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Inleiding juryrapport 2019 
 
In 2019 zal het de drieëntwintigste keer zijn dat de vakjury het Hoogste Woord uitreikt, de prijs voor 
het beste christelijke kinderboek van het afgelopen jaar. De jury boog zich opnieuw over een stapel heel 
diverse kinder- en jeugdboeken: voorleesverhalen, een prentenboek, een graphic novel, een allegorie en 
een fantasyverhaal, een verhaal over een jongen in de oertijd en een verhaal over een jongere met 
suikerziekte, een lekker gek grappig verhaal en een leesboek voor 7-jarigen. Twee debuten, verhalen 
van eerdere Hoogste Woord-winnaars (Oranje, De Weerd), verhalen waarin de rol van de illustrator 
een belangrijke rol innam naast die van de auteur in nauwe samenwerking, lange verhalen, dunnere 
boeken... Hoe kun je hier een keuze uit maken? Toch is ieder jaar de opdracht weer voor de jury: kies 
uit deze stapel het best geschreven boek, welk boek springt eruit, overtuigt, is vernieuwend ... 
  
Fantasie 
Dit jaar was fantasie een belangrijk element bij de ingestuurde titels. Het kwam in verschillende vormen 
langs. Zoals bij Niks aan de hand waarbij Tirza Beekhuis als illustrator een belangrijke rol innam om het 
fantasierijke 'niet beschreven verhaal' via haar illustraties te laten zien. Wat er nog meer gebeurde in het 
verhaal vertelde zij met haar tekeningen. Of zoals we zagen in de Majesteit van het Belangrijk, waarin 
Anke van der Pol een Bijbels verhaal van hoop vertelt door middel van een fantasievolle parabel over 
een ontevreden zieke koningin. Ook Corien Oranje verweeft fantasie en werkelijkheid naadloos in haar 
grappige verhalen over juf Fiep en haar groep. En ten slotte hebben we natuurlijk nog het fantasierijke 
magische verhaal van Elizabeth Visser over de twee volken die tegenover elkaar staan in een epische 
fantasywereld in De macht van het Wonderwoud. Het is bijzonder om te zien en te lezen dat je met zo veel 
fantasie een compleet nieuwe wereld kunt creëren. 

Taalgebruik 
En natuurlijk komt bij de jury altijd het taalgebruik aan de orde, een niet weg te denken element in de 
besprekingen. Wanneer is het natuurlijk, eigentijds, fantasievol en wanneer te ingewikkeld of juist te 
gewoontjes? Wanneer is het creatief en gewoon leuk en wanneer is het te? Als auteur kun je uitvergroten 
om iets 'groter' of hilarischer te maken. Als je besluit om voor een specifieke doelgroep te schrijven is 
het noodzakelijk ook de taal van die doelgroep te spreken en je daarin te verdiepen. Zo stemde Corien 
Oranje in de diverse delen van haar meegroeiboek het taalniveau heel goed af op de leesontwikkeling 
van kinderen. En ook Anja Bout-Monteau en Willeke Brouwer lieten dit zien in hun boeken voor tieners, 
waar teksten als 'chill', 'ieuw', 'bff', 'boeie', 'vet belachelijk', 'yep', 'awesome', 'awkward', 'flabbergasted' 
en 'shinen' langskomen en je 'meezingt' met de muziek van Shawn Mendes: 'I feel so free when you're 
with me baby...' Welkom in de wereld van tieners.  
 
De vraag is echter: wanneer gebruik je welke woorden? Neem je alleen woorden mee die je doelgroep 
kent of wil je ze uitdagen met nieuwe woorden die in andere tijden meer bekend waren? Ineke Kraijo 
laat je in haar historische verhaal over de oertijd kennismaken met onder andere de beenfluit, het 
bromhout en de tondel. Zullen de lezers op het idee komen om de betekenis hiervan achter in het boek 
op te zoeken? Het daagt ze in elk geval wel uit om de uitleg hiervan in de omringende tekst te 
ontdekken, waardoor ze wellicht met meer aandacht gaan lezen. En ook Anne Ruhl gaat regelmatig erg 
creatief om met taal: aan de ene kant natuurlijk origineel en grappig, maar zal het altijd werken bij de 
doelgroep? Het leverde in ieder geval een heel interessant punt van discussie op onder de juryleden. 
Elizabeth Visser roept met haar beschrijvingen een Wonderwereld voor ogen door de mooie en 
treffende zwart-witillustraties en de rake fantasiewoorden die ze heeft bedacht, zoals fijkjes, felders en 
de Doodloze Dame. Ook de namen van de personages klinken als van een andere wereld, zoals Revan, 
Kendor en Yvalana. De jury is benieuwd hoe haar stijl zich verder zal ontwikkelen.  
Historische boeken 



Opvallend was dat er dit jaar, in tegenstelling tot vorige juryjaren, maar twee historische verhalen zijn 
ingezonden. Oog in oog met een reuzenos van Ineke Kraijo over de oertijd en het fantasyverhaal over het 
Wonderwoud, dat in een fictief verleden speelt. Andere jaren besprak de jury veel meer boeken uit dit 
genre. Ineke Kraijo verweeft als vanouds op een soepele manier gewoontes en gebruiken uit vroegere 
tijden en neemt de lezer daarin mee, en ook Elizabeth Visser weet een prachtige historische 
(fantasy)wereld te creëren, die voor je ogen tot leven komt. Toch was het gemis van historische verhalen 
niet heel groot, aangezien dit ruimschoots goed werd gemaakt met eigentijdse, moderne en verfrissende 
titels, die minstens even leuk waren om te lezen en de jonge lezer misschien zelfs nog wel meer zullen 
aanspreken. Neem bijvoorbeeld het eerste deel in de Lotte Laat Maar-serie van Willeke Brouwer, dat vol 
zit met verwijzingen naar het dagelijks leven van de moderne puber. En dat geldt ook voor het boek 
van Anja Bout-Monteau, waarin veel jonge tienermeiden zich ongetwijfeld zullen herkennen.  
  
Debuut 
Het is altijd bijzonder om een debuut te mogen bespreken. Wie zijn de nieuwe auteurs en hoe zetten zij 
hun schrijfhandtekening? Kijken we uit naar volgende titels, mag er een redactie-tandje bij of is het 
sowieso al een aanmoediging waarbij we uitkijken naar meer? De jury nomineerde De macht van het 
Wonderwoud en is benieuwd naar het volgende boek van deze auteur. De kritische opmerkingen over 
dit werk in het juryrapport wijt de jury voor een groot deel aan de jonge leeftijd waarop de auteur dit 
verhaal schreef.  Ook de fantasie van Anne Ruhl was nieuw en fris en hoewel het verhaal soms een tikje 
te volwassen aanvoelt en nog niet overal even soepel verloopt, kijken we ook bij haar zeker uit naar 
ontwikkelingen rond haar volgende werk. 
  
Boekverzorging, vormgeving en illustraties 
De jury genoot van de stapel ingestuurde titels: mooie, verzorgd uitgegeven boeken! Het waren 
voornamelijk gebonden boeken, met pakkende omslagen, afgedrukt op mooi, soms glad papier, 
overzichtelijke lay-out en aantrekkelijk geïllustreerd. Dit jaar waren er multitalenten als Elizabeth Visser 
en Willeke Brouwer die én schreven én illustreerden. Elizabeth toonde haar verzonnen wonderlijke 
wereld in haar illustraties waarbij de personages tot leven kwamen, het landschap voorbijkwam en we 
door middel van de plattegrond een beeld van haar 'wereld' kregen. Willeke liet je door haar 
humoristische tekeningen met de chaotische, soms onzekere wereld van een dertienjarig meisje 
meeleven. De coverillustratie van Stip en Roeltje was vrolijk, grappig en even chaotisch als het verhaal 
van de hoofdpersonages van Anne Ruhl. Dit boek had zelfs een leeslint, wat overigens ook niet misstaan 
had in De macht van het Wonderwoud. De speelse, grappige, vrolijke illustraties van Marja Meijer toonden 
de losse chaotische sfeer met de klas van Juf Fiep. Marijke ten Cate liet een nieuwe manier van illustreren 
zien met zwart-witillustraties, die fris en pittig ogen. De illustraties van Tirza Beekhuis namen ons mee 
in een kleurrijke fantasievolle wereld waarin veel meer te zien is dan je zo op het eerste oog denkt. En 
dat was natuurlijk ook de bedoeling en noodzakelijk voor het verhaal waarin er 'niks aan de hand' lijkt 
te zijn. Het afdrukken van witte letters op een zwarte ondergrond versterkte het spannende karakter 
van dit verhaal. 
  
Geloof 
Slechts vier van de negen ingestuurde titels hadden dit jaar een christelijk element of duiding in zich. 
Dat was opvallend. Nu is het niet zo dat de rol van het geloof bij alle elementen in een verhaal natuurlijk 
aanwezig kan zijn, maar desalniettemin viel het op. Sowieso is de verweving van geloof in een verhaal 
voor een jury van de prijs voor het beste christelijke kinderboek een belangrijk aandachtspunt. In de 
parabel over de Majesteit had het een verborgen, maar niet weg te denken rol. In het verhaal over Liv 
en haar suikerziekte loopt het 'musje' als een rode draad mee. En in de voorleesverhalen van Willemijn 
de Weerd neemt het een natuurlijke rol in. In het Wonderwoud van Elizabeth Visser verwerkt ze subtiel 
christelijke elementen als de boom van goed en kwaad, vergeving, het universele thema van 'de strijd 
tussen goed en kwaad' en het streven naar vrede. In het boek van Ineke Kraijo over de oertijd was het 
niet onlogisch geweest als er elementen (of een vorm) van natuurreligie in te lezen zouden zijn.  



