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Inleiding juryrapport 2020 
 
Dit jaar reikt de vakjury voor de vierentwintigste keer het Hoogste Woord uit, de prijs voor het beste 
christelijke kinderboek van het afgelopen jaar. Welk van de negen ingezonden boeken wordt dit 
jaar uitgeroepen tot het beste christelijke kinderboek en sleept deze felbegeerde prijs in de wacht? 
 
Negen titels, negen verschillende verhalen van negen kinderboekschrijvers, onder wie slechts één 
mannelijke auteur. Iedere schrijver vertelt zijn/haar eigen verhaal en heeft zijn/haar eigen stijl. Aan de 
jury de zware, maar boeiende taak om te bepalen welk boek de winnaar is. 
 
In januari en februari 2020 kwam de jury twee vrijdagavonden bij elkaar in Zwolle. Onder het genot 
van verse boterkoek, paaseitjes, sloten thee en koffie werden alle boeken uitvoerig besproken. 
We hadden meer juryvergaderingen gepland, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Gelukkig 
konden we op afstand met elkaar communiceren, waardoor de beoordeling van de titels nauwelijks 
vertraging opliep. 
 
Het viel de jury op dat er dit jaar veel maatschappelijke thema’s aan bod kwamen. Natuurbehoud en 
dierenbescherming (Kamperen in Kenia, Evelien van Dort, KokBoekencentrum), oorlogstrauma, 
bootvluchtelingen en discriminatie ten aanzien van asielzoekers (Overboord, Rijk Arends, Den Hertog), 
Tweede Wereldoorlog (Papa, waar blijf je?, Willemijn de Weerd, Columbus), herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog (De geheime schuilplaats, Annette van der Plas, Buddy Books), bezoek aan sponsorkind 
(Vliegticket naar mijn sponsorzus, Gesa van Delft, Columbus), adoptie (Waar hoor ik thuis?, Femmie van Santen, 
KokBoekencentrum), oorlogsdreiging en het leven in een andere cultuur (Wereld in een koffer, Lianne 
Biemond, Den Hertog). Elk boek behandelt een thema waarover we kunnen of juist moeten doorpraten. 
Kinderen worden zich dan bewust van de thema’s en kunnen er belangrijke lessen van leren. 
Naast maatschappelijke thema’s gingen er ook een paar boeken over alledaagse bezigheden en 
belevenissen van kinderen, thuis en op school (Lotte laat maar, deel 2: chaos in de brugklas, Willeke Brouwer, 
KokBoekencentrum en Maffe meester Daan, Judith van Helden, Columbus). De nadruk lag bij deze boeken 
vooral op het feit hoe verschillend we allemaal zijn en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Je mag 
zijn wie je bent en het is belangrijk dat je elkaar accepteert en helpt. 
 
Beoordelingscriteria 
Waar letten we bij de beoordeling op? Op alles! Uiterlijk, lettertype, regelafstand, hoofdstuktitels, 
verwijzingen naar verklarende woordenlijsten, diepere laag, humor, verhaallijn, illustraties, taal- en 
spelfoutjes. Elk element is grondig bestudeerd en deskundig beoordeeld.  
 
De volgende criteria vormden daarbij onze leidraad: 
 Omslag: Ziet het omslag er aantrekkelijk uit, geeft het de inhoud van het verhaal goed weer? 
 Titel: Is de titel pakkend, maakt hij nieuwsgierig, is hij niet te lang, geeft hij goed de inhoud van het 

verhaal weer? 
 Opbouw van het verhaal: Is die evenwichtig, is het verhaal af, is het een aaneenschakeling van 

gebeurtenissen, wordt er toegewerkt naar een plot, zit er een diepere laag in? 
 Taalgebruik: Sluit het taalgebruik aan bij de doelgroep, lopen de dialogen soepel? 
 Karakters: Zijn de karakters geloofwaardig, maken ze een ontwikkeling door, zijn ze herkenbaar 

voor de lezer? 
 Christelijk element: Is dit wel of niet aanwezig en zo ja, op welke manier? 
 Illustraties: Zijn ze wel of niet aanwezig en zo ja, voegen ze iets toe aan het verhaal, passen ze bij de 

tekst? 
 Leesbeleving: Word je meteen het verhaal ingetrokken of duurt het even voordat je ‘in het verhaal 

zit’? 
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Op basis van bovenstaande beoordelingscriteria hebben we drie titels genomineerd die kans maken op 
de vakjuryprijs het Hoogste Woord. 
 
Nominaties en keuze het Hoogste Woord 
Na een spannende stemming hebben we de volgende drie titels genomineerd voor het Hoogste Woord 
2020. 
 
1. Overboord, Rijk Arends, Den Hertog. 
2. Waar hoor ik thuis?, Femmie van Santen, KokBoekencentrum. 
3. Papa, waar blijf je?, Willemijn de Weerd, Columbus. 
 
Overboord 
Overboord gaat over de 12-jarige Samuel. Samen met zijn ouders is hij uit Syrië gevlucht. In Nederland 
heeft hij last van zijn oorlogstrauma, maar hij wil er liever niet over praten, ook niet met zijn vrienden. 
Hij krijgt te maken met discriminatie. Het idee dat veel inwoners van het dorp mensen zoals hij liever 
zien gaan dan komen, maakt hem verdrietig en boos. Tijdens de flashbacks komen we steeds meer te 
weten over de gevaarlijke tocht over zee. De puzzelstukjes vallen stukje bij beetje op de juiste plek. 
Daardoor ga je als lezer ook steeds beter begrijpen waarom hij zo heftig reageert in bepaalde situaties. 
 
Waar hoor ik thuis? 
De titel van dit boek beschrijft de vraag die veel in Noortjes hoofd omgaat: Waar hoor ik thuis? De 12-
jarige Noortje is geadopteerd. Ze voelt zich anders dan de twee jongere biologische kinderen van haar 
adoptieouders en vraagt zich steeds vaker af of haar eigen biologische ouders nog wel leven. Wat zou 
ze hen graag ontmoeten! Ze besluit in actie te komen. Tijdens hun zoektocht in Portugal beleven Noortje, 
haar beste vriendin Pam en diens broer Orlando spannende avonturen. 
 
Papa, waar blijf je? 
Papa, waar blijf je? is een prachtig en aangrijpend kinderboek over de Tweede Wereldoorlog. Als lezer 
kruip je in de huid van de 10-jarige Anna en voel je de dreigende sfeer die er continu hing. Verder maak 
je echt een reis terug in de tijd: je ontdekt hoe het huishouden 75 jaar geleden werd gerund, hoe de 
verhoudingen binnen het gezin waren en hoe het geloof werd beleefd. 
 
Met kop en schouders 
De drie bovenstaande titels zijn hun nominatie meer dan waard. Toch stak er één titel bovenuit. De 
vijfkoppige jury was het erover eens dat Overboord van Rijk Arends (Den Hertog) een mooi, spannend 
en meeslepend boek is. De flashbacks gaven steeds een stukje informatie prijs van de gebeurtenissen in 
het verleden. Het gaat over een hoogst actueel thema. We konden het boek niet meer wegleggen, we 
moesten gewoon weten wat er verder ging gebeuren. We mogen dus wel zeggen dat Overboord een 
echte pageturner is.  
 
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: Henriët Koornberg, Peter Dijkstra, Dirry van de Grampel, Riet van Laar, Gabriëlle Medendorp.  
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De winnaar van het Hoogste Woord 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

De 12-jarige Samuel is vanwege de oorlog samen met zijn ouders uit Aleppo gevlucht. Ze hebben Syrië 
verlaten omdat ze christen zijn en bedreigd werden door de terroristen van Islamitische Staat. Het gezin 
woont inmiddels anderhalf jaar in Nederland en Samuel zit in groep 8, waar hij het goed naar zijn zin 
heeft. De school houdt een projectweek over ‘Reizen’ en in zijn groep gaat het over de reis die Samuel 
heeft gemaakt. Dat vindt hij best moeilijk, vooral ook omdat er daardoor telkens nare herinneringen aan 
de verschrikkelijke boottocht naar boven komen. Bovendien voelt hij zich schuldig over de miskraam 
die zijn moeder tijdens die reis heeft gehad. Het wordt er niet beter op als er onrust in het dorp ontstaat 
door de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum.  

Met Overboord heeft Rijk Arends een actueel verhaal geschreven waarin kinderen kennismaken met het 
leven van vluchtelingen, met daarbij alle voorkomende vooroordelen en problemen.  
Het vrij donkere omslag geeft de sfeer van het verhaal goed weer en stipt tegelijkertijd ook een 
indrukwekkende gebeurtenis uit het boek aan. Samuel werd tijdens zijn reis gered door een boot van 
de kustwacht. Een afbeelding van de rubberboot was misschien passender geweest, omdat die boot 
enkele keren in het verhaal voorkomt. 
Het boek heeft verder geen illustraties, maar door de beeldende schrijfstijl worden die ook niet gemist. 
De korte titel en de omslagtekening maken nieuwsgierig naar de inhoud van het boek.  

Het boek telt achttien hoofdstukken en begint met een boeiend en ingetogen geschreven proloog, 
waarbij direct de spanning voelbaar is en je meteen het verhaal wordt ingetrokken. Thema’s die aan de 
orde komen, zijn vriendschap, je veilig voelen, discriminatie, christen zijn en oorlog. Deze eigentijdse 
thema’s worden op een pakkende manier uitgewerkt. Arends weet goed te verwoorden hoe het voor 
asielzoekers is om zich in een ander land te vestigen. Er komen dilemma’s aan bod waarmee het gezin 
van Samuel te maken krijgt. Zo hebben ze bijvoorbeeld geen geld voor een fiets en moeten ze met de 
bus naar de stad om bij de Turkse winkel Arabische producten te kunnen kopen. Als lezer word je 
meegenomen in de gedachten van de hoofdpersoon. Daardoor besef je dat het niet makkelijk is om te 
vluchten en in te burgeren in een ander land. Als vluchteling laat je vaak heel veel achter, zoals in het 
geval van Samuel zijn oudere broer George, maar ook zijn opa en oma. Het thema veiligheid speelt een 
duidelijke rol en loopt als een rode draad door het verhaal heen. Samuel denkt vaak terug aan de 
gevaarlijke reis naar Nederland. Opeens ziet Samuel zichzelf weer in de boot zitten… Met een ruk draait hij 
zich om. Heeft hij het zich verbeeld?... Hij huivert. Soms is het zo levensecht (p. 17). Maar ook in Nederland 
ervaart Samuel soms onveiligheid: Hij had zo gehoopt dat ze hier eindelijk weer een normaal leven konden 

Titel:   Overboord 
Auteur:   Rijk Arends 
Illustraties: Roelof van der Schans  
Uitgever:  Den Hertog 
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leiden. Al die tijd heeft hij gedacht dat hij hier in het dorp veilig was (p. 111). Het laat zien hoe belangrijk het 
is om je veilig te kunnen voelen, zeker voor kinderen. 

