einde van het verhaal zit 
Marit bijvoorbeeld in de woonkamer bij Jens thuis en ziet een schilderij 
hangen  van de kruisiging, een zwart-wit schilderij. ‘Alleen het bloed dat 
uit Jezus zij stroomt is rood gemaakt’.  Dit bijna literaire element verwijst 
naar de vergeving die zij Jens gaat schenken. Mooi verwoord, hoewel niet 
alle tieners dit beeld meteen zullen duiden. 
In enkele passages wordt duidelijk verwezen naar het geloof. Zo zegt 
Marits moeder, doelend op de boosheid van Marit ten opzichte van Jens:  
‘Als je bitter wordt, eet die bitterheid je van binnenuit op. Daar gaat een 
mens kapot aan. Jezus vraagt ons niet voor niets om zeventig maal zeven 
maal te vergeven’.  
 

Taal en stijl  Helga schrijft zorgvuldig, nuchter en bondig. Daarmee slaagt ze erin om 
het zware thema -omgaan met brandwonden-  invoelend voor het 
voetlicht te brengen, zonder sentimenteel te zijn.  Wat daarbij helpt is dat 
ze emoties beeldend laat zien en dat ze creatief met taal weet om te gaan. 
Soms weet ze in een korte, terloopse zin trefzeker gevoelens  over te 
brengen in origineel taalgebruik. ’Door de deur van het kantoor heen 
klinkt het geluid van de papiervernietiger. Ahlam kijkt naar de deur. ‘Ik 
wou dat je sommige dagen ook door de papiervernietiger kon halen’.  Ook 
heftige gevoelens beschrijft ze mooi. Helga Warmels laat je bijna voelen 
hoe het bij je binnenkomt als je een brief krijgt die je liever niet zou krijgen, 
omdat je aan de boodschap daarin nog lang niet toe bent. ‘Alsof ze 
schrikdraad heeft aangeraakt. Alsof er duizend naalden tegelijk in haar lijf 
worden gestoken. Alsof ze een paar seconden geleden uit een vliegtuig is 
gesprongen en nu het touwtje van haar parachute niet kan vinden. Ook al 
zit ze op haar bed, ze heeft het gevoel dat ze valt. Haar keel zit dicht, haar 
ogen voelen droog, ze hapt naar lucht’. 
Helga weet hoe tieners praten, niet plechtig, niet populair, maar gewoon 
zoals ze zijn en ze kan dat heel toegankelijk aan het papier toe 
vertrouwen. Ondanks het zware onderwerp ontbreekt de humor in het 
verhaal  niet, bijvoorbeeld in de passages waarin kamergenootje Tommie 
heel luchtig met zijn brandwonden omgaat. Hij komt heel ontwapenend 
uit de hoek met zijn opmerking: ‘je zegt gewoon dat je met een leeuw 
hebt gevochten’.  
De jury koos dit jaar voor drie nominaties. ‘Geen gezicht’ viel daar maar 
net buiten, want dit boek is zeker een aanbeveling waard. 
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Vormgeving  Een origineel element vormen de data die fungeren als hoofdstuktitels. 
Flashbacks worden in een ander lettertype weergegeven dan de rest van 
de tekst. Het omslag is kleurrijk en laat een strijdlustige Marit zien, armen 
over elkaar,  leunend tegen een muur van graffiti.  Overige illustraties 
ontbreken, maar hadden wel een aanvulling kunnen zijn op de tekst. 
De titel ‘Geen gezicht’ is mooi gekozen en heeft zowel een letterlijke als 
een figuurlijke betekenis. 
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Titel:   Verdwijning in Barcelona 

Auteur:   Bert Wiersema 
Illustraties:  Roelof van der Schans (omslag) 
Uitgever:  Columbus 
ISBN:   978 90 854 32067 
 