In de overige verhalen speelt het geloof een minder vanzelfsprekende rol en is het meer impliciet, 
horizontaler aanwezig in thema's als respect en aandacht hebben voor elkaar en het overwinnen van 
vooroordelen.  
  
Nominaties en keuze Het Hoogste Woord 
Na meerdere overleggen met de nodige mitsen en maren, herlezen en herkauwen, tijdens ochtenden en 
avonden besloot de jury onderstaande drie titels te nomineren voor het Hoogste Woord 2019. 
1. De verwoestende puppy (Lotte laat maar; dl.1), Willeke Brouwer, KokBoekencentrum. 
2. De macht van het Wonderwoud, Elizabeth Visser, KokBoekencentrum 
3. Kikkervisjes in de soep, Willemijn de Weerd, Columbus. 
  
Willeke Brouwer heeft een erg mooi, vrolijk en eigentijds verhaal geschreven dat niet alleen vol zit met 
herkenbare thema’s en onderwerpen, maar ook een diepere laag heeft. Juist door een serieuze noot toe 
te voegen, onderscheidt Willeke zich van al die andere graphic novels, die toch vaak wat meer om de 
grapjes draaien. Deze psychologische ontwikkeling in combinatie met de humor en het eigentijdse 
taalgebruik, maakt De verwoestende puppy een prachtig verhaal dat waarschijnlijk zelfs verslonden zal 
worden door de kinderen die niet zo dol zijn op lezen.  

Elizabeth Visser toont met haar debuut De macht van het Wonderwoud dat ze over een enorme dosis 
fantasie beschikt die ze laat zien in haar tekst en illustraties. Het resultaat is een knap gecomponeerd en 
spannend geschreven verhaal waarin de auteur een stevige geloofwaardige fantasywereld neerzet, 
waar de jury absoluut van heeft genoten. We kunnen alleen maar hopen dat dit het begin is van een 
mooi en uitgebreid oeuvre. 
  
Willemijn de Weerd schreef met Kikkervisjes in de soep herkenbare verhalen in een soepele toegankelijke 
stijl, waarin het geloof op een natuurlijke manier aan de orde komt. De bundel is heel fris en vrolijk 
geïllustreerd in een nieuwe stijl van Marijke ten Cate. Al met al hebben Willemijn de Weerd en Marijke 
ten Cate een heel mooie en verzorgde voorleesbundel gemaakt. De verhalen en illustraties zijn 
herkenbaar en bevatten humor. Op de achterflap staat: Voor kinderen én hun ouders een feest om te 
lezen, en daar is de jury het zeker mee eens! 
  
De jury koos als winnaar De verwoestende puppy (Lotte laat maar; dl.1), Willeke Brouwer, 
KokBoekencentrum. 
  
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 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, Dirry van de Grampel, Marije Kok, Henriët Koornberg, Annemarie Prins. 
 
 
 
 
 

  



De winnaar van het Hoogste Woord 
 
 
 
 
Titel:  De verwoestende puppy (Lotte laat maar; dl. 1) 
Auteur: Willeke Brouwer 
Illustraties: Willeke Brouwer  
Uitgever: KokBoekencentrum 
  
 
 
 

De 12-jarige Lotte gaat na de zomervakantie naar de brugklas. Maar voor het zover is, moet ze nog heel 
wat zien te overleven. Haar twee vervelende broertjes, bijvoorbeeld, en haar haar dat altijd raar zit. En 
wat voor rugzak moet ze nou toch kopen voor volgend jaar? Ook weet ze niet zo goed wat ze nou moet 
denken van die nieuwe vriend van haar moeder. Op zich lijkt hij aardig, maar vindt ze het wel oké dat 
hij haar overleden vader vervangt? Gelukkig maakt Lotte in de zomervakantie ook heel veel leuke 
dingen mee. Ze maakt veel lol met haar beste vriendin Tessa, is stiekem een beetje verliefd op 
buurjongen Aron en sluit een wel heel bijzondere deal met haar moeder: ze krijgt een puppy! 
 
Willeke Brouwer kennen we natuurlijk allemaal van haar graphic novel-serie Silvester. Lotte laat maar is 
in dezelfde stijl geschreven, met veel illustraties, avonturen en vooral erg veel humor. Toch is dit boek 
gericht op een net wat andere doelgroep: meiden van een jaar of 12/13. Dit merk je al aan het vrolijke, 
sprankelende omslag, met veel rozetinten en details als een flesje parfum, liefdesbriefjes en oortjes, en 
ook in het verhaal zelf worden er veel thema’s aangesneden die voor meiden van die leeftijd 
ongetwijfeld erg herkenbaar zullen zijn. 
 
Zo piekert Lotte zich suf over welke rugtas ze nou moet kopen voor volgend jaar: een roze of een 
blauwe? Daarbij heeft ze een crush op Shawn Mendes (en stiekem ook op haar buurjongen Aron) en is 
ze soms best een beetje jaloers op haar beste vriendin Tessa. Zij ziet er perfect uit en doet allemaal toffe 
dingen in de zomervakantie, terwijl Lotte zelf naar een suffe camping moet. Maar wat dit verhaal pas 
echt sterk maakt, is de diepere laag die erin zit. Het is niet zomaar een luchtig meidenboek. Lotte heeft 
namelijk iets heel heftigs meegemaakt: haar vader is verongelukt. Willeke Brouwer laat op een 
geloofwaardige, ontroerende wijze zien wat dit allemaal met het gezin doet. Zo is Lotte erg onzeker en 
denkt veel na, haar broertje Max lijkt wat stil en haar andere broertje Daan weet gewoon niet beter. Stuk 
voor stuk verwerken ze hun verdriet op een andere manier. En dan vertelt haar moeder dat ze een 
nieuwe vriend heeft. Ook dat doet wat met de kinderen, zoals wel blijkt uit deze prachtige zin op pagina 
75: ‘Eerst was er niemand, en nu heeft-ie al een naam.’ 
 
Doordat Willeke Brouwer veel aandacht besteedt aan de belevingswereld van Lotte, is het niet moeilijk 
om met haar mee te leven. Als lezer zit je echt in haar hoofd. Ze denkt veel na en heeft een duidelijke 
mening over alles. Tegelijkertijd is ze best onzeker over haar uiterlijk en mist ze haar vader ontzettend. 
Veel van die twijfels en onzekerheden komen tot een uitbarsting als Lotte het tijdens het kamperen echt 
even niet meer trekt (p. 149). Ze begint te huilen en loopt de zee in, waarna ze getroost wordt door haar 
moeder en broertjes. Je merkt dat Lotte zich echt ontwikkelt in het boek en de interactie met haar moeder 
en haar broertjes zijn psychologisch invoelend beschreven.  
 
Dit pedagogische en verdiepende aspect doet De verwoestende puppy uittillen boven andere graphic 
novels, waarin toch vaak meer de humor centraal staat. Ook de stijl en typografie dragen daaraan bij. 



Zo komt het in koeienletters geschreven ‘Maar het was dus wel waar’ (p. 12) keihard bij je binnen, en 
ook de illustratie op pagina 75 met ‘Het is net of er een betonblok op m’n hoofd valt’ vult de tekst perfect 
aan.  
 
Toch worden die serieuze elementen nergens echt te zwaar, aangezien Lotte ook genoeg hilarische 
dingen meemaakt. Bovendien weet ze haar leven op een heel humoristische wijze te beschrijven. De 
illustraties vullen het verhaal daarin goed aan, al zijn de spreads helaas niet overal even goed leesbaar 
door een iets te smalle marge in de band. Desalniettemin zorgt de vrolijke, originele vormgeving ervoor 
dat dit boek erg vlot wegleest en van begin tot eind blijft boeien. Vooral de illustraties die niet direct 
een rol in het verhaal spelen, maar die eerder een soort commentaar zijn op de gebeurtenissen 
(bijvoorbeeld op pagina’s 138, 154 en 171), zijn een hilarische toevoeging aan het verhaal. 
 
Een klein minpuntje: er had nog wel een extra redactieronde over het verhaal heen gemogen. Er zijn 
namelijk nog redelijk wat slordigheidsfoutjes te vinden. Daarnaast is het onderscheid tussen komma’s 
en punten lastig te zien. Dat neemt echter niet weg dat de schrijfstijl en het taalgebruik perfect aansluiten 
op de doelgroep. Het verhaal zit vol met tienertaal, zoals ‘überschattig’ (p. 7), ‘BFF’ (p. 14) en ‘Boeie’ (p. 
15). Ook verwijzingen naar bekende films (zoals Frozen, p. 8) en muziek (Shawn Mendes) maken het 
verhaal heerlijk herkenbaar voor jonge tieners. Opvallend hierbij is wel dat de songteksten die 
voorbijkomen juist geen bekende nummers van Mendes zijn (bijvoorbeeld op p. 61 en p. 78). Dat roept 
de vraag op of jonge lezers deze nummers wel zullen herkennen? Een nummer als ‘Mercy’ was wellicht 
een logischere keuze geweest, al passen de gekozen teksten wel erg goed bij het verhaal. 
 
Het geloof speelt in De verwoestende puppy geen rol. Wel is er een mooie boodschap te vinden in de 
thema’s die in het verhaal worden aangesneden. Zo staan vriendschap, familie en rouw centraal in dit 
eerste deel van de serie. Hier wordt op een mooie, respectvolle manier mee omgegaan. Een treffend 
voorbeeld hiervan is het fragment waarin Lottes moeder besluit dat een ontmoeting met Barts kinderen 
nog te vroeg komt (p. 151). 
 
