
 
Juryrapport Het Hoogste Woord 2017 

	

	 	 	 	  
 

 



Inleiding juryrapport 2017 
Dit jaar is voor de eenentwintigste keer Het Hoogste Woord uitgereikt aan de auteur van het beste 
christelijke kinderboek van het afgelopen jaar. Vijf uitgevers stuurden elk een titel in, waardoor de jury 
voor het eerst in de historie een overzichtelijk boekenstapeltje te bespreken had, slechts vijf titels.  
Het was ook het eerste jaar waarin de bovengrens voor aan te melden titels op maximaal 14 jaar was 
gesteld, waardoor er geen 14+ jongerentitels en Young Adults ingestuurd konden worden. Het Platform 
Christelijke Kinderboeken wil de komende jaren nadenken over een mogelijke toekomstige prijs voor 
christelijke Young Adults. De jury beoordeelde het aantal van vijf titels als een minimumaantal, willen we 
als jury geloofwaardig blijven en iets te kiezen hebben. De jury hoopt dat er voor komend jaar voldoende 
boeken aangemeld worden zodat er ook in 2018 een Hoogste Woord uitgereikt kan worden.  
 
Het was de eerste keer dat de jury een titel uit de serie De ondergrondse kerk van uitgeverij De Banier 
beoordeelde en dat er een titel van de nog kleine uitgever Buddybooks werd aangemeld. De jury ontving 
het debuut van Leanne van Spronsen, uitgeverij Den Hertog. Titels van Evelien van Dort (uitgeverij 
Callenbach) en Ineke Kraijo (uitgeverij Columbus) werden in eerdere jaren ook al aangemeld. Kraijo was 
in 2016 winnaar van Het Hoogste Woord met Eileen, uitgeverij Mozaïek, en is meerdere keren 
genomineerd voor deze prijs. 
 
De vijf aangemelde titels waren totaal verschillende boeken, misschien juist omdat het er maar vijf 
waren. Eigentijds qua vorm en onderwerp was Sanne@Sanne van Evelien van Dort, een verhaal met 
dagboekfragmenten, over een meisje dat goed kan zingen, maar in haar weg richting het podium 
gedwarsboomd wordt door een jaloers klasgenootje. Levensgevaarlijk van Eeuwoud Koolmees was het 
achtste boek in de serie over de Vervolgde Kerk, over het lot van vervolgde christenen en over 
kinderarbeid in India. Helaas is dit onderwerp nog steeds actueel.  
 
Ineke Kraijo dook opnieuw de geschiedenis in, deed veel research en schreef een klassiek jongensboek 
over de watersnood die de dorpen rond de Zuiderzee honderd jaar geleden trof. Hoofdpersoon Dirk 
voert in Vechten tegen de golven ook strijd met zijn vader om zijn toekomst, om door te leren. De wens 
om dokter te worden en hiervoor door te leren op school kwam terug in beide voornoemde titels van 
Kraijo en Koolmees. Keet! was het debuut van Leanne van Spronsen waarin ze een inlevend verhaal met 
humor vertelt over een meisje dat zich vergeten voelt door haar ouders vanwege haar ernstig zieke zus. 
Kleine Aap en de panda's van Willemijn de Weerd, met illustraties van Leontine Gaasenbeek, is een 
prentenboek met een uitgesproken en herkenbaar thema: hoe gastvrij zijn wij voor nieuwkomers en 
welke vooroordelen leven er bij ons? 
 
Alle vijf de boeken zagen er verzorgd uit, al waren de accenten telkens heel verschillend. Kleine Aap en de 
panda's viel vanzelfsprekend op als groot formaat prentenboek en door de kleurrijke vormgeving met de 
opvallende paginagrote illustraties. In de overige vier 'gewone' leesboeken varieerde Sanne@Sanne met 
een afwisseling in lettertypes, veel voorkomende illustraties en de dagboekpassages in vet lettertype en 
schrijfletters: een eigentijdse opmaak die kinderen zal aanspreken. Hoewel Keet! niet in een dergelijke 
dagboekvorm is geschreven, was het verhaal er qua opbouw wel uitermate geschikt voor geweest. 
 
Sanne@Sanne had net als Keet! geen hoofdstuktitels, maar 'gewoon' genummerde hoofdstukken. De 
jury is van oordeel dat hoofdstuktitels zoals bij de andere twee leesboeken, Levensgevaarlijk en Vechten 
tegen de golven, eigenlijk niets toevoegen of het vervolg alvast verklappen. Dat roept de vraag op: is het 
nodig om een hoofdstuk een titel te geven?  En zo ja, hoe zorg je ervoor dat die titel echt iets toevoegt 
aan de leeservaring?  
 
Opnieuw was er in een van de boeken een verklarende woordenlijst achter in het boek opgenomen. 
Deze keer in Vechten tegen de golven. Dit onderwerp werd in eerdere juryrapporten besproken. Een 



woordenlijst achterin zorgt er vaak voor dat je uit de leesflow wordt gehaald, vindt de jury. Beter zou zijn 
om het 'onbekende woord' direct in de loop van het verhaal te bespreken. Dat dit mogelijk is, laat Kraijo 
zelf zien bij haar uitleg van de botklopper op pagina 87. 
 
Vanwege het geringe aantal inzendingen heeft de jury besloten geen boeken te selecteren voor een 
nominatie, maar alle vijf ingestuurde titels in het zonnetje te zetten. De reden hiervoor was dat de 
boeken qua kwaliteit relatief dicht bij elkaar lagen. Voor elk boek waren positieve punten te melden. 
Sanne@Sanne was een boek met vaart, waarbij de lezer in de leesflow bleef en de dagboekvorm positief 
uitgewerkt was. Levensgevaarlijk confronteerde, ontroerde, liet actuele thema's zien, maar was ook erg 
heftig. Vechten tegen de golven liet een mooi portret van de tijd zien, honderd jaar geleden, toen je nog 
niet automatisch doorleerde op de middelbare school en tradities minstens zo belangrijk waren. Keet! liet 
in een luchtig verteld verhaal overtuigend zien dat een doodzieke zus een zware wissel op een gezin 
trekt en de weegschaal van te weinig en te veel aandacht aan beide kanten doorslaat. Het prentenboek 
Kleine Aap en de panda's was een herkenbaar verhaal over vooroordelen, waarin over de bedoeling van 
het boek geen misverstanden kunnen ontstaan en dat daarnaast herkenbaar was door de komst van 
twee panda's naar Ouwehands Dierenpark. 
 