Arends voert meerdere verhaallijnen op, die hij op een natuurlijke manier samen laat komen in een 
spannende ontknoping. Allereerst worden de hedendaagse gebeurtenissen van het leven van Samuel 
en zijn gezin beschreven, het schoolleven met daarbij het groepsproject over de reis van Samuel en het 
plezier dat hij beleeft aan voetballen. Naarmate het verhaal vordert, zijn er ook spanningen in de klas 
rondom de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum.  
In een tweede verhaallijn wordt gedurende het verhaal steeds duidelijker wat zich onderweg naar 
Nederland allemaal heeft afgespeeld. Dit gebeurt door middel van flashbacks in een cursief lettertype, 
niet chronologisch, maar meer in de volgorde van de ernst van de gebeurtenissen. Door de flashbacks 
snap je als lezer goed waarom Samuel bepaalde dingen doet of denkt. Hij wil de minder ingrijpende 
situaties wel in zijn gedachten toelaten en daarover ook wel wat vertellen, maar het wordt voor hem 
moeilijker naarmate het verdriet en het schuldgevoel meer gevoeld worden. Dat schuldgevoel komt 
heel duidelijk naar voren op p. 86: Hij had ook een zusje kunnen hebben om mee te spelen maar zij is op Lesbos 
achtergebleven. Op p. 119 wordt dat nog ingrijpender verwoord: Het komt door hem dat zijn zusje dood is. 
Arends geeft steeds iets meer prijs van de verdrietige gebeurtenissen en de impact die deze op Samuel 
hebben. Dat is knap gedaan. Hij weet daarbij de emoties en gedachten van Samuel goed te beschrijven. 
Het verhaal kent aan het eind een positieve, maar wel wat clichématige wending: Samuels vader redt 
Yannick, waarna Harmen en Samuel elkaar excuses aanbieden. Wellicht had de auteur het verhaal 
evenwichtiger kunnen maken als hij deze elementen wat genuanceerder had uitgewerkt.  
 
De schrijfstijl die Arends hanteert, is inlevend en soepel, met toegankelijke taal en met vrij korte zinnen. 
De dialogen zijn natuurlijk en passen goed bij de doelgroep. De schrijver zet de lezer aan het denken 
over gedachten van Samuel, zoals op p. 11: Is vluchten ook reizen? Af en toe wordt een niet alledaags 
woord gebruikt, zoals doorklieft (p. 91). Maar in de context wordt de betekenis ervan duidelijk. Het 
verhaal bevat enkele kleine foutjes: een anders directeur van een bank (p. 19); het hoek van het plein (p. 77).  

Het karakter van de hoofdpersoon Samuel wordt levensecht beschreven. Hoewel het verhaal niet in de 
ik-vorm is geschreven, kruipt de lezer als het ware in de huid van Samuel. Het is duidelijk dat hij erg 
veel last heeft van een traumatische ervaring. Het liefst stopt hij dat nare gevoel weg, maar stukje bij 
beetje bouwt hij een vertrouwensband op met zijn klasgenoot Esmee en met de meester, waardoor hij 
zich meer open durft te stellen. Zijn karakter maakt een duidelijke ontwikkeling door. Soms gaat hij nog 
wel door het lint, omdat zijn klasgenoot Harmen hem ‘vuile asielzoeker’ noemt. Ook Harmen maakt 
een ontwikkeling door, van irritante pester tot een mildere jongen die vriendschap wil sluiten. Maar 
daarvoor moet er wel eerst een naar ongeluk gebeuren, waarbij Harmens broer Yannick ernstig gewond 
raakt en Samuels vader als arts reddend optreedt. De rol van de meester wordt in het verhaal 
genuanceerd beschreven. De vriendschap tussen Samuel en Esmee speelt het hele boek door een 
belangrijke rol.  

Het geloofselement komt diverse keren op een ongedwongen wijze aan de orde en is op een 
geloofwaardige manier in het verhaal verwerkt, waardoor het niet opgelegd overkomt. Het gezin van 
Samuel moet vluchten uit Syrië, omdat ze er als christenen niet meer veilig zijn. Samuel ging in Aleppo 
naar de zondagsschool en denkt na over de woorden van de dominee, die hem helpen in moeilijke 
situaties. Voorbeelden hiervan zijn: p. 35: …na het bidden was zijn angst verdwenen; p. 109, als hij bijna 
verdrinkt: ‘In de moeilijkste omstandigheden is God vaak het dichtst bij’, klinkt de stem van de dominee in zijn 
hoofd. Maar waarom merkt hij daar niets van. Of op p. 121, waar Samuel moet denken aan zijn vaders 
woorden: Laat zien wie wij zijn, Samuel. Syriërs, maar vooral christenen. In het verhaal klinkt de volgende 
boodschap door: Heb je vijanden lief. Zorg ervoor dat je ze niet gaat haten, maar bid voor hen. Op school 
vertelt meester in het kader van het project ook over Bijbelse personen, die moesten vluchten, zoals Jozef 
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en Maria, Mozes en Abraham. Ook andere geloofsgewoonten komen aan de orde, zoals op p. 23: Toen 
hij laatst bij Thomas at, werd er na het eten uit de Bijbel voorgelezen. Dat had hij nog nooit meegemaakt. Zijn 
vader leest ’s avonds vaak een uurtje uit de Arabische Bijbel. Dan fleurt hij weer wat op.  

Het verhaal bevat veel informatie over Syrië en de cultuur van het land. Dit is op een subtiele manier in 
het verhaal verwerkt. Zo had de klas van Samuel in Aleppo geen digibord, maar alleen een krijtbord. 
Meester Shanati was best streng en je mocht hem niet recht in de ogen kijken. De leerlingen droegen op 
school een schooltenue. Op p. 67 zegt Samuel: In Syrië trekt iedereen zijn schoenen uit voor hij naar binnen 
gaat. Verder wordt er informatie gegeven over de reis van het gezin vanuit Syrië via Turkije en 
Griekenland en hun verblijf in een azc. In Nederland eet het gezin het liefst Arabische gerechten, zoals 
kibbeh, hummus en kebab. Moeder bakt regelmatig barazeh koekjes.  

De jury is van mening dat Rijk Arends met Overboord een knap opgebouwd, gelaagd en aangrijpend 
jeugdboek heeft geschreven over de actuele vluchtelingenproblematiek. Het boek kenmerkt zich door 
een goed doordachte verhaalstructuur. Daarnaast draagt het eraan bij dat de lezer een genuanceerder 
beeld krijgt van asielzoekers en dat je niet te snel moet (ver)oordelen. Kortom, een prachtig verhaal, 
waar ook volwassenen van kunnen genieten.  

Rijk Arends is leerkracht. Dit is zijn tweede boek. Met zijn debuut Onder vuur won hij de EigenWijsPrijs 2018. 
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Overige nominaties  

 
Noortje gaat met Pams familie mee op vakantie naar Portugal. Daar gaan ze in het geheim ‘operatie A’ 
uitvoeren: het achterhalen van Noortjes biologische moeder. Pams broer Orlando helpt hen. Tijdens hun 
zoektocht stuiten ze op meneer Almeida, die Noortje opsluit. Ze vindt in het kamertje bij zijn garage 
haar adoptiedossier. Ze ontdekt dat haar biologische moeder nog leeft, terwijl ze altijd dacht dat haar 
biologische moeder na haar geboorte overleden was. Wanneer Noortje weer bevrijd wordt, komen haar 
ouders over uit Nederland. De Portugese politie en de Nederlandse politieagente Fleur ontdekken dat 
haar biologische ouders in Marokko wonen met hun andere twee kinderen.  
Fleur begeleidt Noortje en haar familie en plant een ontmoeting. Dan krijgen ze het bericht dat Noortjes 
opa in Nederland in het ziekenhuis ligt. Daarom kan de ontmoeting niet doorgaan. Daar is Noortje heel 
verdrietig om. En dan komt opa ook nog te overlijden. Pams familie komt dan ook terug naar 
Nederland. Pam vindt dat niet erg, want zonder Noortje was de vakantie toch niet meer leuk. 
Politieagente Fleur ontmoet de ouders van Noortje wel en stuurt Noortje foto’s van haar biologische 
familie. Op een later tijdstip vliegen Noortje en haar adoptiemoeder alsnog naar Marokko om daar het 
gezin te ontmoeten. 
 
De titel van dit boek beschrijft de vraag die veel in Noortjes hoofd omgaat: Waar hoor ik thuis? Ze is erg 
bezig met haar adoptie en wil maar al te graag meer te weten komen over haar biologische ouders. Ook 
als lezer wil je een antwoord op die vraag. 
De gelaatsuitdrukking van het meisje op het omslag laat duidelijk zien dat ze ergens mee zit. Dat past 
bij de titel en de inhoud van het boek. Het meisje lijkt een jaar of zeven, acht te zijn. Dit past niet bij de 
inhoud van het boek: En dat is pas echt stom, als je al twaalf bent (p. 9). Deze afbeelding van Noortje is de 
enige illustratie bij het verhaal.  
 