Al met al heeft Willeke Brouwer een erg mooi, vrolijk en eigentijds verhaal geschreven dat niet alleen 
vol zit met herkenbare thema’s en onderwerpen, maar ook een diepere laag heeft. Juist door een serieuze 
noot toe te voegen, onderscheidt Willeke zich van al die andere graphic novels, die toch vaak wat meer 
om de grapjes draaien. Deze psychologische ontwikkeling in combinatie met de humor en het 
eigentijdse taalgebruik, maakt De verwoestende puppy een prachtig verhaal dat waarschijnlijk zelfs 
verslonden zal worden door de kinderen die niet zo dol zijn op lezen. 
 
Willeke Brouwer woont in Mastenbroek. Ze is illustrator, kinderboekenschrijver en cartoonist, en is vooral bekend 
geworden door haar Silvester-serie. In 2016 won ze de EigenWijsPrijs voor het eerste deel in die reeks: Silvester 
en de bizarre verhuizing. 
 
 
 
  



Overige nominaties:  
  
  
 
 
 
 Titel:  Kikkervisjes in de soep 
 Auteur:  Willemijn de Weerd 
 Illustraties: Marijke ten Cate 
 Uitgever: Columbus  
 
 
 
 

 
Kikkervisjes in de soep is een voorleesbundel met veertig verhalen, ingedeeld op basis van de seizoenen. 
Hoofdpersonages zijn de buurkinderen Ella uit groep 2 en Joep uit groep 3. De kinderen maken niet 
alleen alledaagse dingen mee, zoals luizencontrole op school en judoën in de speeltuin, maar ook 
bijzondere gebeurtenissen, zoals de kerstviering op school en de geboorte van kleine konijntjes.  
 
Willemijn de Weerd heeft samen met illustrator Marijke ten Cate een mooie, verzorgde bundel met 
voorleesverhalen samengesteld. De titel van het boek verwijst naar het verhaal over de kikkervisjes dat 
op pagina 112 staat. Het vrolijke omslag sluit hier heel goed bij aan en nodigt uit tot lezen en bekijken. 
Een leuke toevoeging zijn de eerste pagina’s, waarin de kinderen zichzelf en hun huisgenoten 
voorstellen. De tekstjes bij elk personage zijn erg grappig en bovendien handig: als je tijdens het lezen 
niet meer weet wie wie is, blader je gewoon even terug. De getekende fotolijstjes maken het plaatje 
compleet. Achter in het boek stellen ook de auteur en de illustrator zichzelf voor.  
 
De verhalen zijn toegankelijk en hebben een mooie lengte. Daardoor zijn het ideale verhaaltjes voor het 
slapengaan of om in de klas voor te lezen. Bijna alle verhaaltjes vormen een afgerond geheel. De auteur 
heeft een fijne, soepele schrijfstijl en gebruikt veel dialoog. Daardoor zullen kinderen zich goed kunnen 
verplaatsen in de belevingswereld van Ella en Joep.  
 
Ook de onderwerpen zijn heel herkenbaar voor de doelgroep: kinderen uit groep 1 tot en met 4. 
Verhaaltjes over kappertje spelen, luizencontrole, Pasen en de verjaardag van mama zullen de meeste 
kinderen ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Daarbij zitten de meeste verhaaltjes vol grapjes, zoals 
in ‘Dubbel zien’ (p. 36). Volwassen lezers zullen de humor meestal wel begrijpen, maar de jury vroeg 
zich zo nu en dan wel af of dat ook voor de kinderen geldt? De ‘moraal’ en de grappige afsluiters van 
de verhaaltjes zijn soms nog best lastig om te begrijpen voor jonge lezertjes. Maar misschien maakt dat 
ook niet zo veel uit. De verhaaltjes zijn in ieder geval herkenbaar en dankzij de humor wordt het 
(voor)lezen ervan een feest.  
 
Wat verder opvalt aan deze bundel is de enorme diversiteit aan thema’s die aan bod komt, waaronder 
eigentijdse thema’s, zoals het helpen van vluchtelingen in het verhaal ‘Nederlands leren’ (p. 24). Een 
minpuntje is alleen dat soms de clou of het vervolg lijkt te missen, zoals bij het verhaal ‘Postbode’ (p. 
10). In dat verhaal gooien Joep en Ella oude liefdesbrieven van Ella’s ouders in de brievenbus van 
buurtgenoten. Het idee is leuk, maar als volwassen voorlezer vraag je je toch af hoe de buren en de 
ouders zullen reageren. Hier zou een vervolgverhaal op zijn plaats zijn geweest, zoals wel bij een paar 
andere verhalen gebeurt. Zo komen de konijntjes en de konijnentrainer regelmatig terug, waardoor er 
toch een soort rode draad door het boek loopt. 



 
Het christelijke thema is op een natuurlijke manier aanwezig in sommige verhaaltjes. Zo mag Ella in het 
verhaal ‘Kerstviering’ (p. 62) een versje opzeggen. In het verhaal ‘Litteken’ (p. 90) wordt er gebeden en 
gedankt voor het litteken van Joep. En ook in het verhaal ‘Kauwgomballenboom’ (p. 108) komt het 
geloof aan bod, wanneer mama uitlegt dat God alles laat groeien, maar ook weer niet álles. 
 
Het verhaal ‘Boos’ (p. 56) is daarnaast een mooi, pedagogisch en herkenbaar verhaal over boos zijn. Joep 
is boos op Suze, omdat ze altijd wint. Hij is zo kwaad dat hij de medailles van Suze kapot wil knippen. 
Mama komt er net op tijd aan en vraagt hem hoe boos hij is. Mama begrijpt hem wel en erkent zijn 
emoties. Joep zegt dat hij rood is, zoals op school met de boosheidthermometer. Even later is de 
boosheid iets gezakt en kan hij beter nadenken. Wanneer mama met hem een spelletje memory wil doen 
(ze is er niet goed in, denkt Joep), voelt hij zich weer helemaal groen. 
 
Soms wordt er net iets te veel uitgelegd, zoals in het verhaal ‘Juf Ella’ (p. 43). Ella speelt schooltje met 
haar knuffels. De knuffels zingen niet. Dan staat er eigenlijk ten overvloede: ‘Dat komt natuurlijk omdat 
poppen en knuffels geen geluid kunnen maken.’ Hier wordt het denken van kinderen vermoedelijk een 
beetje onderschat: kinderen kunnen dit waarschijnlijk zelf wel bedenken. Bovendien is het een mooi 
moment om als voorlezer vragen te stellen.  
  
Ook is er bij deze bundel gekozen voor een indeling in seizoenen, maar veel van de verhaaltjes lijken 
eigenlijk helemaal niet zo veel te maken te hebben met het betreffende seizoen. Zo zijn er maar 
opvallend weinig echte herfstverhalen. Wellicht is deze seizoensindeling achteraf gemaakt om de 
bundel aantrekkelijker te maken voor leerkrachten. 
 
Desalniettemin is Kikkervisjes in de soep een mooi vormgegeven bundel, die stevig in de hand ligt. Er is 
een duidelijk lettertype gebruikt met een goede bladspiegel. De grappige zwart-witillustraties van 
Marijke ten Cate sluiten goed aan bij de verhalen en geven het boek duidelijk meerwaarde. Het lijkt 
erop dat ze met haar manier van illustreren een iets andere weg is ingeslagen. Ze zijn iets pittiger dan 
we van haar gewend zijn. Al met al hebben Willemijn de Weerd en Marijke ten Cate een heel mooie en 
verzorgde voorleesbundel gemaakt. De verhalen en illustraties zijn herkenbaar en bevatten humor. Op 
de achterflap staat: Voor kinderen én hun ouders een feest om te lezen! Dat is helemaal waar. 
 
Willemijn de Weerd heeft meer dan vijfentwintig kinderboeken op haar naam staan en won al twee keer de prijs 
‘Het Hoogste Woord’. Naast het schrijven van boeken geeft zij ook workshops en voorstellingen voor kinderen.  
Marijke ten Cate illustreerde meer dan honderd kinderboeken.  
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
Titel:   De macht van het Wonderwoud 
Auteur:  Elizabeth Visser 
Illustraties:  Elizabeth Visser 
Uitgever:  KokBoekencentrum 
 
 
 

De macht van het Wonderwoud is een dubbelverhaal over Revan en Kendor die als Steenharten op zoek 
gaan naar hun vader. Bij de Ershai wordt de familie van Yvalana ondertussen verstoten uit de 
Anafamilie door het bekend worden van een familiegeheim. De volken van de Steenharten en de Ershai 
zijn al vaker met elkaar in oorlog geweest. Revan, Kendor en Yva willen een nieuwe oorlog voorkomen, 
maar zal dat lukken en zal er ooit vrede zijn? 
 
Het fantasyverhaal De macht van het Wonderwoud is het ruim 300 pagina’s tellende debuut van de destijds 
nog maar 20-jarige Elizabeth Visser. Het duurt even voordat je helemaal in het verhaal zit en alle 
personages hebt leren kennen, maar wanneer dat het geval is, laat het verhaal je niet meer los. Je wilt 
doorlezen. De spannende avonturen beleef je door de ogen van beurtelings Revan en Yvalana.  
 
