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Inleiding schaduw juryrapport 2019 
In 2019 zal de juryprijs Het Hoogste Woord voor de drieëntwintigste keer worden uitgereikt aan de 
auteur van het beste christelijke kinderboek van het afgelopen jaar. Wij als schaduwjury hebben 
meegedacht en beoordeeld met de officiële jury. In dit rapport zijn onze recensies over de 
verschillende boeken te vinden.  

Er zijn ook dit jaar weer negen titels beoordeeld, ingestuurd door verschillende uitgevers. Uitgeverij 
de Banier heeft dit jaar één boek ingezonden: Hoe zuur is suiker? geschreven door Anja Bout-
Monteau waarin de problematiek van diabetespatiënten treffend wordt beschreven.  

Uitgeverij Columbus heeft dit jaar drie boeken ingezonden. Als eerste Oog in oog met een reuzenos 
geschreven door Ineke Kraijo die in 2016 en 2017 winnaar werd van het Hoogste Woord. In dit boek 
word je als lezer meegenomen terug naar de oertijd. Deze periode in de geschiedenis brengt de 
schrijfster helder tot leven. De boeken Kijk toch uit, juf! van Corien Oranje en Kikkervisjes in de soep 
van Willemijn de Weerd werden ook ingezonden door Uitgeverij Columbus en bevatten vrolijke 
kinderverhalen die op een zeer levendige manier worden beschreven.  

Daarnaast heeft KokBoekencentrum dit jaar ook twee titels ingezonden. Als eerste De verwoestende 
puppy, het tweede deel van Lotte laat maar, geschreven door Willeke Brouwer. Door de grappige en 
nadrukkelijk aanwezige illustraties is het een aantrekkelijk boek voor tieners. Ook het bijzondere 
boek De macht van het Wonderwoud van Elizabeth Visser is ingestuurd.  De ongekende fantasie van 
de schrijfster is terug te vinden in dit dikke en spannende boek.  

De uitgeverijen Ark Media, Callenbach en Buddybooks hebben allen één boek ingezonden. Het 
prentenboek Niks aan de hand, geschreven door Corien Oranje, is ingezonden door Uitgeverij 
Callenbach. Ark Media heeft het boek De majesteit van het Belangrijk ingezonden. Dit boek is 
geschreven door Anke van der Pol, zij wijst in haar parabel op de liefde van Christus voor mensen die 
totaal verkeerde bedoelingen hebben. Het laatste boek is Stip en Roeltje van Anne Ruhl, dit is 
ingezonden door Buddybooks. Dit boek dingt ook mee naar de EigenWijsPrijs 2019. Het boek is 
humoristisch geschreven met veel grapjes en woordspelingen.  

Om een objectieve beoordeling van de boeken te kunnen geven, hebben we bij elk boek op dezelfde 
criteria gelet. We hebben 8 criteria opgesteld. In de eerste plaats hebben we gekeken of het 
christelijk element op een natuurlijke manier verweven is in het boek. We hebben gelet op het 
taalgebruik; past het bij de doelgroep, is de kwaliteit van het taalgebruik goed en worden er geen 
grove woorden gebruikt? Ook hebben we gelet op de voorspelbaarheid van het boek: bevat het boek 
verrassingselementen? En is de verhaallijn in het boek duidelijk en goed te volgen? Zit er een 
duidelijke boodschap en/of een duidelijk thema in het verhaal? Is de schrijfstijl levendig, meeslepend 
en zit er indien mogelijk humor in het verhaal? Het zevende criterium gaat over de personages; 
komen die personages duidelijk en levendig naar voren? Ten slotte hebben we gekeken naar de 
illustraties. We hebben beoordeeld of de illustraties beeldend zijn en een goede toevoeging zijn voor 
het verhaal.  

Na grondig overleg hebben we daarna met elkaar een winnaar gevonden en ook een tweede en 
derde plaats toegekend. Hieronder kunt u onze top 3 vinden:  

1. Kikkervisjes in de soep geschreven door Willemijn de Weerd 
2. Macht van het wonderwoud geschreven door Elisabeth Visser 
3. Oog in oog met een reuzenos geschreven door Ineke Kraijo 

Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van ons rapport! 
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De winnaar van het hoogste woord 2019  
Kikkervisjes in de soep  
 

Titel:   Kikkervisjes in de soep  
Auteur:  Willemijn de Weerd  
Uitgever:  Columbus, 2018 
 
Kikkervisjes in de soep is voor de schaduwjury van het Hoogste Woord 
2019 met stipt op één de winnaar! 

Kikkervisjes in de soep is een voorleesboek voor kinderen van 4-6 jaar. Het 
boek bestaat uit 40 losse voorleesverhalen met een flinke schuit humor. De kinderen Ella en Joep 
beleven in het boek verschillende avonturen, het ene avontuur is nog gekker dan het andere 
avontuur. Het zijn allemaal herkenbare verhalen voor de kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. De 
schrijfstijl van Willemijn de Weerd is erg beeldend waardoor je ook als volwassene jezelf er niet van 
kunt weerhouden om te glimlachen. Zo spelen Ella en Joep postbode met de liefdesbrieven van hun 
ouders, wordt het minder lekkere eten in de pantoffels van moeder gestopt en worden er 
kauwgomballenbomen geplant.   

