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 ROBIN ALDERLIESTE 
 
 
Stelen mag natuurlijk niet, maar wat als je 
gedwongen bent en eigenlijk geen andere keuze 
hebt? Kraijo weet in haar boek verschillende morele 
dilemma’s uit te diepen. Het boek zit boordevol met 
spanning en houdt je van de eerste tot de laatste 
bladzijde geboeid.  
Het verhaal gaat over Stan, een jongen die geboren 
is in een klein dorpje. Stan is verhuisd naar de grote 
stad en moet hier duidelijk nog zijn plekje in weten 
te vinden. Stan komt al snel in aanraking met een 
dilemma: wie kan hij nu wel of niet vertrouwen? Stan 
raakt al snel in de problemen en hij wordt door 
verschillende omstandigheden gedwongen om te 
gaan stelen.  
Het verhaal neemt de lezer mee in het leven van 
Stan. De schrijfster weet de lezer vanaf de start 
betrokken te houden bij de inhoud. Het verhaal is op 
een subtiele, vloeiende manier geschreven. De 

onderwerpen die in het boek naar voren komen zijn 
voor veel leerlingen erg herkenbaar. De 
hoofdpersoon leent zich dan ook als een 
identificatiefiguur voor de lezer.  

“De hoofdpersoon is een 
identificatiefiguur” 

Het boek laat de lezer verder nadenken over 
onderwerpen als verliefdheden, diefstal en 
verhuizen. De schrijver weet in haar boek het verhaal 
spannend te houden, echter gebeurt dit soms op 
een iets wat bizarre wijze. Het kan omschreven 
worden als origineel, maar in mijn ogen is het te ver 
gezocht. Kortom, het is een boek van een zekere 
klasse, dat lekker wegleest.  

 
 
 
 
Als je durft! 
Ineke Kraijo 
96 pagina’s 
Uitgeverij Mozaïek 
September 2017 
ISBN 9789023951780  

“HET BOEK ZIT VOL 
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 WILLEM ARKERAATS 
 
 
Bizarre gebeurtenissen, actualiteit en realiteit 
voeren de boventoon in dit verhaal. Maar hoe komt 
dat? Het boek begint met een mooi gedichtje van de 
auteur zelf, wat gelijk de toon en het karakter van 
het boek schetst. 
Zie je dat meisje, aan de kant 
Van dat volle plein? 
Merk je hoe haar ogen 
Vol van verlangen zijn?’ 
De hoofpersoon is een 11-jarig meisje wat als 
vluchteling vanuit Armenië naar Nederland komt. Als 
de schijfster duidelijk wilde maken dat vluchtelingen 
ook normale mensen zijn, is dat door dit boek gelukt. 
Het is een boek dat je vanaf het begin tot het einde 
boeit. Lucine, de hoofdpersoon, bekijkt ook alles 
vanuit het oogpunt van een 11-jarige. Omdat haar 
vader in de gevangenis belandt, ziet de moeder van 
Lucine de hoofdzaak in om zo snel mogelijk te 
vluchten. Hoewel de auteur een realistisch beeld 
schetst van de vlucht van Lucine, en in werkelijkheid 
van vele andere kinderen, is er toch een bepaalde 
voorzichtigheid in acht genomen met het vertellen 

van weerzinwekkende gebeurtenissen in het ver-
haal. In het boek worden sommige dingen even kort 
beschreven, maar maken des te meer duidelijk hoe 
schrijnend sommige dingen zijn. Aan het begin 
haalde ik het gedicht aan, wat op een van de eerste 
bladzijdes staat in het boek.  

“Eenzaamheid, verlangen en 
acceptatie” 

Een gedicht over eenzaamheid, verlangen en 
acceptatie. Deze drie thema’s vormen ook het boek. 
Tegelijkertijd is dit boek iets kleins, wat iets groots 
probeert te omvatten. Wat naar mijn mening ook 
goed gelukt is, de vluchtelingenproblematiek. De 
auteur laat in het verhaal ook de nodige humor naar 
voren komen, waardoor er af en toe een glimlach om 
je mond speelt. Kortom, het is een verhaal wat voor 
kinderen en volwassenen een aanwinst zal zijn op de 
boekenplank thuis, in de klas, of waar dan ook.  