Het christelijk element in de vijf toegestuurde boeken vonden we impliciet terug in Kleine Aap en de 
panda's en in Sanne@Sanne. We lazen het in de boodschap niet te oordelen en in het naar elkaar omzien. 
In de overige drie titels was dit explicieter aanwezig. In Levensgevaarlijk kwam dit aan de orde omdat 
christenvervolging hoofdonderwerp van het boek was, en las je het in het omzien naar Drisana door 
Sindhu. In Keet! zie je op een natuurlijke manier hoe haar familie worstelt met vragen naar God bij de 
heftige ziekte van Aaf. Keet! en Levensgevaarlijk hebben beide heftige thema's. Toch slaagt Van Spronsen 
erin om het verhaal luchtig te houden en is dit bij Koolmees helaas vrij zwaar en heftig. In Vechten tegen 
de golven zou je het geloof kunnen zien als onderdeel van de historische setting.  
 
Wat bij de meeste boeken een opvallend aandachtspunt was, was 'ruimte in het verhaal'. Hoe laat je 
voldoende ruimte voor de lezer zien en vul je niet alles in? Hoe laat je show, don't tell zien. Helaas vonden 
we te veel passages waarin meningen doorgegeven werden, werd voorgekauwd en dichtgetimmerd. Dit 
gegeven heeft uiteindelijk de doorslag gegeven bij de keuze van Het Hoogste Woord. Waar de andere 
vier boeken vrij weinig aan de fantasie en het beoordelingsvermogen van de lezer overlieten, geeft 
Vechten tegen de golven van Ineke Kraijo de lezer de ruimte. Om die reden heeft de jury Vechten tegen de 
golven van Ineke Kraijo, uitgeverij Columbus, unaniem verkozen als winnaar van Het Hoogste Woord 
2017.     
 
De jury van Het Hoogste Woord, die sinds 1995 actief is, wil de kwaliteit van christelijke kinderboeken 
verhogen en vernieuwing stimuleren door gericht aandacht te besteden aan goedgeschreven christelijke 
jeugdboeken. Er is veel veranderd sinds die tijd. In de aangemelde titels van de afgelopen tweeëntwintig 
jaren is duidelijk geworden dat er door auteurs en uitgeverijen hard gewerkt is aan het tot stand brengen 
van mooie en kwalitatief goede boeken.  
 
De jury: 
Peter Dijkstra, docent Nederlands/opleider/leesspecialist pabo Driestar educatief; Marije Kok, (literair) 
vertaler/ recensent; Annemarie Prins, Platform Christelijke Kinderboeken/voorzitter jury/redactie website 
christelijkekinderboeken.nl; Caroline van Vulpen, leesspecialist, Vulpen Leerondersteuning.  
 

 
 



Winnaar Het Hoogste Woord 2017 
 
 
 
 

Vechten tegen de golven  
Auteur  Ineke Kraijo 
Uitgever  Columbus, 2015 
 
 

JURYBEOORDELING 
1915-1916. De 11-jarige Dirk woont met zijn ouders in een houten huis op palen op het eiland Marken. Dirk 
is slim en wil het liefst doorleren zodat hij later dokter kan worden, maar zijn vader wil dat Dirk visser 
wordt, net als hijzelf en Dirks grootvader. Voor doorleren is geen geld. Maar als Dirk met zijn vader 
meegaat op het schip verdrinkt hij bijna en weet Dirk zeker dat het vissersleven niets voor hem is. Dan 
treft de watersnood van 1916 Marken. Het eiland overstroomt, dieren verdrinken en mensen komen vast 
te zitten in hun huizen. Plotseling komt de medische kennis die Dirk heeft opgedaan dankzij de medische 
encyclopedie die hij van zijn meester gekregen heeft wel erg goed van pas! Lukt het Dirk zijn familie te 
redden van het water, en betekent dat dat hij misschien toch weer naar school mag om door te leren? 
 
Nadat Ineke Kraijo vorig jaar het Hoogste Woord won met haar young adult Eileen, besloot ze zich deze 
keer op een wat jonger publiek te richten: kinderen vanaf een jaar of negen. Het resultaat is een mooi en 
aantrekkelijk vormgegeven boek met een spannende flaptekst die meteen de aandacht trekt. Ook deze 
keer bewijst Kraijo dat ze kan schrijven. Het verhaal zit goed in elkaar, weet van begin tot eind de 
aandacht vast te houden en staat daarnaast ook nog eens vol prachtige zinnen die inspelen op de 
zintuigen. Dankzij zinnen als ‘De school ruikt anders dan hij zich herinnerde, niet meer de geur van inkt, stof 
en turf. In plaats daarvan ruikt Dirk zee, vis en verrotting, de lucht van Marken na de overstroming’ (pag.113) 
zorgt Kraijo ervoor dat je Dirks verhaal niet alleen leest, maar zelf beleeft, ruikt, proeft. Het Marken van 
1915 wordt voor je ogen tot leven gewekt, waardoor het absoluut niet moeilijk is om het verhaal als een 
film voor je te zien. 
 
Dat Kraijo goed is in het tot leven wekken van geschiedenisverhalen bleek al uit haar eerdere werk, maar 
ook Vechten tegen de golven is weer een mooie combi van spanning en historie. Een verhaal dat vol zit 
met actie en avontuur, maar tegelijkertijd jonge lezers ook wat leert over de Nederlandse geschiedenis. 
Hoe ging het leven eraan toe op Marken? Hoe woonde men daar? Wat voor kleren droegen ze? Al deze 
kleine details laten zien dat Kraijo wederom veel tijd heeft besteed aan onderzoek tijdens het schrijven, 
en dat komt de geloofwaardigheid van het boek alleen maar ten goede. 
 