Het boek begint met een pakkend gedicht over een ontbrekend stukje in de puzzel die Noortje heet. Ze 
vraagt of God haar weer heel wil maken. De lezer zit daarmee gelijk in het hoofd van Noortje. Het 
verhaal is voor een deel vanuit Noortjes perspectief geschreven. Zij voelt dat ze anders is dan de rest 
van het gezin. Zij heeft donker, golvend haar en een donkere huid. Haar broertje Max en zusje Lieke 
niet, zij hebben lichtblond haar, sproeten op hun wangen en lichtblauwe ogen (p. 75). Noortje wil weten 
wie haar biologische moeder is. Ze wil zichzelf leren kennen door het verleden te onderzoeken. Dit doet 
zij samen met Pam, haar beste vriendin en Orlando, Pams broer, op wie Noortje een beetje verliefd is. 
Samen maken ze plannen. Meestal doen ze dat bij Pam thuis. Daar is het altijd gezellig. Zeker als die 
lieve oma Tibby er ook is. Zij heeft een warme en vriendelijke persoonlijkheid. Ze vertedert met 
uitspraken als o mi goedoe (p. 69). Bij Pam gaat alles lekker ontspannen. Bij Noortje thuis gaat het er veel 
strakker aan toe. Er gelden veel regels en er is een strak schema met huishoudelijke taken. Deze 

Titel:   Waar hoor ik thuis? 
Auteur:  Femmie van Santen 
Illustraties:  Bij Barbara 
Uitgever:  KokBoekencentrum 
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verschillen tussen de gezinnen van Noortje en Pam zijn realistisch en op natuurlijke wijze beschreven 
en worden in de loop van het verhaal steeds duidelijker. 
Noortjes relatie met haar moeder lijkt wat oppervlakkig. Noortje durft haar ook niet goed te benaderen 
met vragen over haar adoptie. Mama lijkt hun drukke leven maar net aan te kunnen: Mama slaakt haar 
bekende zucht … (p. 17).  
 
Het verhaal is opgedeeld in korte hoofdstukken. Per hoofdstuk wisselt het perspectief tussen Pam en 
Noortje. Dat wordt duidelijk gemaakt door de gecursiveerde naam onder de hoofdstuktitel: Pam of 
Noortje. Dat schept duidelijkheid tijdens het lezen. Af en toe moet je als lezer even terug naar het begin 
van het hoofdstuk om te kijken vanuit wiens perspectief er wordt geschreven.  
Je wordt als lezer meegenomen in het verhaal van Noortjes zoektocht. Met veel gevoel worden Noortjes 
gedachten beschreven. Haar karakter is sterk neergezet. Dat geldt ook voor de karakters van de andere 
personen. Het zijn geloofwaardige personen die een ontwikkeling doormaken. Soms lijken Noortje en 
Pam echter eerder veertien dan twaalf jaar. Een paar voorbeelden hiervan zijn het gedeelte waarin 
Noortje weer teruggaat naar Almeida’s huis (p. 126) en een gesprek tussen Noortje en haar ouders: Nu 
wil ze ook alles gezegd hebben (p. 152). Hier komt ze iets te wijs over voor iemand van twaalf jaar. Dit 
gegeven doet verder niets af aan het feit dat het verhaal past bij de doelgroep: tieners vanaf twaalf jaar.  
De ouders van Noortje komen iets minder duidelijk uit de verf, maar maken evenwel een ontwikkeling 
door; Noortjes moeder bijvoorbeeld, wordt wat milder en stelt zich meer open voor Noortje en haar 
gevoelens.  
 
Door Noortjes zoektocht leert de lezer meer over illegale adoptie. Vriendschap is eveneens een 
belangrijk thema. Pam en Noortje zijn vriendinnen door dik en dun. Ook de steun en hulp die Orlando 
geeft, komt erg vriendschappelijk over. Met de hulp van anderen ontmoet Noortje uiteindelijk haar 
biologische ouders.  
 
Het taalgebruik van Waar hoor ik thuis? is passend bij de doelgroep. De dialogen in het verhaal zijn 
realistisch en natuurlijk. Bepaalde dingen worden soms prachtig verwoord, zoals de laatste zin van het 
boek: De puzzel is af. Alle stukjes zitten op hun plaats (p. 221). Een mooie afsluiter die terugverwijst naar 
de onaffe puzzel aan het begin van het boek. Zo voelde Noortje zich eerst en nu is de puzzel af. Ook 
gevoelens worden mooi en beeldend uitgedrukt, zoals Het is alsof iemand een zware steen in haar buik heeft 
gelegd (p. 30). 
 
De personages maken gebruik van humor. Dat zorgt voor ontspanning en is een leuke toevoeging aan 
het verhaal. Vooral in het gezin van Pam worden veel grapjes gemaakt. Ook door Pams vader, al komen 
die grappen soms wat geforceerd en flauw over. Er wordt daarnaast gebruikgemaakt van Surinaamse 
woorden. De betekenis ervan wordt vervolgens op een natuurlijke manier verwoord, bijvoorbeeld als 
Alice bojo bakt (p. 26).  
 
In dit boek komt het geloof duidelijk aan de orde. Zowel de familie van Noortje als die van Pam gaan 
naar de kerk. Bij Pam thuis wordt er meer over gepraat dan bij Noortje. Het verschil in geloofsbeleving 
komt op een natuurlijke manier naar voren. Het is niet belerend en het geloof ligt er niet te dik bovenop. 
De geloofsbeleving wordt ook mooi omschreven: ‘Help me, God.’ De woorden komen er op een fluistertoon 
uit en ze schaamt zich een beetje. Nogal laat om dat nu pas te vragen. (p. 126).  
 
Het boek is uitgegeven als paperback. Het lettertype is groot en leest fijn. Er is gebruikgemaakt van 
korte hoofdstukken. Deze zijn opgedeeld in alinea’s, die worden aangegeven door middel van een 
witregel. Er staan meerdere fouten in het boek, zoals: Hé, zullen op YouTube (p. 21); Dan kunnen straks we 
(p. 82) en electriciteitspaal (p. 113). 
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Waar hoor ik thuis? is een prachtig en spannend verhaal over een geadopteerd meisje dat op zoek gaat 
naar haar biologische ouders. Daarbij zijn de subthema’s illegale adoptie, vriendschap en verschillen in 
geloofsbeleving leerzaam voor de lezer.  
 
Femmie van Santen schreef verhalen voor onder andere schrijfwedstrijden. In 2018 werd ze genomineerd voor de 
vakjuryprijs het Hoogste Woord met Een stip aan het einde van de wereld.  
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Papa, waar blijf je? gaat over de 10-jarige Anna uit Putten. De Tweede Wereldoorlog loopt ten einde. Er 
is een aanslag gepleegd door een Puttense verzetsgroep en de Duitsers willen weten wie de dader is. 
Omdat niemand zich meldt, worden een heleboel mannen weggevoerd naar kamp Amersfoort en 
later naar Duitsland. Ook Anna's vader. Putten wordt in brand gestoken en Anna en haar moeder 
vluchten naar Ermelo. Als Anna later weer met haar moeder terugkomt, blijkt dat hun huis er 
gelukkig nog staat. Ze proberen hun leven weer op te pakken. Na de bevrijding heeft iemand een lijst 
met daarop de namen van mannen die het niet overleefd hebben. Ook de naam van Anna's vader staat 
ertussen. De wereld van Anna en haar moeder stort in. Heeft God dan niet geluisterd naar al hun 
gebeden? Om hun verdriet te vergeten, gaan ze hard aan het werk: wassen, schoonmaken en tabak 
planten. Anna neemt die laatste taak over van haar vader. Dan staat er ineens een vreemde man voor 
de deur. Hij kent hun namen… Wie is dat? 

De titel van het boek is goed gekozen. Hij maakt je nieuwsgierig en geeft goed de inhoud van het 
verhaal weer. Anna stelt zichzelf voortdurend de vraag: ‘Papa, waar blijf je?’ Op het omslag staat de 
foto van een meisje. Ze oogt echter jonger dan de 10-jarige Anna. Verder staat er een zwart-witfoto 
van mannen die worden weggevoerd. De foto is indringend en de ondertitel Indrukwekkend verhaal 
over de razzia van Putten onderstreept dit. Omdat de kerk van Putten een grote rol speelt in dit verhaal, 
was het misschien mooi geweest als deze ook terug te zien was op het omslag. Het omslag geeft wel 
heel mooi de sfeer van het boek weer. 

Het gezin bestaat uit papa, mama en de hoofdpersoon Anna. Het verhaal is geschreven vanuit het 
perspectief van Anna. Papa kweekt zelf altijd tabak en groentes en Anna helpt hem daar vaak bij. 
Wanneer papa wordt weggevoerd door de Duitsers moet mama alle taken in het gezin overnemen. Ze 
kan niet altijd goed met de spanningen overweg. Op die momenten neemt Anna de regie over. Zij is 
een wijs meisje en denkt veel na over alles wat er in haar leven gebeurt. Zij maakt een erg mooie 
ontwikkeling door in het boek. Ze neemt taken van haar vader over, zoals het kweken van tabak. 
Verder helpt en ondersteunt ze haar moeder. 

Ook mama ontwikkelt zich. Eerst wordt ze overmand door emoties en spanning, maar later herpakt 
ze zich steeds meer. In het boek komen verschillende spannende momenten voor, bijvoorbeeld 
wanneer Anna met haar moeder in Ermelo is en er een gevecht plaatsvindt. Spannend is ook de scène 
waarin er een soldaat wordt neergeschoten naast de schuilkelder van de buren. 

Titel:   Papa, waar blijf je? 
Auteur:  Willemijn de Weerd 
Uitgever:  Columbus                   
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Dit boek geeft een realistisch beeld over de oorlog. Het beschrijft goed de onzekerheid in Putten 
tijdens de razzia. Ook de angst, de onzekerheid en het verdriet in de tijd daarna komen duidelijk naar 
voren. Bovendien geeft Willemijn de Weerd een genuanceerd beeld van de Duitsers. Als ze op weg 
zijn naar Ermelo ontmoeten ze een Duitse soldaat. Hij regelt dat ze kunnen meerijden met een paard-
en-wagen en Anna krijgt een plak chocolade, omdat ze op zijn dochter lijkt.  

De auteur bouwt de spanning in het verhaal goed gedoseerd op. Alleen komt het einde wat 
clichématig over. De plotselinge terugkomst van de vader is wel heel wensvervullend en maakt de 
kreet 'Papa, waar blijf je?' (te) makkelijk beantwoord. Misschien is dit einde bedoeld om toch nog een 
goed gevoel mee te geven aan jongere lezers. Van de jury had dit niet gehoeven.  