De wereld die Elizabeth Visser weet op te roepen is opvallend compleet uitgewerkt en geloofwaardig 
voor een debuut. En dat is knap. Ook voor lezers die niet gewend zijn aan fantasyverhalen is het een 
boeiend verhaal. Dit komt onder andere door fantasyelementen als de sympathieke fijkjes, feeërieke 
wezentjes die zich kunnen verbinden met hun meester. Zij geven en leren hun speciale magische 
krachten en vaardigheden. De talrijke bizarre wezens en monsters fascineren, zoals de felders, de grote 
katachtige rijdieren van de Ershai. Of de reusachtige bomen in het Koningswoud van de Ershai, 
waarvan het goudkleurige sap gewild is bij de Steenharten en hun extra kracht geeft maar ook hun 
emoties versterkt. Boeiend is ook de mysterieuze Doodloze Dame, heerseres van het Wonderwoud. In 
dit woud groeien de wondervruchten die bijzondere krachten en talenten geven aan iedereen die ze eet. 
Voor grof geld kopen zowel Steenharten als Ershai deze wondervruchten. 
 
De opgeroepen wereld is tevens geloofwaardig door de wijze waarop de personages met een eigen 
karakter worden neerzet: de eigenwijze Revan en de meer bedachtzame en wijzere Kendor. Yvalana is 
juist slim, nieuwsgierig en vastberaden. Yvalana en Revan maken beide een duidelijke ontwikkeling 
door gedurende het verhaal.  Psychologisch blijft het boeiend en menselijk naast de genoemde 
fantasyelementen in het verhaal.  
 
De door Elizabeth Visser zelfgemaakte zwart-witillustraties in het boek bieden een meerwaarde. Aan 
de vormgeving is duidelijk aandacht besteed. Aan het begin van het boek staat een getekende kaart die 
overzicht biedt. Handig is ook dat aan het begin de belangrijkste personages afgebeeld en kort 
beschreven worden. Ook de tekeningetjes van Yva en Revan boven de hoofdstukken zijn leuk. De 
illustraties van de dieren en bizarre monsters zijn knap getekend. Hier en daar zijn de illustraties echter 
niet zo mooi afgedrukt en dat ontsiert. Zoals op pagina 149 en de grote dubbele illustratie op pagina 
278 en 279: daar zijn de potloodstreepjes nog te zien en zelfs enkele zwarte vlekken. Ook wordt de tekst 
hier en daar wat ontsierd door taalfouten. Toch is het over het algemeen een verzorgde uitgave met een 
sfeervol omslag en een prettige lay-out. 
 
Ook al is De macht van het Wonderwoud over het algemeen een spannend en complex verhaal dat goed is 
uitgewerkt en vlot leest, op bepaalde punten is duidelijk te merken dat het een debuut is. De veelheid 



aan gebeurtenissen en de hoge snelheid daarvan laat de lezer soms duizelen. Dit is een duidelijk 
aandachtspunt. De stijl is regelmatig te beschrijvend. Er wordt dan te veel verteld en te weinig 
geschilderd met woorden, zoals ook blijkt uit het volgende voorbeeld, waarin de auteur net iets meer 
had kunnen laten zien in plaats van het te vertellen: ‘Het bleek dat de koningin van de Ershai was 
gedood, ruim een week geleden. Oorlog dreigde. Ook in Oosterdammel was de dreiging goed te 
merken’(p. 107). Het verhaal komt daardoor niet altijd binnen bij de lezer en blijft wat vlak. Er had meer 
aandacht besteed kunnen worden aan een epische stijl en goede beeldspraak. Je hebt de illustraties soms 
nodig om het voor je te zien.  
 
De schrijfstijl en de woordkeuze vertonen verder weinig variatie en hier en daar komt het verhaal stroef 
over. Ook de dialogen lopen niet altijd even soepel. De plot daarentegen is goed doordacht en aan het 
eind heb je als lezer een goed overzicht van wat er nu eigenlijk aan de hand was. Het boek heeft een 
duidelijk einde en biedt tegelijkertijd een opening naar een mogelijk vervolg.  
 
De macht van het Wonderwoud is een klassiek fantasyverhaal over de strijd tussen goed en kwaad. Omdat 
het uitgegeven is bij een christelijke uitgever verwacht je een diepere christelijke betekenislaag, zoals 
het geval is in de Narnia-verhalen of in De Adelaar en de Koning van Arjan Wilschut. Toch is die lastig 
terug te vinden in het verhaal. Weliswaar neigt de magie in het boek niet naar het occulte, al zullen er 
mensen zijn die over de term alleen al zullen struikelen. De boom van het eeuwige leven in het 
Wonderwoud doet in de verte denken aan de boom van de kennis van goed en kwaad uit het paradijs, 
maar helemaal duidelijk wordt dit niet. De Doodloze Dame lijkt op de IJskoningin uit Narnia en is 
evenals daar het vleesgeworden kwaad. Andere elementen, zoals de magische fijkjes, lijken eerder op 
de daemons (niet te verwarren met demonen) uit de Noorderlichttrilogie van Philip Pullman dan dat ze 
wijzen op een christelijk element. Kortom: thema’s zoals goed en kwaad, vriendschap, moed en 
opoffering spelen een belangrijke rol in het verhaal, maar lijken niet specifiek christelijk. De vraag is 
natuurlijk of dit erg is en of dit het verhaal minder waard maakt. De jury is van mening van niet, maar 
had wel meer christelijke elementen of verwijzingen verwacht.  
 
Dat doet echter niets af aan de verwijzingen naar de ‘echte’ wereld die het verhaal een diepere laag 
geven. Goede fantasyverhalen werken als een soort kritische spiegel naar de werkelijkheid. De 
wondervruchten, bijvoorbeeld, worden opeens duurder doordat de vraag toeneemt door dreigende 
oorlog. Schaarste drijft de prijzen op en enkele slimme of sluwe mensen worden daar rijk van. In het 
boek is dat de Doodloze Dame. Verder zijn de wondervruchten te zien als puur menselijke verleidingen. 
Op pagina 41: ‘De wondervruchten waren sinds twee eeuwen bijzonder populair en men gebruikte ze 
zelfs meer dan de magie van de familiefijkjes. De magie van de vruchten was veel gemakkelijker; het 
kostte helemaal geen magie om ze te gebruiken. Elke week kwamen er nieuwe soorten vruchten mee 
met de ladingen.’ Zo zijn er vruchten die je tijdelijk heel sterk maken of ervoor zorgden dat je geen 
rimpels meer hebt. En zo bevat het verhaal meer elementen om over na te denken. Ook de motto’s boven 
de hoofdstukken geven commentaar op wat komt en geven diepte aan het verhaal. Het zijn spreuken, 
oude verhalen of aantekeningen uit de geschiedenisboeken van de Ershai, wat maar weer eens duidelijk 
maakt hoe ongelooflijk uitgebreid de wereld is die Elizabeth Visser heeft gecreëerd. 
 
Al met al is De macht van het Wonderwoud dus een knap gecomponeerd en spannend geschreven debuut, 
dat hier en daar nog een klein beetje bijgeschaafd had kunnen worden. Desondanks weet Elizabeth 
Visser een stevige, geloofwaardige fantasywereld neer te zetten die veel oudere kinderen vanaf een jaar 
of twaalf zal kunnen boeien. Hopelijk is ze al begonnen met deel twee.  
 
Elizabeth Visser studeert Internationale Betrekkingen in Groningen en heeft tot haar vijftiende in Thailand 
gewoond. De macht van het Wonderwoud is haar debuut 

  



De overige boeken: 

 
 
 
 
 
 
 
Titel:  Hoe zuur is de suiker? 
Auteur:  Anja Bout-Monteau  
Uitgever: De Banier 
 
 

 
De 13-jarige Liv voelt zich al een poosje niet goed. Ze is moe, valt af en heeft ontzettend veel dorst. Als 
ze naar de dokter gaat, belandt ze dezelfde dag nog in het ziekenhuis. Ineens is ze patiënt en draait alles 
om haar suikerziekte. Ze baalt van de situatie en vraagt zich af of God haar ook zal helpen. Haar 
vriendinnen leven enorm mee. En terwijl Liv zich precies aan alle tips van de dokter wil houden, heeft 
de tegendraadse Juul, die ook suikerziekte heeft, hier een heel andere mening over. 
 
De titel van dit boek is goed gekozen. Door suikerziekte verzuurt je lichaam en het is ook gewoon heel 
zuur om suikerziekte te hebben. Meteen vanaf de eerste pagina wordt duidelijk dat er iets aan de hand 
is met Liv. Daar staat de volgende zin: ‘… want ik had zo’n dorst. Al dagen. Geen idee waarom’ (p. 5). 
Dat maakt nieuwsgierig en zet aan tot doorlezen. Het rokje van Liv is daarbij een mooi, subtiel beeld 
voor de status van haar gezondheid. Aan het begin van het verhaal kan ze het niet meer dragen, omdat 
ze te veel is afgevallen. Dat vindt ze heel erg jammer. Aan het eind van het verhaal past het rokje 
gelukkig weer, omdat ze op een gezonder gewicht is gekomen; haar lichaam is dan beter ingesteld op 
de ziekte. 
 