Ook hoofdpersonage Dirk lijkt zo uit het verleden te zijn gestapt. Hij is misschien wel érg slim en 
bijdehand voor zijn tijd, maar zijn dilemma – op de vissersboot blijven of doorleren – komt erg 
geloofwaardig over. En dat is niet zijn enige dilemma, aangezien de denkwereld om Dirk heen verandert: 
waar het grootste gedeelte van het dorp nog vasthoudt aan oude gebruiken, is Dirk een boekenwurm en 
hecht hij waarde aan de wetenschap. Hierdoor botst hij regelmatig met zijn vader, die zijn boeken alleen 
maar tijdsverspilling vindt. Ook het geloof speelt hierin een belangrijke rol. In Dirks dorp en bij hem thuis 
is iedereen gelovig, wat bijvoorbeeld te zien is aan het wandkleed dat bij Dirk thuis aan de muur hangt: 
‘Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel, heeft moeder geborduurd op het wandkleed. Hij leest het 
iedere dag. Kon hij maar het vertrouwen hebben dat God vader zal redden en hem thuis zal brengen, zoals 
Hij Jona duizenden jaren geleden redde’ (pag.35). 



Dirks nuchtere en wetenschappelijke kijk ten opzichte van het geloof en de levensstijl van zijn ouders en 
dorpsgenoten zorgt echter voor een verfrissende invalshoek die zeker door de jury wordt gewaardeerd. 
Zo ziet Dirks vader de kleurrijke zonsopkomst als een cadeautje van God voor de vissers, maar Dirk heeft 
daar zo zijn eigen gedachten over: ‘In een van de boeken die hij van de meester heeft geleend, stond een 
logische verklaring waarom de lucht rood kleurt bij zonsopkomst. Maar hij weet zeker dat vader dat niet zal 
geloven. Laat hem maar denken dat het een cadeautje van God is’ (pag.62). Wat dat betreft is het 
christelijke element dan ook op een natuurlijke en geloofwaardige manier verweven in het verhaal. Ook 
al speelt het geloof nog steeds een erg belangrijke rol in zijn leven, toch bevindt Dirk zich precies in een 
overgangsfase tussen traditie en vernieuwing, waardoor dit verhaal op een mooie manier laat zien dat 
het niet altijd geloof versus wetenschap hoeft te zijn. 
 
Zoals we van Kraijo gewend zijn, zijn er ook weer regelmatig cursief gedrukte woorden in het verhaal te 
vinden: woorden die typisch zijn voor Marken of voor de scheepvaart, maar die misschien wat te 
ingewikkeld zijn voor de lezers. Deze woorden kunnen vervolgens weer achter in het boek worden 
opgezocht en geven het verhaal een extra realistisch en authentiek sfeertje. Toch rijst de vraag of al deze 
extra uitleg wel aan zulke jonge lezers besteed is. Net als in Kraijo’s Ierland-trilogie geven deze begrippen 
het verhaal zeker een diepere laag, maar kunnen ze ook wat storend werken. Je blijft immers heen en 
weer bladeren, en dat zorgt ervoor dat je niet helemaal goed in het verhaal raakt omdat je er steeds 
weer even uit getrokken wordt. De vraag is ook of deze begrippen echt iets toevoegen aan het verhaal, 
vooral ook omdat het register achter in het boek niet altijd even duidelijk is. Wat dat betreft zou het 
misschien geen slecht idee zijn om wat meer woorden in de tekst zelf te verklaren door gebruik te maken 
van het concept ‘show, don’t tell’. Dirk weet immers ook nog niet zoveel van de visserij, dus veel 
onbekende begrippen hadden op die manier mooi in de tekst zelf ter sprake kunnen komen, iets wat op 
pagina 87 bijvoorbeeld wel perfect gebeurt wanneer Dirk aan zijn kleine broertje Muus vraagt wat 
botkloppen is:  
‘Maar ze hadden honger. Daarom gingen ze botkloppen. Weet je wat dat is, Muus?’ 
‘Natuurlijk!’ Muus zet zijn kleine borstkas op. ‘Mijn vader is toch visser? En later word ik ook visser.’ 
‘Nou, vertel maar,’ zegt moeder. ‘Wat is botkloppen?’ 
‘Dan gaan de vissers op het ijs vissen,’ zegt Muus. ‘Eerst maken ze een groot gat in het ijs, en nog een paar 
kleintjes. Daar hangen ze netten in. Dan gaan ze met de botklopper heel hard op het ijs slaan, zodat de vissen 
schrikken en wegzwemmen, zo de netten in.’ (pag.87). 
 
Een ander puntje zijn de vele verhaallijnen in het verhaal. Kraijo heeft een paar belangrijke thema’s 
uitgezocht – de watersnoodramp, het verschil tussen traditie en wetenschap – maar daarnaast zitten er 
ook nog een paar verhaallijntjes in het boek die er wat los bij lijken te hangen. Het lijntje over Gekke 
Gerrit en het stelen bijvoorbeeld. Misschien kwam dit naar voren tijdens Kraijo’s onderzoek en rust er 
een kern van waarheid in, maar het verhaallijntje lijkt net wat te veel bovenop de andere, grotere 
verhaallijnen en lijkt ook niet echt belangrijk te zijn voor de rest van het verhaal. Ook zit er een klein ‘gat’ 
in het verhaal tussen 27 december 1915, de dag waarop Dirk voor het eerst de zee op gaat, en 13 januari 
1916, wanneer Dirk alweer twee weken aan boord is en overboord slaat. Juist omdat Dirk zo opziet tegen 
zijn eerste vaart, is het jammer dat deze niet verder wordt beschreven. Als lezer wil je juist weten hoe 
Dirk zijn eerste vaart ervaart. Wat maakt hij allemaal mee en wat gaat er in zijn hoofd om? 
 
Desalniettemin heeft Ineke Kraijo wederom een prachtig en realistisch geschiedenisverhaal geschreven 
dat vele lezers zal weten te boeien. Het verhaal zit over het algemeen goed in elkaar, is tegelijkertijd 
spannend en leerzaam en leest erg lekker weg. Met haar mooie schrijfstijl heeft Kraijo opnieuw een 
bijzondere periode in de geschiedenis tot leven weten te wekken, en daardoor zullen veel lezers, jong en 
oud, ongetwijfeld alvast uitkijken naar haar volgende (geschiedenis)verhaal. 
 