Het boek leest makkelijk, heeft een duidelijk lettertype en is in korte hoofdstukken ingedeeld. De 
overzichtelijke hoofdstukken zijn allemaal voorzien van een korte titel. De titel van elk hoofdstuk 
geeft goed de inhoud weer. Het lettertype is duidelijk en de letters zijn lekker groot. Ook wordt er 
tussen de alinea’s voldoende witruimte gebruikt: duidelijk en overzichtelijk.  

Het taalgebruik in Papa, waar blijf je? is heel geschikt voor de doelgroep. Anna lijkt wel wat wijs voor 
haar leeftijd. Als haar moeder het even niet meer weet, neemt zij de beslissingen en weet ze wat er 
gebeuren moet. Is dit realistisch voor een meisje van tien jaar? Het komt misschien door de tijd, 
waarin ze leefde. Er was veel onzekerheid en de verhoudingen waren toen anders. Wellicht werden 
jonge kinderen veel meer betrokken bij het huishouden.  

In het boek komen een aantal Duitse woorden voor die niet vertaald worden. De auteur lijkt ervan uit 
te gaan dat de lezers de betekenis uit de context kunnen halen. Achter in het boek staat een 
verklarende woordenlijst. Daar wordt in de lopende tekst helaas niet naar verwezen. Je ontdekt deze 
lijst pas na het lezen. Het was handiger geweest als hier voorin het boek naar verwezen werd. 

Uit het hele boek blijkt dat Anna uit een diepgelovig gezin komt. Het boek begint met Psalm 84, vers 3 
en 4 uit de berijming van 1773. De kerk en het geloof zijn belangrijke elementen in het boek. Er wordt 
uit de Bijbel gelezen en gebeden aan tafel. Ook wordt er bijvoorbeeld op zaterdag eten klaargemaakt 
voor zondag. Het christelijk geloof speelde in Putten in die tijd ook een grote vanzelfsprekende rol, 
dus dat sluit heel goed aan bij het verhaal. Willemijn de Weerd weet het geloof op een authentieke 
wijze neer te zetten.  

Het boek is mooi uitgegeven als hardcover. Er zijn geen illustraties toegevoegd, maar ze worden naar 
onze mening niet gemist in het verhaal. In het boek staan een paar kleine foutjes: Het nu toch rustig (p. 
70); dit historisch jeugdboek (p. 94). 

Papa, waar blijf je? is een knap en evenwichtig geschreven historisch verhaal voor oudere kinderen. De 
(angstige) sfeer van 75 jaar geleden wordt goed weergegeven. In het nawoord wordt nog vermeld dat 
het verhaal gebaseerd is op feiten. Het nawoord heeft een duidelijke, mooie boodschap: ‘Wat een 
zegen is het dat we in vrijheid mogen leven!’ Mooi dat Willemijn de Weerd met dit boek 75 jaar na de 
bevrijding deze boodschap nog eens naar voren haalt met deze indrukwekkende, waargebeurde 
geschiedenis in Putten.  

Willemijn de Weerd heeft veel kinderboeken op haar naam staan. Ze won al twee keer het Hoogste Woord, in 
2004 en 2014. Verder verzorgt ze regelmatig workshops en muziekvoorstellingen rondom haar boeken. 
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De overige boeken  
 

 
De 12-jarige Naderah woont met haar vader, moeder, broer Zemar en zusje Nila in Afghanistan, waar 
de taliban veel invloed heeft. De meisjesschool is aangevallen door de taliban, waardoor ze niet meer 
naar school kan. Daarom krijgt ze thuis les van haar moeder. Daarvoor gebruikt ze een koffer, waarin 
van alles zit. Op een gegeven moment moet Naderahs vader midden in de nacht vluchten voor de 
taliban. Een paar dagen later wordt koko (oom) Yasir opgepakt. Voordat hij wordt meegenomen, vertelt 
koko Yasir nog snel iets over een brief en een sleutel. Naderah gaat samen met haar broer op onderzoek 
uit. Doordat vader er niet is, komt er geen geld binnen. Daardoor kunnen ze de huur niet meer betalen 
en worden ze uit hun huis gezet. Ze bidden om een wonder en uiteindelijk wordt hun gebed verhoord. 
 
De titel van dit boek is goed gekozen. Naderahs kijk op de wereld zit letterlijk in een koffer. In hoofdstuk 
1 wordt de koffer al genoemd. Haar schrift ligt opengeslagen op een versleten rode reiskoffer (p. 7). Elke dag 
sluit haar moeder de les af met het volgende liedje, dat twee keer wordt genoemd (p. 11 en p. 124). Het 
liedje is een mooie weergave van de titel en vertelt het verhaal in een notendop. 
 
Meisje, je bent een boffer, 
vandaag leerde je veel bij. 
Vergeet het niet, 
je gedachten zijn vrij. 
En de hele wereld past in onze koffer! 
 
Het is ook meteen duidelijk dat Naderah van schrijven houdt. Op het omslag staart ze voor zich uit met 
een potlood in haar hand. Op de eerste bladzijde staat een heel mooie zin: Soms zou ik de letters sneller 
willen laten lopen, want dan weet ik mooie zinnen. Dan ben ik bang dat ik ze vergeet als ik ze niet snel genoeg 
opschrijf (p. 7). 
 
Het gezin bestaande uit pedar (papa), modar (mama), broer Zemar, hoofdpersoon Naderah en zusje 
Nila is hecht. Naderah is leergierig. Daarin wordt ze gestimuleerd door haar ouders. Naderah maakt 
een ontwikkeling door: ze krijgt meer vertrouwen in de toekomst en leert om te gaan met de angst 
rondom de vraag of haar vader nog terugkeert. De gezinssamenstelling, de verhoudingen tussen de 
gezinsleden en de gespreksonderwerpen zijn herkenbaar voor kinderen. Er gebeuren heftige dingen in 
het boek. Naderahs vader moet vluchten en haar oom wordt opgepakt. Gelukkig zorgt zusje Nila voor 
een beetje afleiding van de grote problemen, waarmee het gezin te maken heeft. Ze heeft behoefte aan 
knuffelen en spelen. Bovendien vertedert ze met haar schattige uitspraken: Nila sool? (p. 10), Nila wil 
niet sapen (p. 57). 
 

Titel:   Wereld in een koffer 
Auteur:  Lianne Biemond 
Illustraties: Marlies Biemond 
Uitgever:  Den Hertog 
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Lianne Biemond vertelt op mooie en verhalende wijze over de situatie in Afghanistan onder het taliban-
bewind. Het verhaal is realistisch geschreven. De lezer komt veel te weten over de Afghaanse cultuur. 
Het verhaal komt echter wat traag op gang. De reden daarvan is dat er al heel snel een stuk geschiedenis 
beschreven staat, dat overkomt als een aaneenschakeling van feiten (p. 8, 9). In een paar zinnen wordt 
verteld over het onherbergzame landschap, over de conflicten tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen en over de productie van heroïne, die niet alleen zorgde voor geld, maar ook voor 
veel geweld. De auteur had deze informatie beter op een meer verhalende manier kunnen verwerken. 
 
Voor in het boek is een landkaart getekend. Deze zorgt voor overzicht. Vooral de grote koffer midden 
in Afghanistan is een originele verwijzing naar de woonplaats van Naderah. Afgezien van de kleine 
landkaartjes van Griekenland, Afghanistan en India bij de hoofdstuktitels, komen er verder geen 
illustraties voor in het boek. 
De dialogen zijn geschreven in begrijpelijke taal en lopen soepel. Toch is het taalgebruik in Wereld in een 
koffer best pittig voor de doelgroep. Zo worden er veel moeilijke woorden en uitdrukkingen gebruikt, 
die kinderen in de doelgroep hoogstwaarschijnlijk nog niet kennen of begrijpen: thermiek (p. 8), 
ontberingen (p. 9), onomwonden (p. 31), drinkt de letters in (p. 80), soebat (p. 83), bedisselt ze (p. 93). Ook zijn 
de zinnen af en toe behoorlijk lang en wordt er veel dichterlijke en beeldrijke taal gebruikt (p. 118). 
Sommige zinnen zijn prachtig, maar zouden ook in een boek voor volwassenen passen: Een glimlach 
strijkt de rimpels in haar voorhoofd weg en verzacht haar hele gezicht (p. 101). De een zal dit meer literaire 
taalgebruik waarderen, terwijl de ander een meer kindgericht taalgebruik zou willen.  
 
Er worden verschillende verhalen verteld met een filosofische moraal. Ze zijn gecursiveerd, zodat je als 
lezer meteen doorhebt dat het gedeelte losstaat van de lopende tekst. Zo is het verhaal over de boom en 
het riet erg mooi (p. 121-123). Toch lijken sommige van die verhalen uitdagend voor de doelgroep. Ze 
hebben een diepe betekenis. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van de zes arme, blinde mannen en 
de grote, mysterieuze olifant (p. 39-48). De verhalen kunnen kinderen aan het denken zetten; wellicht 
zijn er kinderen die het aanvoelen en ook (deels) begrijpen. Maar er zullen ook kinderen zijn aan wie de 
boodschap voorbijgaat. Achter in het boek staat een verklarende woordenlijst. In het verhaal wordt daar 
echter niet naar verwezen. Als lezer ontdek je die woordenlijst pas als het boek uit is. 
 
De familie van Naderah is gelovig en dat komt duidelijk naar voren. Zo schrijft vader onder aan zijn 
brief aan Naderah: Ga met God (p. 80). Verder bidden ze om een wonder, wanneer er geen geld meer 
binnenkomt, nadat Naderahs vader is gevlucht: We hebben om een wonder gebeden, meisje. We hebben een 
wonder gekregen (p. 102). Het gaat waarschijnlijk over een islamitisch gezin, maar dat blijft in het midden. 
Dat beschouwt de jury als een gemis. Waarom zou dat niet vermeld mogen worden? 
 
Het boek is uitgegeven als hardcover. De afbeelding op de voorkant geeft de inhoud en de sfeer van het 
verhaal treffend weer. Het lettertype is lekker groot en prettig leesbaar. De hoofdstukken zijn niet te 
lang en er worden veel witregels gebruikt, wat voor rust zorgt tijdens het lezen. 
Er zitten een paar kleine foutjes in: Rei- stas (p. 24); Die hoop en die verwachting was (p. 85); Ze zagen ze 
me… (p. 123). 
 