Het mooie van dit boek is dat het kind, en natuurlijk degene die het voorleest zich goed kan 
identificeren met de hoofdpersonen en dat de situaties waarin de kinderen komen herkenbaar zullen 
zijn voor de lezers. Bijvoorbeeld wanneer er een hele nette oude mevrouw op bezoek komt, 
mevrouw Blok. Mevrouw Blok heeft het niet zo met al die wilde ideeën van Ella en Joep, ze geeft hen 
de tip om met het speelgoedkeukentje te spelen, dat is veel schoner en beter. Tot opluchting van 
mama nemen Ella en Joep het advies aan en gaan ze buiten een lekker soepje maken. Wanneer ze 
even later met een dicht pannetje bij mevrouw Blok komen om vissoep op te scheppen heeft mama 
al een slecht voorgevoel, dit zal wel niet zoveel goeds zijn. Het pannetje gaat open en.. ‘Ieeh er zitten 
kikkervissen in!’ Van schrik gooit mevrouw Blok het hele pannetje met vissen door de kamer, overal 
liggen kikkervissen; op de bank, het mooie kleed. Wie bedenkt dat nou; kikkervisjes in de soep. Voor 
kinderen maar ook voor veel ouders zal dit verhaal erg herkenbaar zijn. Het boek genoemd naar dit 
verhaal; Kikkervisjes in de soep staat vol met veertig van dit soort (h)eerlijke verhalen.  

Een andere hele mooie eigenschap van dit boek is dat de Weerd de veiligheid voor de christelijke 
kinderen weet te waarborgen. De christelijke identiteit loopt op een natuurlijke wijze door de 
verhalen heen. Zo heb je Joep die het maar wat stoer vind dat hij een litteken op zijn been heeft, het 
liefst draagt hij korte broeken zodat iedereen het kan zien! Wanneer de juf in de kring vraagt of er 
nog iets is waar ze voor kan bidden en een ander meisje gebed vraagt of het litteken van Joep weg 
mag gaan wil hij dat helemaal niet, straks kan hij er niet meer over opscheppen. Hij besluit dat de juf 
wel mag danken dat er geen bloed meer uitkomt. Pfiew, gelukkig blijft dan het litteken nog even 
staan om grote verhalen over te vertellen deze zomer.  

Maar ook zinnen als ‘God kan alles’, ‘Mamma heeft het zelf gezegd’ of liedjes als ‘weet je dat de lente 
komt’ zijn niet zeldzaam in dit boek en geven de jonge lezers, door de herkenning, de veiligheid van 
het geloof mee.  

Erg knap is het hoe De Weerd van 40 losse verhalen een geheel weet te maken, verder zijn er door 
de vier seizoenen toe te voegen veel gevarieerde verhalen ontstaan. Geen enkel verhaal heeft te 
grote overeenkomsten met een ander. Een opvallende eigenschap van dit boek is dat de verhalen 
vaak een abrupt einde hebben, en niet in het volgende verhaal erop doorgegaan wordt. Dit kan voor 
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kinderen heel goed uitpakken omdat ze zo hun fantasieën de loop kunnen laten, maar voor andere 
kinderen kan dit ook verwarrend overkomen. Door het abrupte stoppen is het ook minder natuurlijk 
om een paar verhalen achter elkaar te lezen en zal je het boek dus ook niet in een keer door uitlezen, 
maar daar is het dan ook een voorleesboek voor. Perfect voor het voorlezen op een vrije 
regenachtige woensdagmiddag of heerlijk op schoot voor het slapengaan.  

De Weerd, W. (2018) Kikkervisjes in de soep. Nederland: Uitgeverij Columbus  
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Overige nominaties 
Macht van het wonderwoud 
 

Titel:    De macht van het wonderwoud 
Auteur:  Elisabeth Visser 
Uitgever:  Callenbach, 2018 
 

Een lange pijl met twee kleurige veren, de één hemelsblauw en de ander zwart 
met witte stippen, brengt een einde aan het vredige bestaan van Yvalana, één 
van de hoofdpersonen. De pijl, overduidelijk één van de Steenharten, heeft de 
koningin, van het volk waartoe Yvalana behoort, gedood. Genoeg reden om de Elfde Stormoorlog 
tussen de Ershai en de Steenharten te beginnen. Nog veel complexer wordt het als een dochter van de 
Heer des Rovers gevangengenomen wordt. Deze bekent namelijk familie te zijn van Yvalana en haar 
familie. Dit heeft als gevolg dat de hele familie veroordeeld en verbannen wordt. Ondertussen besluit 
Revan, een Steenhart, met behulp van zijn gevangen fijkje en in gezelschap van zijn altijd, tot ergernis 
toe, verstandige broer op zoek te gaan naar zijn verdwenen vader.  