Juryoordeel 

Inhoud en opbouw In deel drie van de serie Simons Spectrum maakt de lezer kennis met Jelle 
en Clary. Dit gelovige stel zit financieel aan de grond en besluit nog  een 
keer een ‘klus’ te doen om daarna definitief te stoppen. In het tweede 
hoofdstuk duikt Ton Simons met zijn gezin op. Ze maken plannen om op 
stap te gaan naar Barcelona. Vader Ton heeft namelijk de opdracht om 
foto’s te maken voor Jefta, student en zoon van een baron. Ton moet 
deze opstandige jongen ook enigszins in toom houden. Jefta heeft vrijwel 
nooit contact met zijn vader. Hij wil, eenmaal in Barcelona, het gezag van 
Ton niet aanvaarden. Dat heeft rampzalige gevolgen: in Barcelona wordt 
hij samen met Steven Simons ontvoerd en ontrolt zich een drama.  
Het perspectief ligt afwisselend bij de ontvoerders en bij de familie Simons 
of de twee jongens. De ontvoerders willen dat de baron naar Barcelona 
komt om het losgeld te overhandigen. Dat gebeurt. Ton en de baron 
worden middels telefonische instructies van de ontvoerders kris kras door 
de stad gestuurd.  Ze vinden de jongens en zowel de baron als Jefta 
komen tot nieuwe inzichten. Ook Jelle en Clary leren een wijze les.  
Het valt de jury op dat Wiersema veel informatie over Barcelona en over 
Gaudi heeft weten op te nemen. Hij brengt allerlei feitjes op een 
interessante manier, waardoor de interesse van lezers wellicht gewekt 
wordt. Wiersema heeft ook de spanning goed op weten te bouwen. Het 
begin van het verhaal is direct spannend en de lezer wordt als het ware 
het verhaal ingetrokken. Het wisselende perspectief heeft hierbij een 
duidelijke functie: de lezer wil weten hoe de verhaallijn verder gaat. De 
personages maken in de meeste gevallen een ontwikkeling door, maar 
niet altijd een geloofwaardige. Zo wordt de baron minder arrogant, gaan 
de christelijke ontvoerders een keurig leven leiden en raakt Jefta 
geïnteresseerd in het geloof: ‘Weet je Steven, ik heb al een paar keer 
gebeden, maar eh…ik voel er niks bij. Hoe heb jij dat? Tja, ik voel daar ook 
niet zo veel bij. Maar je komt ook niet tot gevoel. Je komt tot geloof’. 
Het christelijke gezin Simons wordt als voorbeeld neergezet voor anderen. 
Dit clichématige beeld gaat irriteren, omdat het Wiersema niet is gelukt 
om het leven van christenen genuanceerder weer te geven. De 
tegenstellingen zijn nogal eens te groot: Kirsten gaat bijvoorbeeld niet uit 
en ook Steven speelt liever een potje schaak dan dat hij ’s avonds nog gaat 
stappen in Barcelona. Het stadion van FC Barcelona wordt een 
voetbalafgodstempel genoemd. 
De schrijver heeft meerdere verhaallijnen verweven, waarin nog andere 
personages opduiken. Zo is er een vrij belangrijke rol weggelegd voor de 
oom van Jefta, Hendrik van Boxtel. Hij blijkt een dubbelrol te spelen, maar 
gelukkig wel vanuit goede bedoelingen. De veelheid aan personages 
maakt het verhaal soms wat moeilijk te volgen. De titel van het verhaal 
geeft helaas te veel weg van de clou, omdat pas halverwege het verhaal 
de verdwijning plaatsvindt.  
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Taal en stijl  Het is de schrijver gelukt om een verhaal te schrijven dat de  doelgroep tot 

het einde zal boeien, zo denkt de jury. Soms zijn de beelden weinig 
verrassend of is de taal ouderwets, bijvoorbeeld: ‘Vader werpt eens een 
visje uit’; ‘Dat wordt morgen een kater als een kanon’; ‘Barcelona is een 
wereldstad en dus is het er druk’; ‘Misschien haalt dat de kou wat uit de 
lucht’; ‘Het voelt alsof haar benen van stopverf worden’. 
Ook gebruikt Wiersema veel stereotypen, die het geheel niet ten goede 
komen: christenen zijn keurig en aardig, studenten zuipen bier en de adel 
is bekakt. Jammer, want de schrijver laat zien dat hij meer in huis heeft. De 
ruzie van vader Ton en de eigengereide Jefta is bijvoorbeeld sterk 
neergezet. Ze schreeuwen en bluffen, en passende lichaamstaal wordt 
beschreven. Hier komt het verhaal even echt tot leven. 
 

Vormgeving  Op de voorkant staan twee bezorgde tieners afgebeeld. In de 
linkeronderhoek is er een kleiner beeld: een gemaskerde man tilt een 
bewusteloze jongen een bestelbusje in. De witte torens van de Sagrada 
Familia zijn duidelijk herkenbaar tegen een donkere lucht. De belangrijkste 
onderdelen van het verhaal staan dus op het omslag. Samen geven  ze de 
spanning weer die het verhaal kenmerkt.  