Wereld in een koffer is een mooi en spannend verhaal over het leven in Afghanistan tijdens het taliban-
regime. Het verhaal heeft een open einde. De hoop dat Naderahs vader weer terugkomt, is er wel, maar 
als lezer weet je niet of dat ook echt zal gebeuren. Het taalgebruik en het verhaal zijn hier en daar pittig 
voor de doelgroep (middenbouw): AVI E5/CLIB6, 9+.  
 
Lianne Biemond heeft altijd van lezen gehouden. Een paar jaar geleden ontdekte ze dat ze schrijven ook heel leuk 
vond. Wereld in een koffer is het vierde deel van haar Wereldserie. 
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Lotte gaat voor het eerst naar de brugklas, dat is best spannend! Wie zijn haar nieuwe klasgenoten? 
Tessa, de BFF van Lotte, gaat helaas naar een andere school. Daardoor zien ze elkaar niet meer zo 
vaak als eerst. Maar Lotte en Tessa houden contact, want je beste vriendin heb je nodig. Zeker als 
klasgenoot Vanessa vindt dat de kleren van Lotte niet in de mode zijn. Lotte vraagt Tessa om raad. 
Wat zal Lotte doen? Lekker haar eigen kleren blijven dragen of toch aantrekken wat Vanessa mooi 
vindt? Lotte denkt ook veel na over Bart, de nieuwe vriend van haar moeder. Een tijd na het 
overlijden van haar vader komt Bart opeens in haar leven. Lotte zit vol vooroordelen. Zeker als Bart 
voorstelt om met z’n allen een weekend weg te gaan. Ook de kinderen van Bart gaan mee. Dankzij 
broertje Daan en Pjotr, haar puppy, wordt het toch een gezellig en ontspannen weekend. 
 
De titel laat goed zien waar het boek over gaat: het onzekere leven van een brugklasser. Het woord 
‘chaos’ is passend, want er verandert veel in Lottes leven. De chaos speelt zich daarom vooral af in haar 
hoofd. Op p. 152 wordt er mooi naar de titel verwezen. Lotte zit boos op haar kamer. Als haar moeder 
met haar wil praten, zegt ze boos: LAAT MAAR! 
 
Het omslag is vrolijk en kleurrijk. Je ziet Lotte met haar warrige bos haar, Dopper, agenda en mobiel. 
De chaos straalt ervan af. Op het schutblad staan grappige tekeningetjes van allerlei dingen waar 
meiden druk mee zijn. Op de achterkant staat dat Lotte alles aan Pjotr vertelt, maar in het verhaal komt 
dat niet echt terug. Het uiterlijk van dit boek zal meiden uit deze doelgroep zeker aanspreken! 
 
Net als in het eerste deel over Lotte wordt het verdriet om de dood van Lottes vader op een mooie, voor 
kinderen herkenbare manier duidelijk gemaakt. Mijn vader is overleden, 3 jaar, 1 maand en 7 dagen geleden. 
Ik denk elke dag aan hem (p. 27). Ook de andere personages worden goed neergezet. Zo is de moeder van 
Lotte continu op zoek naar balans tussen gezin, werk en relatie. Bart, de vriend van Lottes moeder, 
probeert zijn plek te veroveren in het gezin van Lotte. De kinderen van Bart moeten leren omgaan met 
het gezin van Lotte. Het kleine broertje Daan is een personage om van te genieten. Bijvoorbeeld als hij 
weer eens de ‘Baby Shark’ wil dansen en Lotte daar absoluut geen zin in heeft (p. 65). 
 
Lotte maakt in dit boek een mooie ontwikkeling door. Ze leert beter omgaan met het verlies van haar 
vader en staat meer open voor Bart. In dit deel zie je dat Lotte al verder is in de verwerking van de dood 
van haar vader. Op school moet Lotte leren omgaan met Vanessa, die duidelijk haar eigen mening heeft. 
Verder zijn de toneellessen op school heel leerzaam voor Lotte. Lotte maakt kennis met Mark, ze vindt 
hem heel erg leuk. Ook de moeder van Lotte en haar vriend Bart ontwikkelen zich gaandeweg het 
verhaal. In het boek word je meegenomen in de stappen die zij zetten om hun relatie verder te 

Titel:   Chaos in de brugklas (Lotte laat maar; deel 2)  
Auteur:  Willeke Brouwer 
illustraties:  Willeke Brouwer 
Uitgever:  KokBoekencentrum  
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ontwikkelen: samen met de kinderen eten en later in het verhaal zelfs met twee gezinnen een weekend 
weg. 
 
Het verhaal is realistisch geschreven, vanuit het perspectief van Lotte. Het beschrijft het leven van een 
brugklasser op een beeldende manier. Je merkt dat de auteur veel moeite heeft gedaan zich in het 
leven van een brugklasser te verplaatsen. Er worden veel humoristische situaties beschreven. Het 
verhaal werkt niet echt naar een plot toe. 
 
Het taalgebruik is toegankelijk en eigentijds. Er wordt typische brugklastaal gebruikt, zoals awkward, 
cool, BFF. Aangezien dit boek een echte graphic novel is, wordt de tekst in het hele boek ondersteund 
met grappige illustraties. Bijvoorbeeld op p. 108 waar een hele bladzijde is volgetekend met tampons, 
als het over ongesteld worden gaat. Ook wordt er verwezen naar Shawn Mendes en Ed Sheeran, zangers 
die de harten van veel pubermeisjes sneller zullen doen kloppen. 
 
In Lotte, laat maar - Chaos in de brugklas komt het geloof niet aan de orde. Wel komen er veel thema’s aan 
bod die een belangrijke rol spelen in het leven van pubermeisjes, zoals vriendschap, onzekerheid, 
verliefdheid en veranderingen door de puberteit. 
 
Het boek is uitgegeven als hardcover. Er is veel zorg besteed aan de vormgeving. De schutbladen 
bevatten allerlei vrolijke tekeningetjes van echte meidendingen. De hoofdstukken hebben een fijne 
lengte van ongeveer zeven pagina’s. De tekst wordt afgewisseld met passende illustraties, die de 
gevoelens van de personages bijzonder goed weergeven. Op elke pagina is veel te zien. Dit zou bij 
bepaalde lezers voor een stukje chaos kunnen zorgen: waar moet ik beginnen met kijken? Toch is deze 
verhouding tussen tekst en illustraties wel typerend voor een graphic novel. Achter in het boek staat een 
tekening met Lotte en de andere personages uit het boek. Die tekening had misschien beter voor in het 
boek kunnen staan. Het stickervel is een leuk extraatje! 
 
Lotte, laat maar – Chaos in de brugklas is een aansprekend verhaal voor tienermeisjes. Het staat dicht bij 
de belevingswereld van deze meiden door alle thema’s die aan bod komen. Het boek is dus zeer 
geschikt voor de aangegeven leeftijdsgroep van 11-14 jaar. 

Willeke Brouwer is illustrator en cartoonist. Ze heeft al veel boeken geïllustreerd en geschreven en is bekend van 
haar boekenserie over Silvester. In 2019 won ze het Hoogste Woord met haar graphic novel De verwoestende 
puppy - Lotte laat maar, deel 1. 
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Robin zit in groep 6 en heeft zin om na de zomervakantie met zijn vriendin Anne mee te doen aan het 
mountainbiketoernooi. Daarvoor zijn ze hard aan het trainen. Maar zijn vader en moeder hebben andere 
plannen. Ze gaan de hele zomervakantie naar Kenia, omdat Robins vader een artikel moet schrijven 
over bedreigde dieren, zoals zeeschildpadden. Robin heeft er eerst helemaal geen zin in. Als hij eenmaal 
in Kenia is, vindt hij het erg leuk en beleeft hij elke dag iets nieuws. Bovendien maakt hij snel nieuwe 
vrienden, zoals Paulo van de surfschool en Daniël, de zoon van de wachtmeesters van hun huis. 
Natuurlijk gaan ze ook op safari. Zijn nieuwe vriend Paulo mag dan ook mee. Samen willen ze graag 
de zeldzame witte leeuw zien. Tijdens de avonturen die hij beleeft, leert hij veel over de natuur, ook dat 
de natuur gevaarlijk kan zijn. Via de app houdt hij contact met zijn vriendin Anne.  
 
Kamperen in Kenia is het tweede deel in de serie Robins reisavonturen. Het eerste deel over Robin heet 
Actie op Aruba, waar in dit tweede deel Kamperen in Kenia kort naar wordt verwezen op de eerste 
bladzijden. De titel is kort en allitereert lekker, maar dekt niet helemaal de lading van het verhaal en 
nodigt niet direct uit tot lezen. Het gaat over veel meer dan alleen kamperen. De uitgever heeft hier 
waarschijnlijk voor gekozen, omdat de titel zo erg lijkt op de vorige titel uit deze serie. Herkenbaarheid 
gaat dan voor functionaliteit en originaliteit.  
 
Evelien van Dort vertelt het reisverhaal chronologisch vanuit Robin met een passende dosering van de 
spanning. Een echt duidelijk plot met een climax zit er weliswaar niet in. Toch zijn er genoeg 
interessante en soms spannende gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je doorleest. Voorbeelden hiervan 
zijn dat Robin ’s nachts door een spugende cobra wordt aangevallen, dat hij meegaat op nachtpatrouille 
bij de zeeschildpadden en dat hij zelf malaria krijgt. De gebeurtenissen worden vlot en met oog voor 
detail verteld. De informatie over de natuur wordt goed gedoseerd en is knap in het verhaal verweven. 
Er is geen woordenlijst nodig om wat minder bekende woorden te begrijpen. Aan het eind van het boek 
staat nog wel extra informatie over albinisme in Afrika.  
 