 



 
 
Sanne@Sanne   
Auteur  Evelien van Dort 
Uitgever	 	 Callenbach,	2015	
	
 

JURYBEOORDELING 
De 12-jarige Sanne uit groep acht kan goed zingen en heeft zich opgegeven voor een auditie om solo te 
zingen met het schoolkoor. Klasgenootje Esther is jaloers en probeert haar met veel meidenvenijn zover 
te krijgen dat ze zich terugtrekt, wat Sanne inderdaad doet. Esther wordt geholpen door vriendin/ 
meeloper Liesbeth. Esther heeft rijke ouders die met verschillende middelen, zoals zangles voor hun 
dochter en een door hun volgeboekte zaal, hun dochter op de eerste plaats willen zien. En alsof dat 
allemaal nog niet erg genoeg is heeft Sanne ook nog eens een vader die af en toe te veel drinkt en is ze 
verliefd op Lucas, de broer van Esther! Gelukkig merkt de zanglerares dat Sanne erg goed kan zingen en 
geeft haar zangtips, waardoor Sanne langzaam maar zeker weer wat vertrouwen krijgt en leert voor 
zichzelf op te komen.		
	
Vorig jaar deed Evelien van Dort ook mee aan Het Hoogste Woord met De kinderboekenbrigade, een 
eigentijds en vlot geschreven boek. Sanne@Sanne is dat eveneens, al is dit iets meer een ‘meidenboek’. 
Sanne@Sanne bestaat uit drie verhaallijnen die Van Dort op vlotte wijze in elkaar weeft. Sanne is twaalf 
jaar en wil dolgraag meedoen met het koorproject van het schoolkoor in de Schouwburg. Ze wil auditie 
doen voor de solo. Haar vriendin Esther wil dit ook en als ze dat hoort zinkt de moed haar in de 
schoenen. '…Esther is dus ook van plan te auditeren! Niets mis mee, behalve dat Esther in alles duizend keer 
beter is. En ze krijgt ook nog eens zanglessen!’ (pag. 8). Esther probeert Sanne er op slinkse wijze van te 
weerhouden mee te doen met de auditie, geholpen door vriendin Liesbeth. Zo zegt Esther tegen Sanne: 
‘Het gaat om de performance,’ zei ze. En daar ben je veel te onzeker voor.’ (pag. 52). Esther houdt het 
midden tussen een mee- en tegenspeler van Sanne, iets wat Van Dort op realistische wijze heeft 
neergezet.  
 
De tweede verhaallijn gaat over de verliefdheid van Sanne. Sanne wordt via haar broer Sjaak 
opmerkzaam gemaakt op de oudere broer van Esther, Lucas. Beiden zijn fanatieke voetballers op 
dezelfde voetbalclub. Sanne is op slag verliefd. Een derde verhaallijn betreft Sannes vader. Het gaat niet 
goed op zijn werk, waardoor hij zich vaak ziek meldt en te veel drinkt op de voetbalclub. Deze laatste 
verhaallijn is de minst uitgewerkte verhaallijn van het boek, maar het zou misschien teveel van het goede 
geweest zijn om deze ook verder uit te werken. Gaandeweg komt het verhaal in een stroomversnelling 
en wat er gebeurt met Sanne, Lucas en haar vader werkt Van Dort uiteindelijk op een verrassende wijze 
uit. 
 
Ook de taal die Evelien van Dort hanteert is eigentijds te noemen. De eerste zin van het verhaal trekt je er 
meteen in: ‘Ik kan maar aan één ding denken: de solo!’ (pag. 5). Ze schrijft in vlotte zinnen en hier en daar 
gebruikt ze rake beelden, zoals over Sannes broer Sjaak: ‘Sjaak heeft het geheugen van een zwerfkei’ (pag. 
23). Of wanneer ze langs het voetbalveld hoort dat mensen haar vader een ‘zwabberaar’ noemen: ‘…ze 
wil de woorden op de goede plek krijgen. Net als dat spelletje waarbij je het zilveren balletje in een kuiltje 
moet rollen’(pag. 32). En wanneer ze kwaad is, schrijft Sanne in haar dagboek: ‘Ik ben kwaad! Ik voel me 
superrot, het is een mierenhoop in mijn hoofd, het steekt vanbinnen’ (pag.37). Toch rollen niet overal de 
woorden en zinnen even vlot en gladjes uit Van Dorts pen, zoals bij deze ietwat kromme zin: ‘Hij haalt uit 
de diepvries een pak ijs.’  



De dagboekgedeeltes zijn in de ik-vorm geschreven en de rest van het verhaal in de hij-vorm. Van Dort 
gaat er verhaaltechnisch kundig mee om. Wanneer Sannes vader dronken in de voetbalkantine is en haar 
moeder kwaad en bezorgd het voetbalclubgebouw inloopt, zegt ze tegen Sanne en Sjaak buiten te 
wachten. We lezen daarna in het volgende dagboekfragment hoe Sanne het beleeft. Daarmee wordt 
weliswaar niet duidelijk wat er binnen precies gebeurd is, maar wel wat het gebeuren met Sanne doet. 
Op die manier komt het verhaal erg dicht bij de lezer en zo maak je als lezer je eigen voorstelling van wat 
er binnen gebeurde.  
 
Met de ik- en hij-vorm speelt Van Dort ook wanneer tijdens het folders rondbrengen opeens Lucas voor 
Sannes neus staat als ze gevallen is. Op dat moment schakelt ze ineens over op de dagboekvorm 
waardoor je nog meer beleeft wat Sanne voelt en denkt. ‘Ik keek op. Nee toch… Lucas stond naast me. Ik 
veegde een natte pluk haar uit mijn gezicht en staarde naar mijn vieze, natte en spuuglelijke 
puntlaarzen.’(pag. 40). Hierdoor wordt het verhaal ook nergens zwaar, mede door de leuke talige 
kortsluitingen in Sannes hoofd: ‘Leuk in het kwadraat’, antwoordde Sjaak. Geen idee wat kwadraat 
betekent… ’Hogere wiskunde,’ legde hij uit. ‘Nou, daar word ik totaal niet blij van, zei ik.’ (pag. 53).  
 