 
 
 
 
Een stip aan het einde van de wereld 
Femmie van Santen 
224 pagina’s 
Uitgeverij Callenbach 
September 2017 
ISBN 9789026622267  

“BIZARRE GEBEURTENISSEN, 

EN REALITEIT” 
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 JOANNE HOOGENDIJK 
 
 
Dit boek gaat over oorlog, over de Tweede 
Wereldoorlog. Niet origineel, zoveel boeken gaan 
hierover. Toch valt dit boek op. Positief dan wel. Het 
boek is geweldig! 
Dit boek gaat over hoe een meisje en twee vrienden 
bij elkaar komen en hun levens met elkaar verweven 
raken. Hoe vertrouwen en wantrouwen elkaar 
afwisselen. Hoe dood en leven hand in hand gaan. 

“Dit boek gaat over oorlog, 
echte oorlog” 

Dit boek gaat over oorlog, echte oorlog. De 
werkelijkheid in dit boek is niet geromantiseerd. Het 
is niet stoer om te vechten, oorlog is niet leuk en een 
carrière als soldaat is geen droombaan. Maar het 
boek slaat ook niet door naar de andere kant, door 
de oorlog extra bloederig te maken, extra eng, extra 
verschrikkelijk. Het boek beschrijft de werkelijkheid 
zoals het was.  

In het boek komen veel personages voor. De 
hoofdpersoon, Jochem, is goed bevriend met Sim. 
Martje, een bijzonder meisje, komt bij hen wonen. 
Maar wie is ze? Is ze wel eerlijk en te vertrouwen? In 
de oorlog weet je niet wie wel en niet te vertrouwen 
is en soms is iets niet wat het lijkt. 
Er komen veel personen voor in het boek. Ze kennen 
elkaar al, of leren elkaar kennen door de oorlog. Er 
bloeien soms mooie contacten op, maar de rauwe 
werkelijkheid slaat soms ook toe. Dat er veel 
personen in het boek voorkomen, heeft twee 
kanten. Het is aan de ene kant heel positief. Het boek 
is hierdoor niet voorspelbaar en er gebeurt van alles. 
Aan de andere kant zijn al die personen soms heel 
verwarrend. Want wie zegt nu wat en wie was die 
persoon ook alweer waarover geschreven wordt? 
Oorlog. Zo vaak beschreven in boeken en in 
verhalen. Vaak komt het op hetzelfde neer, maar het 
kan ook anders. Origineel, verrassend, echt. Zo is dit 
boek en daarom is het een aanrader! 

 
 

 
 
Onder vuur 
Jeanette Molema 
208 pagina’s 
Uitgeverij Columbus 
Augustus 2017 
ISBN 9789085433460  

GAAN HAND IN HAND” 
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 HENRIËTTE JONGSMA 
 
 
Zingen en dansen. Dat zijn de twee dingen die Sanne, 
de hoofdpersoon van het boek, het liefste doet. 
Daarom vindt ze het ook geweldig dat ze met haar 
vriendin Laura met het koor op tournee mag naar 
België. Maar Sanne krijgt ook te maken met jaloezie 
van haar klasgenoot Esther. Zij wil graag solo zingen 
en krijgt het voor elkaar dat Sanne en Liesbeth haar 
backing vocals worden. Toch zit er voor Sanne ook 
een mooie kant aan deze streek van Esther: ze krijgt 
Esthers knappe broer Lucas vaker te zien. Maar 
Esther is hier niet blij mee. Daarnaast lijkt het ook 
niet goed te gaan met haar vriendin Laura. Gelukkig 
kan Sanne haar verhalen aan haar dagboek kwijt. 
Ook schrijft ze zelf liedjes waarin ze haar emoties 
kwijt kan. Uiteindelijk leert ze over haar 
onzekerheden heen te stappen en voor zichzelf te 
kiezen.  