Het verhaal begint heel invoelbaar, wanneer op de eerste bladzijden een boze Robin aan het woord is. 
Hij heeft absoluut geen zin om weer weg te gaan met zijn ouders. Papa en mama zijn natuurfreaks, zegt 
hij wat ironisch op p. 9. En: Precies wat ik dacht, bedreigde dieren gaan voor kinderen. Nou, ik voelde me meer 
een ongewenste diersoort (p. 11). Als Robin in Kenia is, worden in korte hoofdstukken zijn belevenissen 
verteld. Hij leert Daniël kennen, de zoon van de oppassers van hun huis, die een albino is en hard 
studeert. Verder komt hij in contact met Paulo wanneer hij gaat surfen. Paulo werkt in de weekenden 
bij zijn vader in de surfschool. Na het surfen worden ze vrienden. Er wordt verteld over de 
nachtpatrouille samen met Daniël en Tess van de zeeschildpaddenopvang. Robins belevenissen met de 
hond Vera, de hond van de wachtmeesters, worden mooi weergegeven. Er gebeurt heel veel en de 
gebeurtenissen zijn bijna allemaal geloofwaardig. Maar dat hij de hond Vera meekrijgt naar Nederland, 
is te mooi om waar te zijn. Verder maakt Robin tijdens de nachtpatrouille een foto, die hij inzendt voor 
een fotowedstrijd. Hij wint en het geldbedrag geeft hij aan Daniël, die graag dierenarts wil worden, 
maar daar geen geld voor heeft. Heel mooi, maar misschien iets te veel bedacht voor het goede gevoel.  

Titel:   Kamperen in Kenia 
Auteur:  Evelien van Dort 
Illustraties:  Els van Egeraat 
Uitgever:  KokBoekencentrum  
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Het taalgebruik is eigentijds en vlot met hier en daar een kleine uitglijder, zoals het oubollige woord 
allenig op p. 74. De woorden uit andere talen, zoals het Swahili, worden meestal cursief gedrukt, maar 
dat gebeurt niet consequent. Daarnaast bevat het verhaal veel informatie over de natuur. De uitleg van 
moeilijke woorden, zoals vaccinatie, gele koorts en malaria, wordt op natuurlijke wijze in het verhaal 
verwerkt. Storend zijn echter de vele passages tussen haakjes met allerlei gedachten. Dat onderbreekt 
het ritme van het verhaal. Ook zitten er hier en daar foutjes in. Op pagina 82 ontbreekt bijvoorbeeld na 
een zin een punt. Hoofdstuk 16 heeft als titel Een drol voor de tent, terwijl deze gebeurtenis pas in 
hoofdstuk 17 aan bod komt.  
 
Robin is als jongen van negen goed herkenbaar neergezet. Ook andere personages, zoals Daniël en 
Paulo, komen echt tot leven. Robin maakt geen duidelijke ontwikkeling door. Wel lijkt in zijn 
ontluikende verliefdheid voor Anne een ontwikkeling te zitten. 
Tijdens de voorbereidingen van Robins reis zoekt hij samen met Anne informatie op internet over Kenia, 
zoals over de zeldzame witte leeuw. Op pagina 30 appt hij met Anne en denkt: Of moest ik kusje Robin 
appen? Kusje klonk nogal meisjesachtig en ook nogal verliefd. Ik vond Anne leuk. Doordat alles hier anders was, 
was ik een beetje vergeten dat ik haar heel leuk vond.  
Tijdens de safari worden Robin en Paulo ’s nachts wakker en zien ze in het maanlicht de geheimzinnige 
witte leeuw. ‘De witte leeuw krijgt de groeten van Anne’, zei ik zachtjes. ‘Wie is Anne?’ vroeg Paulo. ‘Mijn 
vriendin!’ Toen ik het zei, klonk het best stoer (p. 82, 83). Zo zit naast de grotere thema’s als natuur en 
vriendschap, ook subtiel het thema verliefdheid in het verhaal verweven. Robin lijkt aan zichzelf toe te 
geven dat hij Anne meer dan alleen leuk vindt, maar het blijft op een mooie manier indirect en impliciet.  
Ook Paulo toont enige reflectie en diepgang, wanneer hij na het vertellen van de mooie fabel over de 
leeuwin en de struisvogel vertelt over wanneer hij erg bang is geweest. Dat was toen hij zijn vader eens 
hoorde praten met diens familie over bij wie Paulo moest gaan wonen. Zijn vader kon namelijk niet 
alleen voor hem zorgen nadat zijn moeder was overleden. Niemand wilde de jongen in huis nemen en 
uiteindelijk mocht hij bij de buurvrouw wonen. De moraal van de fabel was: je mag nooit een jongen bij 
zijn ouders weghalen. Het is aan de lezer om hier de relatie te leggen.  
Verder zit er nauwelijks een psychologische laag of ontwikkeling in het verhaal. Het is jammer dat 
Evelien van Dort dat niet heeft gedaan, want er zitten genoeg aangrijpingspunten in. Voorbeelden 
hiervan zijn de dreiging van de natuur en de aanval van de cobra op Robin, de gevaren rondom de 
zeeschildpadden vanwege de stropers en wanneer Robin malaria krijgt. Een ik-verhaal heeft genoeg 
mogelijkheden om personages een ontwikkeling te laten doormaken en om meer diepgang aan te 
brengen. Het motto – een Afrikaans spreekwoord – aan het begin van het boek suggereert dit wel: Je 
kunt niet weten hoe diep het water is als je er nog nooit bent geweest.  
 
Net als in de andere boeken van Evelien van Dort zitten er in dit verhaal geen expliciet christelijke 
elementen. De vraag blijft of dat erg is. Voor een christelijk boek verwacht je dat er directe of indirecte 
verwijzingen in verwerkt zijn. De vader van Robin zegt op een gegeven moment over zeeschildpadden 
(p. 31): Wist je dat zeeschildpadden al honderdtwintig miljoen jaar bestaan? Voor een deel van de christelijke 
lezers zal dit acceptabel zijn, voor een ander deel niet. Wel zijn er duidelijke morele thema’s in verwerkt, 
zoals de aandacht voor natuurbehoud en dierenbescherming, voor arm en rijk, en voor discriminatie 
van albino’s in Afrikaanse landen.  
 
De vele zwart-witillustraties zijn over het algemeen sfeervol, maar wisselend van kwaliteit. Zo zijn de 
personen soms wat houterig getekend, alsof ze niet af zijn, zoals op p. 26 en 44, terwijl op p. 73 de 
personen er juist levendig en vloeiend uitzien. De tekst op p. 62 en 63 is goed uitgelijnd rondom de 
illustratie van Paulo en Robin. De kleurenillustratie op het omslag is aantrekkelijk en vertelt het verhaal 
in een notendop. Je ziet Robin en Paulo voor de tent zitten, je ziet verschillende wilde dieren en een 
zeeschildpad, maar de witte leeuw mist juist. Verder is het zeer de vraag of je kunt kamperen tussen de 
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olifanten. De landkaart voor in het boek is heel handig en laat met aantrekkelijke tekeningen de plekken 
zien waar het reisverhaal zich afspeelt.  
 
Kamperen in Kenia is een vlot geschreven verhaal voor kinderen van acht tot ongeveer tien jaar. De 
informatie over de natuur wordt goed gedoseerd. Als er meer aandacht besteed was aan de 
ontwikkeling van de personages en aan de afwerking van verschillende illustraties, had het verhaal 
meer samenhang, diepgang en eenheid gekregen. Voor de doelgroep is het een onderhoudend verhaal 
dat blijft boeien, zeker voor kinderen die dol zijn op de natuur en op reizen.  
 
Evelien van Dort dong twee keer eerder mee naar het Hoogste Woord, met haar boeken over Sanne. Ze heeft al veel 
boeken geschreven. Kamperen in Kenia is het tweede deel in de serie Robins reisavonturen. Het eerste deel over 
Robin heet Actie op Aruba.   
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Sarah is twaalf jaar en zit in groep 8. Omdat ze na de zomervakantie naar de middelbare school gaat, 
mag ze op stedentrip met haar vader. Maar Sarah wil meer: ze wil haar sponsorzus Odile in Rwanda 
opzoeken. Odile is ongeveer even oud als Sarah. Ze delen samen een passie voor tekenen.  
Sarahs vader moet voor zijn werk naar Rwanda. Uiteindelijk krijgt ze hem zover dat ze mee mag. 
Tijdens de werkvergaderingen van haar vader beleeft Sarah van alles. Als ze bij Odile aankomen, blijkt 
ze haar hand verbrand te hebben. Sarah regelt dat Odile naar het ziekenhuis kan en dat ze goed 
verzorgd wordt. Ondertussen doet Sarah haar uiterste best om tekenlessen voor Odile te regelen en 
uiteindelijk lukt dat ook. 
 
Het verhaal wordt in het kort weergegeven op het omslag. De voorkant oogt vrolijk en visualiseert de 
reis die Sarah maakt. Het meisje op het omslag lijkt ouder dan Sarah in werkelijkheid is: ‘Je gaat naar de 
brugklas volgend schooljaar’, zegt haar vader (p. 6). In het boek zijn verder geen illustraties opgenomen. 
Dit wordt tijdens het lezen niet gemist. 
 
Aan het begin van het verhaal is het nog onzeker of de reis naar Rwanda doorgaat. Helaas verklapt de 
titel het antwoord eigenlijk al, waardoor er meteen een stukje spanning wegvalt. In de rest van het 
verhaal zit ook weinig spanning. Het is voor de lezer niet duidelijk waar de auteur naartoe wil. 
Het verhaal is chronologisch opgebouwd. In het begin wordt er bij Sarah thuis overlegd waar de reis 
naartoe zal gaan. Vader en Sarah vertrekken vervolgens naar Rwanda. Steeds lukt het Sarahs vader om 
zijn planning om te gooien, zodat ze in Rwanda alles kunnen doen wat Sarah graag wil. Dat komt niet 
heel realistisch over. Aan het einde van het boek komt het verhaal in een stroomversnelling terecht. In 
hoofdstuk 19 zijn Sarah en haar vader nog in Rwanda en in hoofdstuk 20 zijn ze alweer een tijdje thuis. 
Sarah is dan druk bezig met het voorbereiden van een tentoonstelling om geld in te zamelen voor haar 
sponsorzus (p. 125). Het verhaal wordt in een paar hoofdstukken afgerond. Dat is jammer, want het 
laatste gedeelte had best nog wat beter uitgewerkt kunnen worden. 
 
