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Jeanette Molema winnaar Het Hoogste Woord 2018 
Prijsuitreiking christelijke kinderboekenprijzen te Amersfoort 
 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hart van Vathorst te Amersfoort is vanmiddag door de 
vakjury bekendgemaakt dat Jeanette Molema, auteur van 'Onder vuur', uitgeverij Columbus, 
winnaar is van Het Hoogste Woord, de prijs voor het beste christelijke kinderboek.  
 
De jury had geen discussie nodig om Jeanette Molema te kiezen als winnaar. Onder vuur is een 
knap gecomponeerd, gelaagd verhaal dat inlevend, sober, niet dramatisch geschreven is, zonder 
zwaar te worden, waarbij Molema krachtige beelden hanteert: 'Een grote woedende reus gaat 
langzaam staan en stampt met zijn laarzen. Hij wil mensenvlees, net als in het sprookje' (p. 53). De auteur 
geeft een diepere psychologische laag aan de zichtbare en rauwe realiteit van de oorlog. Het geloof 
komt op een natuurlijke ongedwongen wijze naar voren. Een originele toevoeging aan de grote 
reeks kinderboeken die al over de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen.  
 
Het Hoogste Woord 
De vakjury Het Hoogste Woord (opgericht in 1996) kiest jaarlijks uit een stapel boeken van 
deelnemende christelijke uitgeverijen één boek als het beste christelijke boek van het jaar. De 
winnaar van Het Hoogste Woord ontvangt € 350,- en een keramieken beeld van Hennie van 
Hartingsveldt. Voor Het Hoogste Woord 2018 waren genomineerd: Jeanette Molema met Onder 
vuur uitgeverij Columbus, Anke van der Pol met Wonderlijke verhalen uit het Sleutelbos, uitgeverij 
Ark Media, en Femmie van Santen met Een stip aan het einde van de wereld, uitgeverij Callenbach.  
 
De jury Het Hoogste Woord bestaat uit: Peter Dijkstra, docent NE/opleider leescoördinator PABO 
Driestar; Dirry van de Grampel, jeugdbibliothecaris, recensent; Danielle Heerens, auteur, redacteur, 
recensent; Marije Kok, literair vertaler, redacteur, recensent; Annemarie Prins, voorzitter jury, 
redactie FB/website christelijkekinderboeken.nl.  
 
St. Platform Christelijke Kinderboeken 
De Juryprijs Het Hoogste Woord is een initiatief van de Stichting Platform Christelijke 
Kinderboeken, die zich inzet voor kwaliteit in en promotie van christelijke kinderboeken. Kijk ook 
op www.christelijkekinderboeken.nl   
 
---------------------------------------- 
 
Voor meer informatie over de Stichting Platform Christelijke Kinderboeken, over de vakjury Het 
Hoogste Woord en over de winnende titel, neem contact op met Annemarie Prins, vz jury, via 
info@prinssleurink.nl / 06 5720 3619.  