“Een mooi inkijkje in het leven 
van een tiener” 

In het tweede deel van de serie over Sanne krijgen 
jonge lezers een mooi inkijkje in het leven van een 
tiener. Dit wordt versterkt door de dagboekstukjes, 
waarin Sanne op een mooie manier haar emoties en 
gevoelens beschrijft en laat zien wat haar 

bezighoudt. Veel tieners zullen zich hierin 
herkennen. De illustraties versterken het verhaal en 
maken het aantrekkelijk voor jonge lezers. Ook de 
vlotte schrijfstijl van de schrijver zorgt ervoor dat het 
boek makkelijk wegleest.  
Tot op zekere hoogte zijn de onderwerpen die erin 
voorkomen, realistisch voor meiden van deze leeftijd 
en worden ze ook zo beschreven. Verliefdheid, 
jaloezie en onzekerheid: het zijn onderwerpen die 
niet vreemd zijn voor meiden rond de twaalf jaar. 
Toch valt bij het lezen van dit boek op dat bepaalde 
onderwerpen niet volledig aansluiten bij de 
belevingswereld van veel (christelijke) jonge meiden. 
Begrippen zoals visagie en backing vocals zullen niet 
bij iedereen bekend zijn en maken het boek daarom 
soms wat vergezocht.  
Ook is het jammer dat het boek wordt weggezet als 
een christelijk kinderboek, terwijl het geloof er geen 
rol in speelt. Zo lees je nergens dat Sanne 
bijvoorbeeld bidt voor haar problemen. Daardoor 
mist het boek een diepere dimensie. Het is duidelijk 
dat de schrijfster hier een steekje laat vallen. 
Kortom, een vlot geschreven meidenboek waarin 
veel meiden zich zeker zullen herkennen, maar ook 
een boek dat soms als enigszins overdreven 
beschouwd zal worden.  

 
 
 
 
Sanne @ Sanne op tournee 
Evelien van Dort 
96 pagina’s 
Uitgeverij Callenbach 
November 2016 
ISBN 9789026621956  

“VERLIEFDHEID, 

EN ONZEKERHEID” 
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 JAN-WILLEM KALKMAN 
 
 
Een spannend meeslepend verhaal waarbij 
verschillende gebeurtenissen zich in sneltreinvaart 
afwisselen. De realiteit van de oorlog komt in dit 
boek dichterbij dan ooit. Zeker omdat het 
geschreven is vanuit het perspectief van een jonge 
meid die zichzelf en het leven steeds beter leert 
kennen in een rollercoaster van hectiek.  
Het verhaal gaat over de 14-jarige Sarah die opgroeit 
gedurende de Eerste Wereldoorlog, waarbij de 
Duitsers haar woonplaats Aarschot in België 
binnenvallen. In alle hectiek raakt ze haar familie 
kwijt en is ze aangewezen op zichzelf. Ze gaat op 
zoek naar haar familie en komt zo terecht in zo’n 
groot bos, dat ze er zelf niet meer uit weet te komen. 
Ze ontmoet daar een oudere jongen, Oscar, waar ze 
een tijdje mee optrekt. De jonge Sarah leert zichzelf 
steeds beter kennen, met alle problemen die dat 
met zich meebrengen. Maar uiteindelijk heeft ze 
maar een doel, en dat is het vinden van haar familie.   
Het boek boeit van begin tot eind, en is een 
meeslepend verhaal. Zeker omdat je het verhaal 
leest door de ogen van de 14-jarige, Sarah en 

daarmee de manier waarop ze bepaalde dingen 
beleeft. De schrijfster heeft ervoor gekozen om geen 
voorzichtigheid in acht te nemen en beschrijft 
gedetailleerd. Daarin is ze wel realistisch en 
confronterend. Thema’s als liefde, puberteit, 
wreedheid en onrecht passeren allen de revue. De 
realiteit van een oorlog wordt op deze manier wel 
heel dichtbij gebracht, ondanks dat het verhaal iets 
kleins is wat iets veel groters probeert te omvatten.  