Het taalgebruik is over het algemeen natuurlijk en eigentijds. In veel dialogen worden Engelse woorden 
gebruikt. Deze worden soms ook uitgelegd en vertaald. Dit haalt soms de vaart uit het verhaal. Door de 
nadruk op de tekenlessen van Odile, dreigt het belang van de persoonlijke ontmoeting tussen Sarah en 
Odile wat op de achtergrond te raken. 
Het taalgebruik is lief en de personages gaan sociaal met elkaar om. Daarom was de jury verbaasd over 
de volgende zin: ‘Breek me de bek niet open’ (p. 119). Deze zin komt wat grof en onnatuurlijk over, omdat 
hij helemaal niet past bij de rest van het taalgebruik. Datzelfde geldt voor de uitroep: Kák zeg, waar is dat 
verdraaide restaurant?? (p. 73). 
Er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van het beletselteken (…) en dat stoort tijdens het lezen. 
De tekst bevat hier en daar onlogische omschrijvingen en perspectiefwisselingen. Dat kan voor 
verwarring zorgen tijdens het lezen. 
 

Titel:   Vliegticket naar mijn sponsorzus 
Auteur:  Gesa van Delft 
Illustraties:  Rocketboys.nl 
Uitgever:  Columbus 
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Een voorbeeld van perspectiefwisseling staat op p. 32, regel 13 van onderen. Daar wordt het verhaal 
plotseling vanuit Tom verteld en niet vanuit Sarah. Ongemerkt komt Tom de kamer in, hij sluipt tot vlak 
achter de meiden. Sarah kan niet weten dat Tom eraan komt. 
Een voorbeeld van een onlogische omschrijving staat op p. 88, regel 5: Eduard heet hij, een jonge knul nog. 
Vanuit het perspectief van Sarah is dat een vreemde omschrijving van een jongeman. De tolk Eduard is 
sowieso een stuk ouder dan zij. 
 
Het hoofdpersonage Sarah is een doorzetter. Haar motto luidt: de aanhouder wint. Dat blijkt ook uit 
het verhaal. Ze gaat net zo lang door tot ze haar zin krijgt. Zo mag ze met haar vader mee op reis naar 
Rwanda, terwijl ze eigenlijk op stedentrip in Europa zouden gaan. Eenmaal in Rwanda mag Sarah haar 
sponsorzus bezoeken en regelt ze tekenlessen voor Odile.  
Wanneer haar vader aan het vergaderen is, gaat ze in haar eentje op onderzoek uit. Dat komt niet 
geloofwaardig over; een meisje van twaalf jaar dat alleen op pad gaat in een wildvreemde stad. 
In de dialogen van Sarah en haar vader lijkt de verhouding tussen hen niet helemaal realistisch. Vader 
is behoorlijk toegeeflijk richting Sarah; ze krijgt bijna altijd haar zin. Hij wordt niet snel boos op haar, 
terwijl hij daar wel genoeg reden toe heeft. We komen niet veel te weten over de relatie met zijn andere 
kinderen. Zo krijg je een beetje de indruk dat Sarah zijn lievelingetje is.  
Odile is de sponsorzus van Sarah. Ze woont in Rwanda en heeft het niet breed. Ze komt wat verlegen 
over. Tekenen is haar grote passie. Samen met Sarah tekent ze de omgeving waarin ze woont. De 
tekening wordt helemaal beschreven. Er wordt zo informatie over Rwanda gegeven. Dit is steeds mooi 
in het verhaal verweven. 
Het gezin van Sarah is gelovig. Dat blijkt uit het feit dat er wordt gebeden voor het eten: Na het bidden… 
(p. 8). Verder wordt er niet heel veel aandacht besteed aan het geloof. 
 
Het boek is uitgegeven als hardcover. Het omslag beeldt het verhaal uit. Het lettertype is vrij groot en 
leest prettig. De hoofdstuktitels vertellen iets over de inhoud van het betreffende hoofdstuk. De 
hoofdstukken zijn opgedeeld in alinea’s, die met een witregel van elkaar worden gescheiden.  
 
Het is te merken dat Vliegticket naar mijn sponsorzus een debuut is. Het verhaal had op verschillende 
punten beter uitgewerkt kunnen worden. De jury is benieuwd naar volgende boeken.  
 
Gesa van Delft won in 2017 de schrijfwedstrijd voor kinderverhalen, die door het ND en Royal Jongbloed werd 
uitgezet. Vliegticket naar mijn sponsorzus is haar eerste kinderboek. 
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Meester Daan heeft dit schooljaar voor het eerst een eigen klas. Daarvóór was hij invalmeester op andere 
scholen. Voor de leerlingen uit groep vijf is het wel even wennen, want de meester heeft nogal een 
aparte manier van lesgeven. Toch zijn de leerlingen snel aan hem gewend en vinden ze het reuzeleuk 
bij hem. Ook de stille Jet krijgt gaandeweg vertrouwen in hem en vertelt over haar moeder, die opeens 
is weggegaan. Hij laat zijn leerlingen rekenen met bananen en patat, bij lezen spelen ze verstoppertje en 
voor techniek gebruikt hij zijn klushuis. Regelmatig houdt meester Daan wedstrijdjes en hij gebruikt 
graag spelvormen in zijn lessen. Hij gaat veel om met meester Jesse uit groep acht, die geregeld zijn klas 
komt inlopen. Een dag bij meester Daan is nooit saai en op deze manier vliegt het schooljaar om.  

De titel Maffe meester Daan speelt bananenslagbal allitereert natuurlijk prettig. De toevoeging 
bananenslagbal lijkt overbodig, omdat het maar één keer voorkomt in het verhaal.  
 
Het verhaal begint op de dag dat meester Daan na de zomervakantie weer naar school moet. Hij gaat 
voor het eerst naar zijn eigen groep vijf op een nieuwe school. In korte hoofdstukken zonder titels vertelt 
Judith van Helden vanuit het perspectief van meester Daan zijn belevenissen en gedachten. Het zou 
passend zijn geweest als de hoofdstukken prikkelende titels hadden gehad. De toon en het soort verhaal 
over school past goed in de traditie van de Meester Jaap-boeken van Jacques Vriens en Mees Kees van 
Mirjam Oldenhave.  
 
Niet alleen met veel vaart en humor, maar ook met ruimte voor serieuzere onderwerpen, volgen we 
meester Daan een jaar lang. Een duidelijk plot zit er niet in en er wordt niet toegewerkt naar een 
hoogtepunt. Het draait vooral om de humor en herkenbaarheid van de opeenvolgende gebeurtenissen 
met hier en daar snufjes serieuzere gedachten. Zoals het moment dat meester Daan zich realiseert 
waarom Jet naar buiten staart en niets zegt of doet tijdens zijn spiekles. Twee meisjes leggen het na 
afloop uit: ‘Jet heeft geen moeder meer.’ Ik moest even nadenken. Toen begreep ik het. Vraag één ging natuurlijk 
over moeders. Jet had geen antwoord op de vraag kunnen geven. Ik voelde me ineens een heel slechte meester (p. 
16). Later vertelt Jet op het schoolplein waarom haar moeder is weggegaan, een gesprek dat als dialoog 
treffend is opgeschreven: ‘Waarom is je moeder vertrokken?’ vroeg ik voorzichtig. Jet haalde haar schouders op. 
‘Ze wilde vrijheid. Ze kon er niet tegen dat ze altijd voor ons moest zorgen’. ‘Wat jammer’, zei ik. ‘Hoor je nog 
weleens iets van haar?’ Jet schudde haar hoofd. Ik keek van opzij naar haar. Ze knipperde met haar ogen. Haar 
mond trilde een beetje (p. 42).  
Knap beschreven is de situatie waarin het erover gaat dat iedereen wel ergens dom in is. Meester Daan 
noemt dan dingen op waar verschillende leerlingen dom in zijn, maar ook waar ze heel goed in zijn. 
Angela is ook heel lenig en kan prachtig tekenen. Maar soms is Angela te snel boos. Daar is zij een beetje dom in 
(p. 59). Dit zegt hij nadat Angela Job voor sukkel uitmaakte, toen hij de V en de W door elkaar haalde.  
 
De humor in het verhaal heeft niet alleen te maken met de grappige en soms hilarische situaties, zoals 
tijdens bananenslagbal, de spiekles, de rekenles met patat of de spellingestafette op het schoolplein. 
Judith van Helden heeft ook een vlotte pen, schrijft in korte zinnen in een toegankelijke stijl. Bovendien 

Titel:   Maffe meester Daan speelt bananenslagbal 
Auteur:  Judith van Helden 
Illustraties:  Hanne Snel 
Uitgever:  Columbus 
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speelt ze veelvuldig met de taal: Ik wil niet opscheppen, maar opscheppen doe ik echt nooit (p. 25). En op 
pagina 31: Op woensdag zat ik voor schooltijd in mijn lokaal, toen er ineens een grote theedoek binnen kwam 
wandelen. Het blijkt Lotte te zijn die jarig is. De dialoog die dan volgt, is luchtig en treffend met een 
knipoog naar de lezer. Daan denkt: Ik denk dat Lotte nog nooit zoiets moois heeft gehoord. Ze moest zelfs bijna 
huilen van blijdschap. Hier moet je tussen de regels doorlezen om te ontdekken dat Lotte de hele situatie 
alleen vreselijk grappig vindt.  
 
Het is knap hoe goed Judith van Helden de kinderen uit de klas met een eigen karakter neerzet. Je ziet 
bijvoorbeeld duidelijk de lastige Job voor ogen, en Jet, van wie de moeder op een dag is weggegaan, of 
Bart, die goed in rekenen is en altijd goed wil meedoen. Datzelfde geldt ook voor de collega’s van 
meester Daan, zoals de ‘iebeejer’. Hier komt ook een onevenwichtigheid naar voren. Meester Daan is 28 
en meester Jesse 30. Hun gedrag en gedachten zijn af en toe wat kinderlijk, terwijl de kinderen uit groep 
vijf in hun gedrag en taalgebruik overkomen als oudere, zelfbewuste kinderen uit groep zeven of acht. 
Hoofdstuk 6 gaat over een studiedag. De dag waarop alle leerlingen lekker vrij waren, maar ik gewoon moest 
werken (p. 37). Wanneer meester Daan en meester Jesse het saai vinden, bekijken ze de voetbalwedstrijd 
van Ajax van de zaterdag ervoor. Ineens werd de studiedag wat leuker (p. 39). Voor leerlingen staat een 
studiedag erg ver van hun bed en het gedrag van de beide meesters lijkt hier nogal naïef. Daar staat 
tegenover dat er actuele kwesties naar voren komen in het verhaal die knap beschreven worden, zoals 
scheiding en de gevolgen ervan voor kinderen (Jet) en agressieve ouders, zoals de vader van Job, die op 
een middag opeens kwaad in de klas staat. Judith van Helden weet in scherpe dialogen het onderwerp 
neer te zetten.  
Er zitten geen expliciet christelijke elementen in het verhaal, maar het taalgebruik is nergens 
aanstootgevend en er worden allerlei morele lessen in verwerkt. Functioneel zijn de vragen bij de 
hoofdstukken, achter in het boek. Daarmee kun je als leerkracht goed doorpraten met leerlingen. Maar 
het is de vraag of kinderen daar zelf iets mee doen.  
 