De personages worden levensecht neergezet. Sanne komt authentiek over en de dialogen in het verhaal 
zijn natuurlijk. Het lukt Van Dort goed de gedachten- en gevoelswereld van de sensitieve en wat 
onzekere Sanne neer te zetten. Het is door Esther dat Sanne beseft dat zij zoiets is als ‘sensitief’: ‘Sanne is 
heel aardig,’ zegt Esther. ‘Ze heeft me nog nooit laten zitten. Ze is alleen een beetje sensitief.’ ‘Wat bedoel 
je?’ ‘Nou, dat ze dingen aanvoelt…’ (pag. 48). Het lijkt erop dat Van Dort een didactisch doel heeft om de 
lezer moeilijke woorden te leren. Echt storend is het niet, omdat Sanne zelf veel van woorden houdt en 
veel woorden op logische wijze in het verhaal zijn verwerkt. Zo legt juf Sophie – zij oefent voor een 
strandmarathon - bijvoorbeeld uit wat ‘rekken’ en ‘preventief’ betekenen als ze vertelt aan Sanne 
waarom ze moet rekken: ‘Rekken is goed, heb ik van de fysiotherapeut geleerd. Ik ga natuurlijk wel 
meedoen.’ Ze doet hetzelfde met het andere been. ‘Het is toch rechts,’ zegt Sanne. Juf knikt. ‘Preventief rek 
ik links. Preventief betekent om te voorkomen dat ik links ook last krijg’, zegt ze.’ (pag. 15). Dat laatste 
zinnetje had weggelaten kunnen worden, al is het natuurlijk wel een juf die het zegt. Wat enigszins gaat 
storen is dat Sanne net iets te vaak over haar vader zegt ‘dat voetbal alles is voor hem’ (pag. 78). Als lezer 
weet je dat na een keer wel.  
 
Gaandeweg verandert de onzekere Sanne in een persoon met meer zelfvertrouwen, daarbij geholpen 
door wat er allemaal gebeurt en door de muziekjuf Suzy en haar moeder. Deze zegt over haar vriendin 
Esther: ‘Ze blijft je net zolang op de proef stellen totdat jij zegt: Nu is het genoeg.’ Ik begreep totaal niet wat 
mama bedoelde. ‘Je moet voor jezelf opkomen,’ legde mama uit (pag.79). De boodschap van het boek is 
daarmee duidelijk: je mag zijn wie je bent en je moet leren voor jezelf op te komen. Daarnaast blijft Sanne 
ondanks al het gesar en venijn van Esther en Liesbeth zichzelf en doet er niet aan mee. De christelijke 
boodschap komt op deze wijze impliciet in het verhaal naar voren, maar nergens expliciet.  
 
De lay-out van het boek oogt functioneel. De eenvoudige zwartwittekeningen verluchtigen het verhaal. 
Vooral de tekeningen van spulletjes en materialen zijn leuk, maar de mensfiguren mogen beter. Vaak 
kloppen de verhoudingen niet helemaal. En waar Sannes armen op de voorkant nog een huidkleur 
hebben, zijn ze op de achterkant opeens helderwit… De dagboekfragmenten zijn in een prettig grijs 
kader afgedrukt met een afwijkend vetgedrukt lettertype, wat maakt dat het fijn leest en dat het 
onderscheid duidelijk is met het in de hij-vorm vertelde verhaal.   
 
Evelien van Dort heeft met Sanne@Sanne een fris en eigentijds verhaal neergezet dat lekker en vlot leest. 
Doordat het wordt verteld vanuit de twaalfjarige Sanne en door het 'meidenvenijn' zullen meisjes het 
verhaal misschien leuker vinden dan jongens, maar een uitgesproken ‘meidenverhaal’ is het nu ook weer 
niet en menig jongen zal het ook kunnen waarderen, al was het maar vanwege de plek die voetbal heeft 
in het verhaal.   



 
 
Levensgevaarlijk  
Auteur  Eeuwoud Koolmees 
Uitgever De Banier, 2015 
	
 

JURYBEOORDELING 
De hindoeïstische Sindhu wil dokter worden en gaat graag naar school, maar omdat er thuis niet genoeg 
geld is, moet ze in de vuurwerkfabriek levensgevaarlijk werk gaan doen. Vooral christenen hebben het 
daar moeilijk, aangezien ze gediscrimineerd worden door de hindoes. Op een dag ontmoet Sindhu het 
christelijke meisje Drisana, dat ernstig verminkt is door een ongeluk in de vuurwerkfabriek. Tegelijk ziet 
Sindhu hoe wreed en meedogenloos Sukarman, de directeur van de fabriek, en zijn zoon Balin te werk 
gaan en het dorp terroriseren. Als Drisana en haar familie vanwege hun geloof het dorp moeten 
ontvluchten, besluit Sindhu hen te helpen. Iets wat makkelijker gezegd dan gedaan is, vooral nu Sindhu 
met haar eigen geloofsvragen zit. 
 
Levensgevaarlijk is het achtste deel in de serie ‘Vervolgde kerk’, een boekenreeks die laat zien dat in onze 
huidige tijd christenen nog steeds vervolgd worden. Zo ook in het India van Sindhu. Eeuwoud Koolmees 
laat op een rauwe maar realistische manier zien hoe het leven er in India aan toe gaat, zowel voor de 
hindoeïstische Sindhu als voor de christelijke Drisana. De wereld die hij schetst is heftig: vrouwen worden 
onderdrukt, kinderen mogen niet naar school, christenen worden slecht behandeld vanuit de radicale 
gedachte dat India alleen voor hindoes is, en mensen moeten tot de dood aan toe onder vreselijke 
omstandigheden werken in vuurwerkfabrieken. Het is soms even slikken, maar het is vooral een goed 
gedocumenteerd verhaal dat veel mensen echt de ogen zal openen, en dat bovendien ook nog eens heel 
actueel is met de huidige fundamenteel hindoeïstische leiders in het land. 
 
Aan de andere kant zorgt al die narigheid er wel voor dat Levensgevaarlijk niet het vrolijkste boek is om te 
lezen. Ondanks dat er af en toe ook nog wel wat leuke dingen gebeuren, zijn de meeste gebeurtenissen 
vooral heftig en triest. Qua leesniveau is het verhaal niet te moeilijk voor kinderen, maar de thematiek 
voelt erg zwaar. De nadruk ligt op alle vreselijke dingen die er in India gaande zijn, en dat zorgt ervoor 
dat je dit boek met een wat triest gevoel dichtslaat, wat toch jammer is. Als het verhaal iets lichtvoetiger 
was geweest, was het waarschijnlijk een stuk toegankelijker geweest voor een jonge doelgroep. 
 