“De realiteit van een oorlog 
wordt heel dichtbij gebracht” 

Er komen veel verschillende personages naar voren 
in het verhaal, maar er wordt geen gebruik gemaakt 
van een wisselend perspectief. In vrijwel ieder 
hoofdstuk komt de hoofdpersoon naar voren.  
Dit verhaal is zeker een aanwinst voor iedere 
boekenplank. Het boek is het meest geschikt voor 
jongeren vanaf 12 jaar, maar zal heel veel mensen 
aanspreken.   

 
 
 
 
Over de grens 
Ineke Kraijo 
160 pagina’s 
Uitgeverij Columbus 
Mei 2017 
ISBN 9789085433248 
  

“EEN SPANNEND, MEESLEPEND 



 

 
JURYRAPPORT | PAGINA 8 

 ROBIN ALDERLIESTE 
 
 
Ellende, voor kinderen is het regelmatig een begrip 
dat vraagtekens oproept. Annemarie ten Brinke 
heeft op een typerende manier het begrip ellende 
vormgegeven in haar boek. Het verhaal weet zich 
hierdoor te onderscheiden tegenover andere 
kinderboeken.  
In het boek staat de het kind Tariq centraal. De 
jongen woont in een arm land. Zijn ouders doen er 
in eerste instantie alles aan om Tariq naar school te 
laten gaan. Door verschillende omstandigheden 
blijkt er alleen geen geld meer te zijn om naar school 
te kunnen zijn. Vanaf dat moment staat het leven 
van Tariq op zijn kop. De twaalfjarige jongen krijgt 
eigenlijk geen tijd meer om ‘kind’ te mogen zijn.  
Gelukkig weet Tariq en het gezelschap waarin hij zich 
bevindt te ontkomen aan alle malaise.  
De schrijfster weet op een bondige, pakkende wijze 
kinderarbeid onder woorden te brengen. De 
bondige manier van schrijven zorgt ervoor dat het 

boek zich gemakkelijk laat weglezen. De lezer wordt 
bewust gemaakt van wat kinderarbeid inhoudt.  

“Het verhaal heeft een hoge 
educatieve waarde” 

De morele waarde maakt het dan ook tot een 
verhaal met een hoge educatieve waarde. Het is 
knap hoe de schrijfster een ellendig onderwerp als 
kinderarbeid op een ‘kinderlijke’ wijze weet te 
omschrijven. De verhaallijn is er helaas eentje uit 
duizenden, de gebeurtenissen stapelen zich achter 
elkaar op. De betrokkenheid blijft daardoor hoog, 
maar het maakt het verhaal soms onoverzichtelijk. Al 
met al is het een boek met een diepe morele 
boodschap. Het is echter te vlak om zichzelf in alle 
opzichten te kunnen onderscheiden.  

 
 

 
 
Stomme stenen! 
Annemarie ten Brinke 
96 pagina’s 
Uitgeverij Ark Media ism Int. Justice Mission 
September 2016 
ISBN 9789033833274  

“EEN BOEK MET EEN 

BOODSCHAP” 
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 WILLEM ARKERAATS 
 
 
Kinderen die in groep 3 of 4 nog denken dat de juf of 
meester alles weet en altijd gelijk heeft, krijgen hier 
toch wel iets voor hun kiezen. De kinderen uit groep 
drie zijn erg slim, maar juf Fiep is dom. Het is leuk dat 
er eindelijk een keer een boek is uitgegeven waarin 
een klas met een juf de hoofdrol speelt in het gehele 
boek. Het verhaal is in korte zinnen opgeschreven, 
en is daarom ook duidelijk en goed leesbaar in groep 
drie. Er gebeurt van alles in elk hoofdstuk en het is 
daarom ook spannend en ook verleidelijk om het 
boek in één keer uit te lezen. De personages zijn 
duidelijk in het boek. Zo is Hans Worst een belangrijk 
persoon in het verhaal, omdat hij de juf redt op het 
eind. Het is een grappig einde en daardoor ook niet 

te spannend. Hierdoor is het boek ook goed leesbaar 
in groep 3. 