De auteur heeft zich gefocust op het onderwerp ‘tiener en suikerziekte’. Aan de ene kant is het goed dat 
ze er niet nog meer onderwerpen bij heeft gehaald. Aan de andere kant gaat het verhaal nu eigenlijk 
alleen maar over suikerziekte. Er komen wel andere thema’s aan bod, zoals verliefdheid, onzekerheid 
over haar lichaam (p. 78) en vriendschap, maar die raken een beetje ondergesneeuwd door de focus op 
diabetes. Als lezer krijg je als het ware een stoomcursus ‘Wat gebeurt er als je suikerziekte krijgt?’, wat 
weliswaar heel interessant is en ongetwijfeld herkenbaar en helpend zal zijn voor jonge meiden die zelf 
te maken krijgen met suikerziekte, maar wat er aan de andere kant wellicht ook voor zorgt dat meiden 
zonder suikerziekte dit boek wat minder snel zullen oppakken.  
 
Soms komt Liv wat naïef en beïnvloedbaar over. Zo vindt ze Juul aan de ene kant maar stom, maar ziet 
ze haar tegelijkertijd als een soort voorbeeld. Op andere momenten lijkt Liv voor een meisje van 13/14 
wel heel wijs: ‘Flying birds … Mijn blik haakte zich vast aan de blauwe vogelsilhouetten hoog in de 
heldere lucht. Het waren misschien geen musjes maar dat maakte niet uit. Op hun vlucht namen ze me 
mee naar mijn vragen … waar ik nog steeds geen antwoord op had’ (p. 178). De keuze van de auteur 
om de recalcitrante Juul tegenover Liv te zetten, is echter een goede zet. Het zorgt voor wrijving en laat 
de lezer zien dat je ook anders in het leven kunt staan. 
 
Het taalgebruik in Hoe zuur is suiker is over het algemeen vlot en herkenbaar, met veel jongerentaal en 
Engelse woorden, zoals ‘strak plan’, ‘super gaaf’, ‘awkward’, ‘flabbergasted’, ‘awesome’ en ‘respect’. Op een 
paar plekken lijkt de auteur de plank een beetje mis te slaan met het gebruik van het woord ‘awkward’, 
bijvoorbeeld op pagina 17: ‘Geen idee wat die ziektes precies inhielden, maar ze waren ongetwijfeld 



awkward’. En ook op pagina 136 past het woord niet echt in de zin: ‘Hoe lief was het dat ze op zo’n 
awkward kille novembermiddag hierheen was gereisd?’ 
 
Tegenover die moderne jongerentaal staan een paar woorden die niet in het boek lijken te passen, zoals 
‘versmachtte’ (p. 18), ‘gnuiven’ (p. 133) en ‘bedilzucht’ (p. 138). Zou de doelgroep de betekenis van deze 
woorden wel kennen? 
 
De christelijke boodschap is op mooie wijze verwerkt in het verhaal. Een terugkerend element daarbij 
is een Bijbeltekst uit Mattheüs 10:29 over ‘musjes’ (p. 56, p. 88, p. 194). Liv probeert te ontdekken hoe ze 
vanuit haar geloof om moet gaan met de ziekte die haar leven ineens beheerst. Het beeld van de ‘musjes’ 
komt regelmatig terug en vormt een soort houvast voor Liv: ‘In vers 31: Vreest dan niet; gij gaat vele 
musjes te boven’ (p. 88). Uiteindelijk komt ze tot de conclusie dat God er voor haar is, altijd, wat het 
verhaal een erg mooie boodschap meegeeft. 
 
Het boek is uitgegeven als paperback. De foto op de voorkant is wat gewoontjes en zegt niet veel over 
de inhoud van het boek. Het lettertype en de regelafstand zorgen ervoor dat het verhaal prettig leesbaar 
is. De tekst bevat toch nog aardig wat typfoutjes. Een extra redactieronde had geen kwaad gekund. 
 
Al met al is Hoe zuur is suiker een mooi en eigentijds verhaal dat op indringende wijze laat zien hoe het 
is om suikerziekte te hebben. Het boek draait echt om Livs ziekte, wat het verhaal erg herkenbaar en 
waarschijnlijk ook helpend maakt voor tieners die zelf met suikerziekte te maken krijgen. Er zitten hier 
en daar nog wat verbeterpuntjes in het boek, maar over het algemeen leest het vlot weg, bevat het veel 
herkenbaar taalgebruik en heeft het een mooie christelijke boodschap. Na dit tweede deel zijn we 
natuurlijk heel benieuwd naar de belevenissen van Maura en Jenthe in deel 3 en 4 van Girl’s Alert. 
 
Anja Bout-Monteau is altijd werkzaam geweest in het onderwijs. In 2009 verscheen haar eerste jeugdboek. 
Inmiddels staan er al heel wat meidenboeken op haar naam. Hoe zuur is suiker is het tweede deel van haar serie 
Girl’s Alert. 
  



 
 
 
Titel:  Oog in oog met een reuzenos 
Auteur:  Ineke Kraijo 
Illustraties: Arjan Wilschut 
Uitgever: Columbus 
 
 
 
 

 
Tuuk is een jongen van tien zomers oud en leeft in de oertijd. Hij wil heel graag met de grote mannen 
op mammoetjacht, maar hij mag nog niet van stamoudste Wijze Wig. Tuuk is het hier niet mee eens. 
Als er een storm opsteekt, laat hij zien dat hij zijn mannetje staat. Op een dag gaat Tuuk stiekem alleen 
op jacht. Plotseling staat hij oog in oog met een reuzenos. Die ontmoeting verandert zijn leven. 
 
Oog in oog met een reuzenos is een vlot en spannend geschreven verhaal dat goed past bij de 
belevingswereld van kinderen in groep 5. Het zal ook zeker kinderen uit hogere groepen aanspreken. 
De setting is origineel en interessant. De historische sfeer is duidelijk merkbaar. Ineke Kraijo verweeft 
allerlei authentieke elementen in het verhaal, bijvoorbeeld hoe de soep in een gat in de grond wordt 
bereid (p. 18) en dat Tuuk water uit een kom drinkt in plaats van uit een beker (p. 46). De auteur neemt 
de lezer mee in de wereld van de oertijd. Knap hoe het haar elke keer weer lukt om te laten zien hoe het 
leven in een andere tijd eruitziet. Hierdoor is het boek informatief en leerzaam, zonder te diep op de 
materie in te gaan. 
 
Er wordt veel gebruikgemaakt van dialogen en dat komt de leesbaarheid ten goede. Tijdens de 
gesprekken wordt de spanning opgebouwd, zoals op pagina 41: 
Opeens gaat Tuuk rechtop staan. ‘Daar ga ik niet op wachten!’  
‘Wat wil je dan doen?’  
‘Dat merk je wel.’ 
 
De neerbuigende, jaloerse houding van Wijze Wig komt ook duidelijk naar voren: ‘Wijze Wig kijkt naar 
de slinger om Tuuks schouder. Dan begint hij te lachen, hoog, hinnikend, hatelijk’ (p. 43). En ook 
hoofdstuk 8 over de roedel wolven is erg spannend: 
De oude man schudt zijn hoofd. ‘Je bent gek. We moeten vluchten. Als we meteen …’ 
‘Doe het nu!’ onderbreekt vader kortaf. ‘Voor het te laat is. Ik wil geen eten voor de wolven worden’ (p. 
64). 
‘Het opgewonden geblaf klinkt nu erg dichtbij. Als Tuuk opkijkt ziet hij een hele roedel staan, tussen 
het vuurtje en een dichte bossenrij. De witte tanden blinken in hun donkere snuiten. De grootste huilt. 
Hij komt iets naar voren’ (p. 65). 
 
Ineke Kraijo gebruikt woorden uit de oertijd, zoals beenfluit, bromhout en geweihamer. Achter in het boek 
staat een lijst, waarin deze woorden worden verklaard. Aangezien het er maar zes zijn, doet deze 
woordenlijst wat overbodig aan. Er wordt ook nergens naar verwezen, waardoor de meeste kinderen 
deze woordenlijst waarschijnlijk pas na het lezen zullen ontdekken. Een sterretje bij het betreffende 
woord met de uitleg onderaan dezelfde pagina was waarschijnlijk een betere optie geweest. 
 
Het geloof komt niet aan bod. Toch zou een religieuze laag helemaal nog niet zo gek zijn geweest in dit 
verhaal, aangezien mensen uit de oertijd bekend stonden om hun rituelen en gebruiken. Aan de ene 
kant begrijpen we wel waarom er hier voor een neutrale invalshoek is gekozen, maar het voelt toch een 



beetje als een gemiste kans: waarschijnlijk zou de toevoeging van een bepaalde geloofsvorm het verhaal 
alleen maar realistischer hebben gemaakt. 
 
Het boek is uitgegeven als hardcover. De titel en de illustratie vertellen een eenduidig verhaal. De lezer 
ziet meteen hoe groot een reuzenos is en je voelt direct aan dat je er maar beter bij uit de buurt kunt 
blijven. Het lettertype en de regelafstand zorgen ervoor dat het verhaal prettig leesbaar is.  
De illustraties in het boek zijn eenvoudig. Elke illustratie bevat een zwart element. Dat geeft een 
onheilspellend effect. Een paar illustraties kloppen niet met wat er in de tekst staat. Een voorbeeld 
hiervan is de illustratie op pagina 83. Vader houdt het masker in zijn hand vast. In de tekst staat echter 
dat vader het masker voor doet. Ook klopt op een paar plekken de interpunctie niet helemaal, maar 
verder ziet de tekst er verzorgd uit. 
 
In Oog in oog met een reuzenos laat Ineke Kraijo wederom zien hoe goed ze de geschiedenis tot leven kan 
wekken. Het verhaal gaat over de oertijd, een tijdperk waarover nog niet zo veel verschenen is voor 
kinderen. Het sluit aan bij de canon van de geschiedenis, en is tegelijkertijd zowel leerzaam als 
spannend. De jury hoopt dat dit het eerste deel is in een serie met meer verhalen over lang vervlogen 
tijden. 
 