Desondanks weet Koolmees, in samenwerking met Stichting Open Doors, een interessant en spannend 
verhaal neer te zetten, met een mooie boodschap: onder invloed van geloofsverdrukking ontstaan 
krachtige getuigenissen. Hoofdpersonage Sindhu wordt neergezet als een heel open en 
onbevooroordeeld meisje, wat misschien niet heel realistisch is in haar situatie, maar wat het verhaal wel 
herkenbaar maakt voor kinderen in Nederland. Sindhu begrijpt immers net zo weinig van wat er om haar 
heen gebeurt als de doelgroep. Eigenlijk is ze een heel gewoon meisje, met haar eigen verlangens en 
dromen (al lijkt haar droom om dokter te worden aan het eind van het boek in rook te zijn opgegaan). 
Koolmees weet haar emoties erg geloofwaardig neer te zetten, en om die reden is het dan ook niet 
moeilijk om met haar mee te leven. 
 
Toch is de ontwikkeling die Sindhu doormaakt in het verhaal een beetje twijfelachtig. Levensgevaarlijk is 
overduidelijk een bekeringsverhaal en het hoofdpersonage ontwikkelt zich daarom eigenlijk ook alleen 
maar op geloofsgebied: de hindoeïstische Sindhu ontmoet het christelijke meisje Drisana en raakt 
langzaam overtuigd van het geloof in de God van de christenen. De manier waarop dit gebeurt lijkt 



echter een beetje oneerlijk. Zo verliest Sindhu haar vertrouwen in de hindoegoden omdat ze niets voor 
haar lijken te doen (‘Wat heb je aan een god als hij je niet wil helpen?’ pag.40), maar als ze zich afvraagt 
waarom de God van de christenen dan niets voor Drisana doet, heeft ze er geen problemen mee te 
geloven dat dit Gods wil is.  
 
Daarbij voelt het verhaal vrij dichtgetimmerd: de auteur geeft kinderen geen ruimte om de vergelijking 
tussen het christendom en het hindoeïsme zelf te maken, en op sommige punten voelt het verhaal zelfs 
wat weinig respectvol tegenover het hindoeïsme. Bijvoorbeeld wanneer Sindhu bijna een schilderijtje van 
de god Brahma van de muur gooit: ‘Het lijstje schommelt heen en weer aan het spijkertje. Het is een maf 
gezicht – Brahma, die al vier armen en drie gezichten heeft, lijkt er nu wel tien te hebben’ (pag.51).  
 
Ook komen niet alle gebeurtenissen in het verhaal even realistisch over. Zo lijkt het vrij ongeloofwaardig 
dat Drisana’s ouders hun dochter zomaar zonder enige hulp achter zouden laten aan de kant van de weg, 
en ook de boosaardige Sukarman komt een beetje cliché over. Dit neemt echter niet weg dat Eeuwoud 
Koolmees een origineel verhaal heeft geschreven over een onderwerp waar absoluut meer aandacht aan 
zou moeten worden besteed. De kracht van zijn werk zit hem in zijn documentatie, de sfeer die hij 
oproept, de geloofwaardigheid van het verhaal. De thematiek is erg heftig voor de jonge doelgroep, 
maar dat neemt niet weg dat Levensgevaarlijk een echte eyeopener is die kinderen laat zien waar al dat 
vuurwerk nou eigenlijk vandaan komt en die onderwerpen als kinderarbeid en christenvervolging 
bespreekbaar maakt.  
	

 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
Keet!   
Auteur  Leanne van Spronsen 
Uitgever Den Hertog, 2016 

 
JURYBEOORDELING 
Keet is een vrolijk meisje van 11 jaar met een oudere zus en broer. Haar zus Ava is erg ziek, ze heeft een 
hersentumor, waardoor veel aandacht thuis naar haar toe gaat. Keet vindt dit heel naar voor haar zus, 
maar baalt er zelf van dat haar ouders daardoor niet naar haar voorstelling op school kunnen komen. 
Keet heeft zelf ook zoveel last van de situatie dat haar schoolresultaten steeds verder achteruitgaan. 
Gelukkig gebeuren er ook veel leuke dingen in Keets leven: zo heeft haar buurvrouw een puppy die Keet 
vaak uit mag laten, haar 'verzorghond', haar 'uitlaathond' & 'uitlaatklep'. Ze mag een feestje houden en 
gaat met haar broer een dag uit met de ‘brusjes’, een dagje weg speciaal georganiseerd voor broertjes 
en zusjes van zieke kinderen.  Keet en Ava laten hun ouders zien dat Ava's ziekte verschillende kanten 
heeft, teveel aandacht voor Ava en te weinig voor Keet. En dan mag Keet naar haar oma in Ierland.  
 
De titel van het boek is vrolijk: Keet! In Keet! maak je mee hoe het is om een doodzieke zus te hebben en 
als broer en zus bijna te worden vergeten door je ouders omdat alle aandacht naar je zieke zus gaat. Het 
niet-gehoord worden is de rode draad in het verhaal: te veel aandacht (bij Aaf) tegenover te weinig 
aandacht (bij Keet en broer Sean). Gelukkig heeft Keet een juf, buurvrouw Sonja én het hondje Dibbes 
die haar begrijpen. En Sean heeft een zus die hem doorheeft en ziet dat hij een vriendinnetje heeft. 
Hoewel het boek een heftig thema heeft, is het geen zwaar verhaal geworden, maar blijft Keet een 
vrolijk, luchtig meisje.  Haar relatie met vriendin Lisa is wat vreemd, waarmee Van Spronsen laat zien dat 
zelfs je beste vriend niet altijd kan of wil begrijpen hoe het leven voor je is bij een ernstige situatie. En dat 
het zwaar is, merk je als Keet en Sean van een geslaagde Brusjesreis terugkomen en de ambulance voor 
hun voordeur staat... 
 
Keet en Ava vragen aan het eind van het verhaal met een verrassing voor hun ouders begrip voor hun 
situatie: ongevraagd te veel en te weinig aandacht. 'Keet weet dat Ava er ook gek van wordt. Gek van alle 
aandacht. Gek van het niets mogen' (pag.125). En dan mag Keet helemaal alleen op reis naar haar oma.   
Het probleem van het boek wordt direct in de eerste zin goed neergezet. De ziekte van Ava drukt een 
groot stempel op het gezin en op de nachtrust van Keet. De laatste zin van het verhaal geeft op een 
prachtige manier de opluchting van Keet weer als ze helemaal weg mag uit het beklemmende 'zieken'-
wereldje van thuis en bij haar oma in Ierland mag gaan logeren: ‘Keet zucht diep en vouwt het papier weer 
om het lijstje heen. (...) En Keet voelt zich zo licht als een veertje’ (pag.138). 
  