“Goed leesbaar in groep 3” 

De illustraties zijn eenvoudige zwart-wit tekeningen. 
De illustraties hebben absoluut een toegevoegde 
waarde voor de kinderen die het boek lezen. Ze 
verduidelijken de tekst en dat is erg fijn voor de 
beginnende lezers. Kortom, een boek dat het waard 
is om aan te schaffen en het tegendeel te bewijzen 
over juffen en meesters voor kinderen van groep 3 
of 4.  

 
 
 

 
 
 
Haal juf uit dat wak! 
Corien Oranje  
48 pagina’s 
Uitgeverij Columbus 
September 2016 
ISBN 9789085433170 

 

 

 

 

 

 

  

“HIJ REDT 
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 JOANNE HOOGENDIJK 
 
 
Een verhaal met een moraal. Dat is de kortste 
omschrijving van dit boek.  
In dit boek staan meerdere, korte verhalen. Elk 
verhaal is anders, maar wel met een aantal 
overeenkomsten. Een daarvan is dat er in elk verhaal 
een les zit. Dit is steeds een andere les, maar wel met 
dezelfde strekking. Steeds weer merk je Gods liefde 
voor de mensen. Voor kinderen. 

“De kunstenaar is degene die 
het boek leest” 

Dit boek is een heel bijzonder boek. Want eigenlijk is 
het niet af. De tekst is dan wel klaar, maar het is een 
saaie boel. En dat terwijl het een prentenboek is. 
Hoe kan dat? De tekeningen moeten nog gemaakt 
worden door een kunstenaar. En de kunstenaar is 
degene die het boek leest. Jij bent een kunstenaar 
en kunt het boek helemaal af maken. Het idee dat 
een kind zelf het boek af kan maken, is erg leuk. Je 

ziet dit niet vaak! Het is in dat opzicht dus een erg 
origineel boek. Het zal kinderen ook zeker 
aanspreken. Het boek zal wat jongere kinderen 
aanspreken, maar ook wat oudere kinderen. Een van 
de redenen daarvoor is dat je tekeningen kunt 
maken, maar ook naar de goedgeschreven tekst kunt 
luisteren. De lessen die er in verborgen liggen, zijn 
relevant voor alle mensen die de wonderlijke 
verhalen(voor)lezen. 
Alle verhalen zijn gebundeld rond een thema: het 
sleutelbos. In elk verhaal ligt een moraal. Dit is heel 
mooi, maar ook wat voorspelbaar. Voor een kind is 
dit wat minder en ook minder erg. Een kind houdt 
hier soms ook van. Voor een wat ouder kind of een 
volwassene is dit wat saai. Of dit een punt is om over 
te vallen weet ik niet. Het boek is immers geschreven 
voor kinderen. Zij zullen de voorspelbaarheid minder 
opmerken en genieten van alle spannende verhalen 
uit het bos. De bijzondere mensen, de bijzondere 
gebeurtenissen en de mooie afloop: steeds weer.  

 
 
 

Wonderlijke verhalen uit het sleutelbos 
Anke van der Pol 
48 pagina’s 
Uitgeverij Ark Media 
September 2017 
ISBN 9789033833458 
  

“EEN VERHAAL MET EEN 
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 JAN-WILLEM KALKMAN 
 
 
Dit verhaal speelt zich af in de bakkerij ‘Het Gulle 
Graan’. Het bijzondere aan deze bakkerij is dat 
iedereen de bakker mag helpen bij het bakken van 
het brood. De bakker bakt levensbrood voor alle 
mensen, maar alleen hij weet het recept. Alles gaat 
eigenlijk voor de wind, totdat er een nieuw iemand 
in het dorp komt wonen. Het is de gipsgieter. Een 
heel jaloers persoon, die ook ziet dat de bakker alles 
goed voor elkaar heeft. De gipsgieter komt met een 
heel gemeen plan, waardoor alles letterlijk misgaat. 
Het gips verandert het leven van iedereen en de 
mensen gaan zelfs op de gipsgieter lijken, behalve de 
bakker. Lukt het hem om het dorp te redden van de 
ondergang?  
Het boek heeft een mooie lay-out en heeft steeds op 
de linker pagina een afbeelding en rechts de tekst in 
redelijk eenvoudige zinnen en dialogen. Het boekje 
is goed leesbaar voor kinderen uit groep 3 en hoger. 