Ineke Kraijo heeft als kinderboekenauteur een heel aantal titels op haar naam staan. In 2016 en 2017 won ze Het 
Hoogste Woord.  



 
 
 
Titel:  Kijk toch uit, juf! 
Auteur:  Corien Oranje 
Illustraties: Marja Meijer 
Uitgever:  Columbus 
 
 
 

 
De kinderen uit de serie van juf Fiep zijn overgegaan naar groep 4. Juf Fiep is met hen meegegaan. 
Natuurlijk beleven ze ook in groep 4 weer allerlei avonturen met elkaar. Zo wordt Eef in het eerste 
verhaal ontvoerd door een man in een grijze bus en gaan juf Fiep en de kinderen in het tweede verhaal 
met de trein naar de sneeuw, om te skiën. Maar dat loopt voor juf niet helemaal goed af… In het derde 
verhaal gaan de kinderen naar de boerderij van boer Evert, omdat er een geitje is geboren, en in verhaal 
vier organiseert juf een schoolkamp en beleven de kinderen een spannend avontuur met een gorilla. 
 
Met Kijk toch uit, juf! hebben Corien Oranje en Marja Meijer opnieuw een deeltje toegevoegd aan de 
vrolijke AVI--serie over juf Fiep. Er verschenen sinds 2011 inmiddels al twaalf deeltjes, allemaal gericht 
op kinderen uit groep 3, op AVI-niveau M3 en E3. In dit meegroeiboek zijn nu vier nieuwe verhalen 
gebundeld, met tekst op AVI-niveau M4 en E4, voor kinderen die al wat verder zijn in hun 
leesontwikkeling. Elk verhaal speelt zich af in een ander seizoen. De herfst- en winterverhalen zijn 
geschreven op AVI-niveau M4, de lente- en zomerverhalen op AVI-niveau E4. 
 
Het feit dat dit nieuwste deeltje in de Juf Fiep-serie een meegroeiboek is, kun je goed merken aan het 
taalgebruik. Deze nieuwe verhaaltjes bevatten langere zinnen en moeilijkere woorden. Kortom, het 
taalgebruik is duidelijk afgestemd op lezers uit groep 4. Dit valt ook te merken aan andere kleine 
dingetjes: zo worden er nu hoofdletters gebruikt en zijn woorden als ‘cool’ en ‘yes’ niet meer fonetisch 
opgeschreven, zoals in een eerder deeltje. 
 
Dat betekent echter zeker niet dat dit nieuwe deel nu te moeilijk is voor de doelgroep. Het boek heeft 
een overzichtelijke bladspiegel, de tekst is afgedrukt in een duidelijke, ronde, schreefloze letter, en elke 
zin begint op een nieuwe regel, wat het lezen voor beginnende lezers gemakkelijker maakt. Kortom, het 
boek heeft een aantrekkelijke uitstraling en is verzorgd uitgegeven. Daarbij heeft de auteur een heel 
soepele schrijfstijl en zit er veel vaart in de verhalen. Het taalgebruik is hedendaags, zo nu en dan wat 
plat door het gebruik van ‘stomme…’ of ‘hou je waffel’, maar ook met veel woordgrapjes en soms met 
een knipoog naar de volwassenen (slimste mens, skileraar Klaus, gorilla Bono). De verhalen zijn dus 
ook leuk om samen te lezen. En ten slotte is het idee van een vierseizoenen-meegroeiboek ook erg slim 
bedacht. Je kunt goed merken in welk seizoen het verhaal zich afspeelt. 
 
Kenmerkend voor de verhalen over juf Fiep is dat realiteit en fantasie door elkaar heen lopen. Kinderen 
zullen genieten van de hilarische situaties die in werkelijkheid natuurlijk nooit kunnen voorkomen. In 
de ogen van volwassenen zijn de gebeurtenissen soms misschien wat absurd en ongeloofwaardig (het 
wel heel erg korte treinritje naar de bergen, bijvoorbeeld, of de kinderontvoering, of het gevecht met de 
stier), maar dat zal de verhaaltjes ongetwijfeld alleen maar leuker maken voor de doelgroep.  
 
De kinderen hebben verschillende, herkenbare karakters hebben, die Oranje goed laat zien. Zo is Eef 
nog steeds de bolleboos van de klas; zij wil het liefst zo veel mogelijk leren. Wanneer juf Fiep een uitje 
voorstelt, wil Eef als enige het liefst op school blijven, omdat ze niet achter wil raken. De andere 
kinderen zijn wat avontuurlijker ingesteld, maar respecteren Eef wel. Ze wordt niet buitengesloten. Eef 



leert weer van haar klasgenootjes dat het eigenlijk best leuk is om erop uit te gaan. Kas is dan weer wat 
minder goed in taal, maar bedenkt wel slimme plannetjes om de sloot over te steken, Harrie de slager 
te vangen en sporen te zoeken. Een minpuntje aan dit deeltje is dat Eef, ten opzichte van andere deeltjes, 
als personage wel heel veel aandacht krijgt. De rest van de kinderen komt wat minder uit de verf en dat 
is toch jammer. Leuk om te lezen is het feit dat de kinderen helemaal ‘bij’ zijn op digitaal gebied: ‘Tom 
haalt zijn mobiel uit zijn broekzak. ‘Makkelijk’, zegt hij. ‘Ik klik gewoon op ‘vind jufs mobiel’, en nu begint hij met 
zoeken…’ Op het scherm verschijnt ineens een klein blauw lichtje, dat aan en uit knippert. 
 
Het geloof speelt in de verhaaltjes geen rol, maar toch geven de verschillende karakters van de 
personages het verhaal een mooie boodschap: vriendschap, samenwerking en respect voor elkaar zijn 
erg belangrijk. Zo leren kinderen tijdens het lezen hoe je goed met elkaar kunt omgaan. 
 
Net zoals bij de eerdere deeltjes in de serie vullen tekst en illustraties elkaar perfect aan. De tekeningen 
van Marja Meijer geven het boek een speels en vrolijk karakter. Naast de humor en de fonetische grapjes 
die in de tekst zelf zijn verwerkt, zoals ‘Boink!’ en ‘Kadeng, kadeng, kadeng’, staat het boek ook vol met 
leuke tekeningetjes waarin grapjes zijn verwerkt. Zo staat er op pagina 9 een ingekaderd tekstje, waarbij 
de letters b en p op een grappige manier zijn verwisseld, en op pagina 13 staat een kort briefje met 
spelfouten. Je kunt aan alles merken dat het boek met veel plezier is gemaakt.                                                                                                                                                                  
 
De titel van het boek is goed gekozen, want juf raakt regelmatig verzeild in gevaarlijke situaties. Maar 
wat wel opvallend is, is dat de uitroep ‘Kijk toch uit, juf!’ geen enkele keer letterlijk in het boek 
voorkomt. Daarnaast lijkt het in het hoofdstuk ‘Iemand nog een spekkie?’ (p.119) of de kinderen 
spekkies aan het roosteren zijn, terwijl het in de tekst gaat om een gepofte appel.  
 
Al met al is het Corien Oranje en Marja Meijer wederom gelukt om een heel leuk leesboek te maken, 
waarbij kinderen bijna ongemerkt een AVI-niveau hoger komen. De aantrekkelijke en grappige teksten 
nodigen uit tot doorlezen en maken lezen leuk!  
 
Corien Oranje, kinderboekenauteur en theoloog, schreef stapels boeken waarin humor een onmisbaar onderdeel is. 
Ze won tweemaal Het Hoogste Woord (2007, 2011) en was vaker genomineerd. Marja Meijer illustreerde in 1992 
haar eerste prentenboek en werkte sindsdien samen met Mirjam Mous, Stefan Boonen, Corien Oranje en Janneke 
Schotveld.  



 
 
 
 
Titel:  Niks aan de hand 
Auteur:  Corien Oranje 
Illustraties: Tirza Beekhuis 
Uitgever: KokBoekencentrum 
 
 
 

 
Papa, Finn en Evi ontvangen een uitnodiging van hun opa. Hij is bijna jarig en nodigt hen uit om het te 
komen vieren. Ze maken de auto klaar en gaan op weg. Helaas krijgen ze pech en moeten ze samen met 
hun hond door het bos naar het huis van opa wandelen. Evi is de jongste en bang in het bos, maar papa 
zegt telkens dat er niks aan de hand is en loopt opgewekt verder. Ondertussen lijkt oudere broer Finn 
allerlei gevaren af te wenden zonder dat papa en Evi het doorhebben. Uiteindelijk komen ze veilig aan 
bij het boomhuis van opa en kunnen ze feestvieren. 
 
Niks aan de hand is een fris, speels en mooi geïllustreerd en vormgegeven prentenboek met vrolijk 
makende illustraties vol (grappige) details die je al kijkend en herlezend ontdekt. Daarmee doet het 
prentenboek in de verte denken aan de kijkboeken van Thé Tjong-Khing, die lezers uitnodigen tot goed 
kijken en nadenken.  
 