De familie van Keet is een hecht gezin met een Ierse naam. De namen van de kinderen zijn allemaal Iers, 
elk met een verbasterde thuisnaam. Hoewel deze namen niets toevoegen aan het verhaal, en misschien 
moeilijk te lezen kunnen zijn voor jonge kinderen, kan Caithlin/Keet als Ierse kleindochter aan het slot 
naar haar Ierse oma vliegen. Natuurlijk heeft Keet als 'Ierse' rood haar, wat je mooi terugziet in het 
vrolijke omslag. Sean wordt als een puber neergezet, hij gaat een beetje zijn eigen gang, heeft stiekem 
een vriendinnetje, maar lijdt ook onder de situatie. Vader en moeder worden vooral in de rol van 
overbezorgde ouders neergezet.  
 
Het verhaal wordt vlot en plezierig verteld en gelukkig met humor. Puber/broer Sean brengt de nodige 
humor in in het verhaal: 'Zooooo,’ brult Sean vanuit de kamer. 'Ik ruik een paard in de gang.’ Mama doet er 



een schepje bovenop: 'Keet geef die stinkkleren eens aan, het hele huis is vergeven van de paardenlucht!’ 
(pag.21). De auteur heeft mooie vondsten als 'broccoli met tranen'(pag.59). Andere zinnen verbazen 
weer. Waarom 'galmt' Sean als hij gaat winkelen? Een sterk stukje tekst is de start van hoofdstuk 4 
waarin Keet de draaideur aan het verkennen is en tegelijk Aaf analyseert: 'Ze schijnt een beetje door', en 
hoe ze daarna door de grote hal ‘schaatst’. In een dialoog met de meester van Keet is er echter een 
hapering in de scriptcontinuïteit. Dit is tevens het geval in de passage waarin Keet aan de wandel gaat in 
het ziekenhuis en de artsen hoort spreken over de mogelijke dood van Aaf. 'Als we nu niet opereren, is ze 
binnen drie maanden dood'(pag.38). Hoewel de artsen Keet hebben gezien en weten dat zij dit heeft 
gehoord, wordt er niets met deze informatie gedaan in het verhaal en komen de ouders van Aaf hier niet 
op terug. Wel vraagt Keet 's avonds voorzichtig aan Aaf of ze niet bang is dat ze niet meer beter kan 
worden.  
 
Helaas zijn er enkele slordigheidjes begaan bij de auteur of zijn er redactierondes overgeslagen. 'Keet 
schut haar hoofd’ (pag.27), elders lezen we: 'de laminaat' (pag.57), 'Keet haar buik' (pag.78), 'Om het te te 
vragen' (2x 'te') en zijn op pag.10, 115 en 130 woorden vergeten of weggevallen. Een gemiste kans.  
Dit is jammer, want er zijn genoeg mooie zinnen en vondsten te ontdekken in het verhaal. 'Plotseling 
breekt de rust in duizend stukjes. Snaterend klapwieken drie eenden op uit het gras. Dibbes blaft en hapt 
naar ze in de lucht. Grommend duikt hij het riet in. Keet rent. Het natte, lange gras slaat tegen haar blote 
benen. Haar schoenen stampen over de soppige grond’ (pag.43). 
 
Daarnaast laat de auteur haar eigen visie erg veel doorklinken in de beschrijving van de niet-gelovige 
buurvrouw. Hierin geeft de auteur te weinig ruimte aan de lezer en lijkt het alsof ze haar ideeën aan de 
lezer probeert op te dringen. Deze suggestieve manier van invullen voegt niets toe aan het verhaal. Zo is 
buurvrouw Sonja enerzijds volledig geaccepteerd door de familie en hebben ze een goede relatie met 
haar. Ze leeft mee, verzint voor Keet de 'verzorghond' als afleidingsmanoeuvre. Maar de auteur noemt 
hierbij een 'maar': 'Sonja is een beetje maf (...) Sonja gaat niet naar de kerk, zoals bij Keet thuis. Maar ze is 
wel superaardig' (pag.23). Daarnaast worden de uiterlijkheden van de buurvrouw benadrukt: 
hakschoenen, felle kleuren, make-up. 'Ik denk dat ik dan m'n rode laarzen aandoe met m’n nieuwe groene 
jurkje. Hoe vind je dat?' Keet plakt een glimlach op haar gezicht. ‘Dat klinkt ...apart' (pag. 54). Het lijkt alsof 
de auteur wil zeggen, we accepteren je wel, maar... Andersom doet de buurvrouw hetzelfde: ze geeft 
nadrukkelijk geen mening over de projectavond: 'Als jij het fijn vond, vond ik het ook fijn' (pag. 85). 
Waarmee gesuggereerd lijkt te worden dat de buurvrouw de school braaf en/of saai vindt. Ook praat de 
buurvrouw op een Randstadmanier: 'tot morgen, meissie' (pag.94).   
 
Mooi is de geloofsbeleving beschreven, hoe zwaar het is om het lijden van je zus mee te moeten maken. 
Van Spronsen laat puber Sean schamperen over mogelijke hoop, maar Keet is blij met de woorden van 
haar moeder: 'U bedoelt dat de Heere er wel voor zorgt, he mam? (...) Het voelt alsof ze de hele dag een 
berg stenen aan een touw achter zich aan heeft gesleept. Alsof ze de hele dag alleen maar sloom kon lopen. 
De woorden die mama vertelde uit de Bijbel knippen zomaar dat touw door. De stenen blijven liggen en Keet 
kan weer huppelen' (pag.98). De niet-meer-gelovige buurvrouw laat een christelijke houding zien in haar 
meeleven en haar invoelende houding naar Keet. Gelukkig kiest de auteur niet voor de makkelijke 
oplossing om Ava in dit verhaal beter te laten worden, maar laat dit in het midden. En de vragen die er 
zijn naar God toe worden bij Hem neergelegd: 'De Heere God zal toch ook wel begrijpen dat ze er allemaal 
een beetje moe van worden elke keer?' (pag.59). 
  