Het verhaal is goed te begrijpen en leuk om te lezen. 
Het verhaal heeft duidelijke en eenvoudige 
personages en thema’s als jaloezie, fouten maken en 
spijt hebben komen duidelijk naar voren.  

“Thema’s als jaloezie, fouten 
maken en spijt” 

De liefde in het verhaal staat centraal. Het verhaal 
kan daarom ook min of meer symbolisch gelezen 
worden, als zijnde een verhaal met een betekenis of 
een parabel over Gods liefde. De illustraties zijn 
mooi en in kleur en hebben een ondersteunde 
functie voor het verhaal. Het boek is het waard om 
aan te schaffen en leuk om alleen te lezen of met 
elkaar.  

 
 

 
 
De goede bakker 
Sjoukje Kruidhof-Lootsma 
40 pagina’s 
Uitgeverij Ark Media 
September 2017 
ISBN 9789033833465 
  

“EEN PARABEL OVER 
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 HENRIËTTE JONGSMA 
 
 
Na alle boeken gelezen en gerecenseerd te hebben, zijn wij tot een top drie gekomen. Wij hebben deze boeken 
gekozen, omdat deze ons het meest aanspraken. Het gaat om de volgende boeken: 

 
 EEN STIP AAN HET EINDE VAN DE WERELD 
 ONDER VUUR 
 OVER DE GRENS 

 
In al deze drie boeken is er volgens ons een duidelijk thema te onderscheiden. Bij ‘Een stip aan het einde van de 
wereld’ wordt op een prachtige manier de vluchtelingenproblematiek dicht bij de kinderen gebracht. Ook voor 
volwassenen is dit overigens erg mooi om te lezen! ‘Onder vuur’ is een boek met als thema de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel hierover in de loop van de jaren veel boeken geschreven zijn, is toch ook dit boek weer 
uniek. Het gaat allemaal om vertrouwen: wie kan je wel en niet vertrouwen? Elk hoofdstuk wordt ingeleid met een 
informatief stukje. Dit vinden wij aan de ene kant handig voor kinderen, maar we vragen ons af of dit niet nog 
meer in het verhaal verweven had kunnen worden. Het laatste boek wat wij zouden nomineren, is ‘Over de grens’. 
In dit boek gaat het om de Eerste Wereldoorlog. De schrijfster neemt ons mee met Sarah. Wat ons vooral 
aanspreekt aan dit boek, is dat de gevoelens en emoties van Sarah mooi verwoord worden. Het laat zien hoe het 
leven van een meisje was in oorlogstijd.  

 

EINDBEOORDELING 

In ‘Een stip aan het einde van de wereld’ heeft Femmie van 
Santen duidelijk gekozen voor een actueel thema: de 
vluchtelingenproblematiek. De hoofdpersoon, Lucine, moet 
plotseling vluchten vanuit Armenië naar Nederland. In het boek 
wordt het probleem van een geheel andere zijde belicht en 
krijgen de lezers een inkijkje in de gevoelens van een 
vluchtelinge. De rauwe werkelijkheid wordt niet verzwegen. 
Angst, onzekerheid, onbegrip, gemis… Het zijn thema’s die op 
een ontroerende wijze in dit verhaal zijn verwerkt. Door vanuit 
ik-perspectief te schrijven, weet Van Santen de lezer te 
betrekken bij de hoofdpersoon en alles mee te laten maken 
wat Lucine ook meemaakt. Dit boek is niet alleen zelfstandig te 
lezen, maar ook geschikt om te gebruiken en te bespreken in 
de klas. Kortom, wat ons betreft een terechte winnaar! 