Op de eerste illustraties zijn papa, Finn en Evi in de tuin aan het spelen. Papa en Evi houden een hoepel 
omhoog, samen met een hengel met een worm eraan, en proberen zo een vis uit de vijver door de hoepel 
te laten springen. Finn houdt een getekende uitnodiging van opa omhoog. In de tekst is sprake van een 
brief en lijkt het alsof er woorden in staan, maar op de illustratie staat getekend wat verteld is. Een leuk 
detail om met kinderen te bespreken. Wanneer ze door de autopech net het bos zijn in gelopen schrikt 
Finn van een schaduw, maar papa zegt dat het gewoon de schaduw van een varen is en dat er ‘niks aan 
de hand’ is. Maar de goede kijker ziet dat de schaduw lijkt op een dier met oren. Op de volgende 
bladzijde is Finn in gevecht met een wolf die hij vangt door een kleed om zijn kop te binden. Het gevaar 
is afgewend. En zo gaat het telkens: Finn ziet gevaar en redt de familie, terwijl papa ‘niks aan de hand’ 
roept. Papa ziet en hoort alleen al het moois in de natuur, zoals bloeiende bloemen en het geluid van 
een specht. Op de illustratie bij de tekst waar papa zegt dat kabouters niet bestaan, zien we een 
kaboutermeisje onder een paddenstoel de hand schudden met een muisje. Weer zo’n leuk detail.  
 
Zo wordt het verhaal een zoekboek. De benen in de bomen op de ene illustratie blijken op de volgende 
pagina te zijn van groene struikrovers. Nog een laatste detail dat opvalt na herkenning. Op een gegeven 
moment heeft het hondje een stok in zijn bek. Op de volgende illustratie verschijnt er een beer. Finn 
heeft nu de stok in zijn hand maar ziet de beer nog niet, om op de volgende illustratie de beer te verjagen 
door de stok weg te gooien. De beer rent erachteraan en zwemt ermee weg in het ven naast opa’s 
boomhuis. Op deze illustratie zie je alle verijdelde gevaren samen getekend: de wegrennende 
geblinddoekte wolf, de in de bomen hangende rovers en de beer die met de tak in zijn bek wegzwemt 
in het ven.  
 
Kinderen worden op deze manier geprikkeld om goed te kijken en hun eigen alternatieve verhaal te 
bedenken bij de illustraties. Want dat is een mooi gegeven in het prentenboek: de tekst is geschreven 
vanuit het perspectief van papa, de illustraties tonen het verhaal van de als ridder verklede Finn die alle 
gevaren afwendt. Zijn zusje Evi lijkt de gevaren niet meer te zien en neemt het perspectief van haar 
vader aan. Ook in de kleuren van de illustraties zit deze dubbelheid. De donkere kleuren wijzen op het 



perspectief van Finn met daarnaast de lichtere kleuren, die wijzen op papa’s en Evi’s blik. De details uit 
de illustraties zijn ook terug te vinden op de prachtige schutbladen.  
 
Wanneer het gezin eenmaal bij opa is aangekomen, roept opa uit dat het toch ‘levensgevaarlijk’ geweest 
moet zijn om door het bos te lopen. Papa ontkent dat met de laatste woorden van het prentenboek: ‘Niks 
aan de hand.’ Maar de lezer weet wel beter. Door die uitroep van opa vraag je je als lezer af of de gevaren 
die Finn zag nu werkelijk gebeurden of dat deze alleen in zijn verbeelding plaatsvonden. Daarmee krijgt 
het verhaal toch een tot nadenken stemmend einde waar je met kinderen goed over kunt praten. Het 
zou zomaar kunnen dat opa samen met Finn de verbeelding vertegenwoordigt, want hij lijkt wel erg op 
een kabouteropa. Papa en Evi staan dan meer voor de ‘gewone’ wereld van elke dag. Het is in ieder 
geval een opvallend gelaagd prentenboek.  
 
De tekst van het verhaal is in het begin speels: ‘Pomp de banden! Was de ramen! Poets de wielen! Haal 
de cadeaus!’ Maar gaandeweg worden de woordkeuze en de zinnen gewoner.  Op een gegeven moment 
zegt papa: ‘Wat mooi hè, die paddenstoel. Woont echt geen kaboutertje in hoor. Kabouters bestaan niet.’ 
Op meer plekken staat dit soort spreektaal. Het kan zijn dat het de bedoeling was, maar echt mooi is 
het niet. De sfeervolle illustraties hadden een rijkere tekst verdiend die meer bij had gedragen aan de 
diepgang. De suggestieve kracht van de illustraties komt nu niet helemaal terug in de tekst en dat is 
jammer.  
 
Het thema ‘bang zijn’ krijgt door de twee verhaalperspectieven van Finn en papa een diepere lading: 
zijn we bang voor werkelijke gevaren of verbeelden we het ons maar al te vaak? En tegelijkertijd maakt 
dat niet uit, want in een boek is gevaar – echt of niet – juist leuk! De christelijke boodschap komt niet 
aan bod, maar die is ook niet echt relevant voor dit verhaal.   
 
Al met al is Niks aan de hand een origineel, vrolijk en speels prentenboek dat jong en oud uitnodigt goed 
te kijken en zelf het verhaal te vertellen vanuit de verbeeldingsrijke ogen van Finn (en opa!).   
 
Corien Oranje als Tirza Beekhuis hebben al veel boeken geschreven en geïllustreerd. Samen hebben ze twee jaar 
geleden het mooie prentenboek Onderbroek voor opa gemaakt voor de christelijke kinderboekenmaand en de 
nieuwe vrucht van hun samenwerking is dit prentenboek Niks aan de hand.  
 
  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
Titel:  De majesteit van het BelangRijk 
Auteur:  Anke van der Pol  
Uitgever:  Ark Media 
 

 
De koningin van het BelangRijk is al 68 weken ziek. Ondanks de niet-aflatende hulp van haar personeel 
wordt ze alleen maar zieker. Ze doet naar tegen hen en snauwt ze af. Als ze niet meer praten kan, schrijft 
ze haar bevelen op papier. De bedienden vertellen haar verhalen, een eeuwenoud recept, maar ook daar 
wil de majesteit niet naar luisteren. Ze doet dan alsof ze slaapt. Ze blijft commando’s uitdelen, tot 
wanhoop van haar bedienden. Als er een stuk muur van het paleis afbrokkelt wil de koningin dat er 
meteen een oplossing wordt gezocht. Ze raakt in gesprek met de restaurateur van de muur.  
 
Dit verhaal is een allegorie of parabel. Lezers met een christelijke achtergrond herkennen de symboliek 
en woorden uit de Bijbel, over hoop, vergeving en moed. Niet-christelijke kinderen zal de symboliek en 
de verwijzingen naar de Bijbel wellicht ontgaan, daarvoor is het verhaal te abstract. Maar samen met 
kinderen kun je de Bijbelteksten opzoeken met de hoopvolle woorden die de majesteit opnieuw moed 
gaven. Dan herken je de teksten met een symbolische verwijzing naar de Bijbel. Zoals deze, uit Jesaja: 
'Ik ben al vaker deze rivier overgestoken. Als je er klaar voor bent, zal ik voor je uit gaan. De rivier zal 
je niet wegspoelen, en jij zult niet verdrinken want ik houd je vast'. Een creatieve manier om de Bijbelse 
boodschap van hoop via een 'sprookje' over een koningin door te geven. Kinderen zullen misschien 
later ontdekken dat dit verhaal toch op een heel ander bekend verhaal lijkt. 
 
Het verhaal wordt in heel directe stijl op een vlotte manier en in de tegenwoordige tijd verteld in 
voornamelijk korte zinnen. Door de veelal beschrijvende stijl kan de lezer zich minder gemakkelijk 
identificeren met de personages. Er is nauwelijks sprake van 'show don't tell', zoals bijvoorbeeld op pag. 
38: 'Ze lopen weer naar boven en deze keer sjezen ze met zijn drieën op een matras naar beneden. Schalk 
gaat nog een keer op twee matrassen en Uitsmijter probeert het een keer staand. Samen hebben ze het 
beste uur van hun leven in het paleis tot nu toe. Dan horen ze geklop en de koninklijke bel tegelijk. 
Uitsmijter zegt dat hij nog een keer met een matras naar beneden wil glijden voordat hij de deur 
opendoet. Bloem en Schalk lopen direct naar de koninklijke slaapkamer en zien daarom niet dat 
Uitsmijter tijdens zijn laatste ritje op een matras zo hard gaat, dat hij in de koninklijke fontein belandt'. 
Dit fragment had veel levendiger en grappiger kunnen zijn als de auteur het aan de lezer had laten zíén 
in plaats van het had verteld. 
 
De auteur speelt met de keuze van de namen. Zoals de naam van het BelangRijk: een rijk van belang, 
een majesteit die zich belangrijk voelt. Mooi gevonden is ook de naam 'de zoon van de Hoogste van 
VindingRijk', waarmee Jezus bedoeld wordt. De overige namen van de vier vrienden zijn wat 
vergezocht. De zin 'Heel Muffin Bakt' zullen veel lezers herkennen. Het komt uiteindelijk allemaal goed. 
Het verhaal eindigt met de liefdesverklaring van de dokter aan de majesteit. Deze mededeling komt 
nogal uit de lucht vallen en wekt verbazing. Ook het einde voelt wat abrupt met de brief van de majesteit 
aan de lezer. Dit had net wat beter uitgewerkt kunnen worden. 
 
Het idee van dit verhaal is beslist leuk gevonden, een vrolijk 'sprookje'. Maar tegelijkertijd is het ook 
wat gladjes, het klopt allemaal. Er is geen frictie, geen werkelijk leed, geen echt diepere laag. Het verhaal 
schuurt niet, waardoor het uiteindelijk ook wat saai is. Er had meer spanning in het boek gemogen, het 



mist levendigheid. Het verhaal lijkt qua idee wat op de prentenboeken van Max Lucado: iets te mooi, 
te glad.  
 