Het boek is verzorgd vormgegeven met een prettig lettertype en voldoende ruimte tussen de regels. De 
kleurenillustratie op de voorkant geeft de grappige en losse sfeer van de klas en meester Daan goed 
weer. Er zit veel beweging in en de kleuren zijn vrolijk. Een leuk detail is de kapotte schoen, waaruit de 
grote teen van de meester steekt. Dat detail komt direct aan bod aan het begin van het verhaal, wanneer 
zijn buurvrouw hem hier op wijst. De zwart-witillustraties in het boek zijn niet allemaal even geslaagd, 
maar ondersteunen de tekst wel. Hier en daar kloppen ze niet, zoals op pagina 101: De kinderen stoppen 
briefjes in één emmer, terwijl in het verhaal sprake is van twee emmers, waarin elk kind de briefjes moet 
deponeren. Of het bureau op pagina 48, waaronder meester Daan en vier kinderen zitten. Het is een wel 
erg klein bureau. Dat komt ongeloofwaardig over, omdat in het verhaal aan weerszijden de directeur 
en een bezoeker zitten, die hen niet opmerken.  
 
Maffe meester Daan speelt bananenslagbal is een vlot geschreven, herkenbaar verhaal over het schoolleven 
van een groep vijf. Het is geschreven voor de middenbouw, maar lijkt vooral geschikt voor kinderen 
van de bovenbouw. Menig kind zal genieten van de grappige situaties en de aansprekende, actuele 
gebeurtenissen. Meester Daan en meester Jesse komen enigszins naïef en daardoor soms minder 
geloofwaardig over, maar dat zal voor de jonge lezer geen bezwaar zijn. Deel twee is onlangs 
verschenen.  
 
Maffe meester Daan speelt bananenslagbal is het eerste deel van een nieuwe serie van Judith van Helden over 
meester Daan. Zij schreef eerder andere series, zoals De Breiclub, De Slimbo's en 'Smaakmakers'. 
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Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding wordt in het dorp van de tweeling Suus en Niek een herdenking 
gehouden. Daarbij worden ook de familieleden uitgenodigd van piloten, die in de Tweede 
Wereldoorlog in de buurt van de rivier de Waal met hun vliegtuig zijn neergestort. Het wordt een 
speciale pilotendag en Tante Pol, de tante van de tweeling, is betrokken bij de organisatie. Ze vraagt 
Suus en Niek om mee te helpen. Ze wil eerst geld inzamelen voor alle onkosten. Daarom organiseert ze 
een modeshow in de oude schuur van opa. Maar met die schuur is iets geheimzinnigs aan de hand. Hoe 
kan het dat de posters die in het dorp werden opgehangen, opeens verdwenen zijn? Tante Pol schakelt 
de hulp in van Suus en Niek, die samen detectiveclub Sunny Twins vormen.  

Het omslag bevat veel elementen uit het verhaal: de tweeling hard fietsend over het dijkweggetje ter 
hoogte van de theetuin, de kat en de bloemetjes op het stuur van Suus’ fiets. Opvallend daarbij is wel 
dat er op de grote stalen theepot ‘koffie en gebak’ staat, terwijl het om een theetuin gaat. De kleurkeuze 
van het omslag is wat aan de donkere kant. De vormgeving van de achterflap en de informatie over 
Fort Vuren achter in het boek daarentegen zijn fraai. Het leeslint is een handig extraatje.  

De titel is goed gekozen bij het spannende avontuur dat in het boek verwerkt zit. Tijdens de oorlog werd 
in de schuilplaats de parachute van de neergestorte piloot verstopt. Nu bergen boeven daar tijdelijk 
gestolen mobiele telefoons op. De toevoeging ‘Sunny Twins’ lijkt te verwijzen naar plannen voor meer 
delen in een serie over deze detectivetweeling. 

Het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van Suus, de ik-figuur. Zij en haar broer Niek zijn de 
hoofdpersonen. Het is een tweeling, maar broer en zus zijn heel verschillend en dat wordt mooi 
uitgewerkt. Het verhaal ontwikkelt zich langs twee verhaallijnen. De eerste verhaallijn gaat over het 
spannende avontuur van detectivebureau ‘Sunny Twins’. De tweeling doet onderzoek naar allerlei 
geheimzinnige gebeurtenissen, zoals de verdwenen posters, de post-it met de vreemde code, de 
berichtjes op Facebook en de schuur van opa, waar iets vreemds mee aan de hand is. De tweede 
verhaallijn behandelt de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Deze verhaallijn is deels 
gebaseerd op historische feiten. In het Gelders rivierengebied zijn in de oorlog diverse vliegtuigen 
neergestort, waarbij piloten uit Polen, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten zijn 
omgekomen. Zij offerden hun leven voor onze vrijheid. De auteur heeft dit, met toevoeging van nieuwe 
elementen, tot een mooi samenhangend geheel gemaakt. Juist dat geeft het boek meerwaarde waarmee 
het uitstijgt boven een doorsnee-speurdersverhaal.  

De jury is van mening dat er iets te veel informatie in het verhaal is gestopt. Het idee van de modeshow 
komt niet zo goed uit de verf en had gerust weggelaten kunnen worden. Ook vindt er een wat 
onrealistisch lang gesprek plaats tussen de twee verdachte mannen over één van hun mobieltjes. De 
auteur had de invulling ervan ook kunnen overlaten aan de fantasie van de lezer. Verder wordt er 
duidelijk toegewerkt naar een spannend einde.  

Titel:   De geheime schuilplaats  
Auteur:  Annette van der Plas 
Illustraties:  Irene Berbee 
Uitgever:  Buddy Books 
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De geheime schuilplaats is opgedeeld in 21 korte, genummerde hoofdstukken, die misschien beter een 
titel hadden kunnen krijgen. In het nawoord geeft de auteur nog een toelichting op het 
Vliegeniersmuseum, waarin zij op een aansprekende wijze uitleg geeft over een ingrijpende periode uit 
onze geschiedenis, een periode die niet vergeten mag worden. Het verhaal heeft een toegankelijke stijl, 
met goedlopende dialogen. De auteur gebruikt eigentijdse taal (deal with it, megawatje, likes, high five, 
wheelie, stresskip, Yep) en het stopwoordje ‘kak’. Daarnaast worden enkele oorlogstermen gebruikt 
(Spitfire, flypast), die in de tekst worden uitgelegd.  

De karakters van de hoofdpersonen worden mooi uitgewerkt. De tweeling is onderling heel 
verschillend. Suus is spontaan en extravert, heeft gauw haar woordje klaar, is ongeduldig en sneller 
bang dan haar broer. Niek daarentegen wil liever niet in het middelpunt van de belangstelling staan en 
is rustig. Tegelijkertijd is hij creatief, hij kan heel goed tekenen. Het ‘andere’ karakter van Niek wordt 
op een leuke, originele en voor kinderen begrijpelijke manier beschreven: Niek was een patatje super 
speciaal (…) Maar als dingen niet gingen zoals hij wilde, (…) dan had je dus patatje oorlog en kon je beter uit zijn 
buurt blijven (p. 44). Suus vindt het soms best lastig om daarmee om te gaan, maar kan er wel begrip 
voor opbrengen. Aan het eind van het boek (p. 120) komt dit mooi naar voren. Niek vraagt zichzelf af 
waarom hij zo anders is dan zijn tweelingzus. Suus geeft dan aan dat hij mag zijn wie hij is. Daarmee 
komt een onderliggend thema van dit boek mooi aan de orde: vrijheid om jezelf te mogen zijn. Naast 
de tweeling komen ook de karakters van tante Pol en moeder goed tot hun recht. Tante Pol is hun 
fladderige tante (met één oorbel), die rondrijdt op een krakkemikkige fiets en overal voor in is. Moeder 
is vooral de regelaar die zorgt dat alles goed verloopt, zowel in huis als in de theetuin.  

Het geloof speelt in De geheime schuilplaats een minimale rol. Opa vertelt over het doopjurkje dat door 
de jaren heen al door meerdere generaties baby’s gedragen is. Verder zegt de piloot die in de oorlog 
door opa’s vader geholpen werd: ‘God bless you for helping me’.  

De tekeningen zijn niet evenredig over het boek verdeeld en wat wisselend van kwaliteit. Sommige 
tekeningen hebben een karikaturaal karakter, wat een grappig effect heeft. De tekening op p. 72 klopt 
niet helemaal: Niek zit op zijn knie terwijl in de tekst staat dat hij op de grond ligt (p. 71). De foto’s 
achter in het boek hebben duidelijk toegevoegde waarde en sluiten mooi aan bij het informatieve 
nawoord. Door deze combinatie van informatie en afbeeldingen maakt het boek nieuwsgierig naar Fort 
Vuren. Het boek bevat enkele kleine foutjes: la-tje (p. 13); momperen (p. 20); de kinderen speelden tussen de 
tafeltjes door (p. 117). 

Met De geheime schuilplaats heeft Annette van der Plas een spannend verhaal geschreven, dat teruggrijpt 
op de Tweede Wereldoorlog. Het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, wordt in dit boek mooi 
benadrukt. Daardoor past het goed bij de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. 

Annette van der Plas schreef twintig jaar geleden al twee kinderboeken. Zij is recensent van jeugdboeken.  

 