Keet! is een sterk verhaal, zeker voor een debuut. Een mooi, positief verhaal met een zwaar thema dat 
toch lichtvoetig en met humor verteld wordt. Misschien is het een idee om bij een volgend boek meer 
meelezers te vragen, zodat eventuele foutjes er eerder uitgehaald kunnen worden. Ook was iets meer 
ruimte in het verhaal niet verkeerd geweest.  Afgezien daarvan is Keet! een mooi, ontroerend en tegelijk 
ook vrolijk verhaal met een aantrekkelijk omslag in frisse kleuren waarop je Keet met haar rode haren en 
het kleine hondje van de buurvrouw meteen herkent.  



	
	
Kleine Aap en de panda's   

Auteur  Willemijn de Weerd 
Illustrator  Leontine Gaasenbeek 
Uitgever  Buddybooks, 2016 

	
JURYBEOORDELING 
Als twee panda's als nieuwe bewoners van de dierentuin binnenkomen, is Pelikaan vooral enthousiast 
over de komst van de twee dieren, terwijl Kleine Aap alleen problemen ziet en zich verbaast over de 
snelheid waarmee de twee een eigen hok krijgen. Kleine Aap zit helemaal niet te wachten op vreemden 
in zijn dierentuin en vindt het niet eerlijk dat de twee panda’s alles krijgen wat ze willen, terwijl zijn eigen 
familie al heel lang wacht op een nieuw hok. Als Aap de twee panda’s wat beter leert kennen, ontdekt hij 
echter dat hij zijn mening moet bijstellen.  
 
Kleine Aap en de panda's is een groot formaat (A4) verzorgd uitgevoerd prentenboek, geïllustreerd met 
kleurrijke illustraties. Het begint al bij de schutbladen: hierop zie je tekeningen van vier panda’s met 
Chinese tekens voor veelzeggende symbolen als hoop, vrede, respect en liefde. Ook de tekst in dit mooi 
uitgevoerde, verzorgd uitgegeven prentenboek is afgedrukt in een mooie speelse letter in wit, zwart of 
zachtgroen, dat weliswaar tegen de lichte achtergrond niet overal even goed leesbaar is, maar een erg 
mooi geheel vormt met de illustraties van de dieren uit de dierentuin, die je met sprekende ogen 
aankijken. Het zijn ogen die veel expressie uitdrukken. Je ziet ontzetting, verbazing, nieuwsgierigheid, 
vrolijkheid, boosheid en beteuterde gezichten bij hoofdpersoon Aap, zijn vriend Pelikaan en de nieuwe 
panda-bewoners van de dierentuin. Emoties die bij kinderen herkend zullen worden.  
 
Het verhaal heeft een overduidelijke, herkenbare, eigentijdse boodschap. Je hoort bijna letterlijk de 
krantenkoppen spreken, als je voor panda's 'asielzoekers' invult. Aap roept: 'Het zal toch niet waar zijn'. 
'Ik heb ooms, tantes, neefjes en nichtjes die al heel lang op een hok wachten en die panda's krijgen zomaar 
een nieuw hok'. En Aap roept 'Gelukzoekers'. Volwassenen zullen deze term onmiddellijk begrijpen en 
herkennen, of dat bij kinderen ook zo is?  
 
De christelijke boodschap om ruimte te geven aan je medemens en niet te oordelen is overduidelijk. 
Maar hier zit bij dit prentenboek meteen het probleem: het verhaal had mooier kunnen zijn en meer 
diepgang kunnen hebben als de boodschap er niet zo dik bovenop lag. In dit verhaal heeft Aap geen 
reden om een hekel te hebben aan de panda's en het is onduidelijk waar zijn vooroordelen vandaan 
komen. Dit had subtieler gekund. De auteur laat duidelijk haar mening doorklinken waardoor er te weinig 
ruimte in het verhaal zit voor de lezer zelf. 
 
De dieren in het verhaal heten gewoon 'Aap', Panda' of 'Pelikaan' en worden vermenselijkt. Ze gedragen 
zich als mensen, praten als mensen en lijken in feite bijna niet meer op de dieren die ze zijn. Op deze 
manier wordt nog meer duidelijk gemaakt dat het in dit boek in feite om een menselijk probleem gaat, 
terwijl dit juist zo’n mooie metafoor had kunnen zijn. Het was juist leuk geweest als de dieren wat 
'dierlijker' waren gebleven, iets wat wel naar voren komt bij Pelikaan als hij 'kleppert' in plaats van 
gewoon iets zegt. Bij Aap als personage zie je een herkenbare cirkel: het door hem ervaren negatieve 
beeld wordt steeds erger. Tot het door het positieve gedrag van de panda's zelf doorbroken wordt en 



Aap uiteindelijk de volgende dag graag met ze spelen wil. Het vooroordeel is volledig verdwenen. Er zijn 
geen grijstinten of nuances meer, nee wordt ja. 
 
Ook het directe taalgebruik is herkenbaar, maar het verhaal en de dialogen bevatten vooral spreektaal 
waarin de jury helaas geen mooie of 'literaire zinnen' ontdekt. 'Wat een toestand, panda's in de 
dierentuin'. ‘Kunnen ze niet ergens anders naartoe'. 'Wat een grote beesten, die eten vast al ons eten op'. 
'Maar denk maar niet dat ik iets met ze ga delen'. 
 
Toch is Kleine Aap en de panda’s een mooi en vriendelijk verteld verhaal, dat ook nog eens erg actueel is 
met de komst van de twee panda’s uit China die half april 2017 een plaats kregen in Ouwehands 
Dierenpark. Qua thematiek doet het wel wat denken aan het bekende prentenboek Kikker en de 
vreemdeling van Max Velthuijs, uitgeverij Leopold, en de onlangs uitgekomen prentenboeken Een eiland 
in de regen van Morgane de Cadier, uitgeverij Hoogland & Van Klaveren en Welkom van Barroux, 
uitgeverij Meis en Maas. Het verhaal was wellicht krachtiger geweest als de boodschap er niet zo dik 
bovenop had gelegen, maar dat neemt niet weg dat Kleine Aap en de panda’s uiteindelijk toch vooral een 
mooi vormgegeven verhaal is dat zeker belangrijke thema’s aanstipt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	



	
	
	
	