Het is een gebonden, vrij hoog boek. De tekst is afgedrukt op stevig, spierwit papier in een wat smal 
lettertype. De jury vindt het lettertype niet prettig leesbaar. Het gekozen lettertype is daarbij niet echt 
toegankelijk voor alle leerlingen, in elk geval niet voor dyslectici. De titel is afgedrukt in een speels 
lettertje. De gedachtes van de majesteit zijn cursief afgedrukt. Andere uitingen van de majesteit zijn in 
een grotere, vettere en duidelijkere letter afgedrukt, wat een speels effect geeft. Erg leuk is ook dat de 
verhalen worden afgewisseld met recepten voor boterkoek, onzichtbare inkt en blauwe blubber. Door 
deze bijpassende doe-activiteiten zal het verhaal ongetwijfeld langer blijven hangen bij kinderen.                  
De illustratie op de omslag vindt de jury minder aantrekkelijk. De kleuren zijn nogal donker en het 
duurt even voor je ontdekt dat de gekleurde blokken de matrassen van de koningin zijn, gevouwen als 
een boek. 
 
Ondanks dat is De Majesteit van het Belangrijk echter een mooi verhaal, waarin de auteur laat zien hoe 
vriendschap ingevuld kan worden: door trouw te blijven en elkaar te helpen, ook wanneer dit minder 
gemakkelijk is. Het is een fantasievol verhaal waarbij wat meer spanning en levendigheid niet misstaan 
had. 
 
Anke van der Pol debuteerde met Wonderlijke verhalen uit het Sleutelbos, waarvoor ze genomineerd werd voor 
het Hoogste Woord 2018. Dit is haar tweede boek, dat uitkwam als actieboek voor de bovenbouw in de 
Kinderboekenmaand 2018.  
 

 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
Titel:  Stip & Roeltje: De charmante oplichter 
Auteur: Anne Ruhl 
Illustraties: Michel de Boer 
Uitgever: Buddybooks 
 
 

 
De zussen Stip en Roeltje hadden niet méér van elkaar kunnen verschillen: Stip is een echte controlfreak, 
maakt nooit iets vies en doet er alles aan om haar droom te bereiken. Roeltje, daarentegen, is chaotisch 
en heeft een koopverslaving. Wanneer Roeltje wordt ontslagen en haar huis wordt uitgezet, besluit ze 
bij haar zus en neefje Frederik in te trekken. Dat is het begin van een reeks doldwaze avonturen. Terwijl 
Stip haar uiterste best doet om een schoonmaakwedstrijd te winnen, zet Roeltje het hele huis op stelten 
en wordt ze opgelicht door een charmante man genaamd Max. En tot overmaat van ramp valt Stip ook 
nog eens als een blok voor hem. Lukt het Roeltje en Frederik om de oplichter te ontmaskeren? 
 
Met Stip & Roeltje: De charmante oplichter heeft basisschoolleerkracht Anne Ruhl een op het eerste gezicht 
vrolijk en grappig jeugdboek geschreven. Aan alles merk je dat er veel aandacht is besteed aan de 
uitvoering van het boek: de speelse illustraties op het omslag en de mooie, aantrekkelijke vormgeving 
sporen aan tot lezen, en de stevige hardcover met leeslint geven het boek een luxe uitstraling. En wat 
dit omslag extra leuk maakt, is dat de personages al een beetje worden voorgesteld. Zo word je het 
verhaal al in getrokken voor je daadwerkelijk begint met lezen. 
 
Ook het verhaal zelf is origineel en zit vol leuke vondsten. De creativiteit spat ervan af, met name in de 
geweldige uitvindingen die Stip doet om de wereld een beetje schoner te maken. Ze verzint de gekste 
dingen, zoals een ‘Nooit-Meer-Vuil-Vreter’, een ‘Stinksokken-oplosser’, ‘Schone kinderspray’ en een 
‘Wasstraat voor vieze kinderen’, maar helaas pakken haar projectjes niet altijd even goed uit. Haar 
rommelige, ongeorganiseerde zus Roeltje kan er bovendien ook wat van: ze loopt met gemak in zeven 
sloten tegelijk in haar zoektocht naar een nieuwe baan, wat geregeld grappige momenten oplevert.  
 
Hoewel De charmante oplichter door al die bizarre gebeurtenissen niet snel verveelt, had de uitwerking 
wellicht nog iets beter gekund. Wat meteen al opvalt is bijvoorbeeld dat de hoofdpersonages van het 
boek twee volwassenen zijn en dat het verhaal eigenlijk ook alleen maar om ‘volwassenenproblemen’ 
lijkt te draaien: geldproblemen, werkloosheid, schoonmaken, koopverslaving, gestolen fietsen, 
verzekeringsfraude, et cetera. Dit zijn over het algemeen geen onderwerpen die kinderen zullen 
herkennen of aanspreken, waardoor ze zich ook wat minder snel met de hoofdpersonages zullen 
kunnen identificeren. 
 
Verder springt het verhaal zo nu en dan behoorlijk van de hak op de tak en lijkt er niet altijd een 
doorlopende lijn in te zitten. Zo zou je bijvoorbeeld verwachten dat de nette Stip enorm boos wordt 
wanneer ze ontdekt dat Roeltje en Frederik het hondje Pablo voor haar hebben verborgen, maar 
ondanks alle troep lijkt ze dat in het volgende hoofdstuk alweer te zijn vergeten. En waarom heeft ze 
zo’n hekel aan haar naam? Ook de verhaallijn van oma, die bij het circus werkt, lijkt wat uit de lucht te 
komen vallen: waarom hebben ze het ene moment nog zo’n hekel aan haar en het volgende niet meer? 
Er wordt te weinig uitgelegd, waardoor je niet altijd doorhebt wat er nu precies gebeurt en soms het 
gevoel krijgt dat er stukjes ontbreken. Ook de personages blijven hierdoor wat karikaturaal en komen 
niet helemaal uit de verf. 



 
Waar het verhaal qua thematiek erg volwassen aandoet, is ook het taalgebruik hier en daar behoorlijk 
pittig. Met woorden als ‘huisraad’ (p. 16), ‘bureauaccessoires’ (p. 14), ‘onvoldoende saldo’ (p. 8), 
‘sancties’ (p. 24), ‘consequenties’ (p. 25), ‘barmhartigheid’ (p. 83) en ‘voortvarend’ en ‘gerenommeerd’ 
(p. 58), rijst toch de vraag voor welke leeftijd dit verhaal nu eigenlijk bedoeld is. Qua taalgebruik en 
thematiek lijkt het immers te ingewikkeld en volwassen voor jongere lezers, al is het verhaal juist 
wellicht weer wat te kinderlijk voor oudere lezers. 
 
Toch weet Anne Ruhl zeker ook te charmeren met haar vlotte taalgebruik en grappige woordspelingen. 
Zo hebben veel van de personages een naam die iets zegt over hun karakter (buurvrouw Zuurpruim, 
Max op de Lichter, Karlijn de Schrobber, Arie Allesreiniger) en zit het verhaal bomvol allitererende 
uitroepen, zoals ‘panische prullenbak’, ‘groezelige griebels’, ‘gevaarlijke graspollen’ of ‘gekapseisde 
gondels’. Niet alles is even goed gevonden, en sommige vondsten komen zelfs een beetje geforceerd 
over (de ‘geannuleerde galspuger’ bijvoorbeeld), maar over het algemeen voegen ze juist wat extra 
humor toe aan het verhaal. 
 
Ook zit er veel vaart in het verhaal. De vele dialogen lezen prettig weg (al is het niet altijd even duidelijk 
wie wat precies zegt) en met uitzondering van de eerder genoemde uitschieters is het taalgebruik over 
het algemeen niet heel ingewikkeld. Wat wel een puntje van aandacht is, zijn de lastig leesbare 
hoofdstuktitels. Waar het wiebelige lettertype op het omslag nog vrolijk en speels is, leest het boven de 
hoofdstukjes zelf een stuk minder makkelijk weg. Ook aan de illustraties in het boek had wat meer 
aandacht besteed mogen worden. Op het omslag spreken ze de lezer echt aan, maar in het binnenwerk 
zijn het niet meer dan wat eenvoudige, soms bijna onherkenbare schetsen. Alleen al een beetje schaduw 
had waarschijnlijk veel goedgemaakt. 
 
Het geloof speelt in De charmante oplichter geen rol. Wel zijn er wat thema’s in het verhaal te vinden die 
een mooie boodschap met zich meebrengen. Familie, dierenliefde, vriendschap, samenwerking en 
respect voor elkaar spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol, waardoor kinderen tijdens het lezen kunnen 
leren hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan. 
 
Over het algemeen is De charmante oplichter dus een vrolijk, creatief en origineel verhaal dat vol zit met 
grappige vondsten. Het idee achter het verhaal is leuk bedacht, maar de uitwerking schiet helaas wat 
tekort. De onderwerpen lijken net iets te volwassen voor de beoogde doelgroep, het verhaal voelt soms 
chaotisch en onoverzichtelijk aan en de illustraties hadden ook nog wat meer aandacht mogen krijgen. 
Dat neemt echter niet weg dat De charmante oplichter een leuk debuut is dat vooral geschikt is voor de 
wat meer gevorderde lezer. 
 
Anne Ruhl is lerares op een basisschool en studeerde aan de Schrijversacademie. De charmante oplichter is haar 
debuut. 
 
 
 
 
 
 
 
 