Als Yvalana en Revan elkaar ontmoeten lijkt er van vriendschap geen sprake te kunnen zijn. Dit door 
de enorme vooroordelen die ze tegenover elkaars volk hebben. Ondertussen is de dreiging voelbaar 
van een nieuwe oorlog. Er dreigt echter een nog groter gevaar. Als Yvalana en Revan dat gevaar 
opmerken, zetten ze alles op alles om het kwaad te stoppen. Het enige wat dit kwaad kan voorkomen 
is samenwerking tussen de twee vijandige volken. Maar, lukt het de volken, die al eeuwenlang grote 
vijanden zijn, tot vrede te komen? 

De auteur Elizabeth Visser, geboren in 1997, heeft een fantasierijk boek geschreven met fijkjes, 
magische krachten, een woud waarin mensen in monsters veranderen, een stad van ijs enzovoort. 
Krachtig is het zoals ze deze totaal nieuwe wereld gecombineerd heeft met een hele sterke verhaallijn 
vol verrassingen. Het verhaal trekt je mee, maar je hebt geen idee waarheen, het blijft vol verrassingen. 

Verder heeft ze de personages sterk uitgewerkt. Is de hoofdpersoon vaak een heel verstandig iemand, 
Revan is juist erg opvliegend en kent weinig verantwoordelijkheidsgevoel. Kendor, zijn broer, is 
daarentegen juist altijd erg verstandig. Als lezer voel je met Revan mee dat Kendor gelijk heeft, maar 
erger je je ondertussen ook aan zijn altijd verstandige ideeën.  

Revan, Kendor en Yvalana zijn niet de enige personages in het boek. Er komen nog veel meer namen 
in voor. De belangrijkste worden voorin het boek kort toegelicht. Het is niet erg als je dit overslaat, 
maar het is wel handig om zo nu en dan terug te kijken bij welk volk ze nu eigenlijk horen. Voorin staat 
verder ook nog een kaart waarop alle wouden en rijken getekend zijn. Wil je het verhaal goed begrijpen 
dan is het nodig dat je die kaart er regelmatig bij pakt. Dit is erg jammer omdat je hiervoor het verhaal 
moet onderbreken. Het zou beter geweest zijn als Elizabeth Visser dit opgebouwd had, zodat je er 
tijdens het lezen achter komt waar alles ligt. Dit geldt voor nog meer dingen. Alsof ze zelf de wereld 
volledig voor ogen had en vergeten is dat dit bij de lezers nog uitgelegd moet worden.  

Dit alles zorgt ervoor dat het best wel lang duurt voordat het boek je echt te pakken krijgt. Het duizelt 
je van de vreemde namen, plaatsen, relaties en gebruiken waardoor je de verhaallijn niet snel te 
pakken krijgt. Maar, als je die eenmaal te pakken krijgt, leest het boek als een trein. 

Elizabeth Visser schetst een wereld die je doet denken aan Narnia. Zo nu en dan lijkt het ook dat er 
christelijke elementen in verwerkt zijn: de strijd tussen goed en kwaad en de boom van het goed en 
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kwaad. Dit wordt verder echter niet uitgewerkt, wat een onbevredigd gevoel oplevert. Magie speelt in 
het boek een grote rol, weliswaar lijkt het onschuldig te blijven. De magie komt namelijk niet heel 
dichtbij, omdat het verhaal zich in een fantasiewereld afspeelt. Fijkjes zijn bijvoorbeeld zeker niet 
realistisch en kinderen weten zeker dat deze niet bestaan, dus zullen ze die ook niet op gaan zoeken. 
Onze verwachting is dus dat dit boek niet per se tot gevolg heeft dat kinderen zelf duistere machten 
gaan proberen te beïnvloeden. Echter, de term magie vinden wij erg ongepast in een christelijk boek. 
Juist omdat deze term heel veel associaties oproept met praktijken van de duivel. En is magie niet iets 
waar je als christen je kinderen zo ver mogelijk vandaan wilt houden?  

Elizabeth Visser heeft met De macht van het Wonderwoud een prachtig debuut neergezet. Een 
fantasierijk boek met krachtige personages en een sterke verhaallijn. Het begin had echter sterker 
opgebouwd moeten worden en de magie speelt, naar de mening van de schaduwjury, een te grote en 
te positieve rol voor een christelijk boek. 

Visser, E. (2018). Macht van het wonderwoud. Nederland: Uitgeverij Callenbach.  
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Oog in oog met een reuzenos  
 

 Titel:    Oog in oog met een reuzenos 
Auteur:  Ineke Kraijo 
Uitgever:  Columbus, 2018 
 
Oog in oog met een reuzenos is het nieuwste boek van Ineke Kraaijo. Het 
boek gaat over Tuuk, een jongen van tien jaar die in de steentijd leeft. Hij 
en zijn gezin behoren bij een stam met een stamhoofd, dit stamhoofd is al 
oud en kan niet meer goed nadenken. Tuuk mag van het stamhoofd niet mee op jacht met de echte 
mannen. Tuuk voelt zich echter wél een echte man en wil zich gaan bewijzen door zelf op jacht te 
gaan, maar helaas hij wordt tegengehouden door de enige echte spoorzoeker, zijn eigen vader. Als 
hij terugkomt bij het kamp is er een storm op komst. Tuuk redt ternauwernood de vrouwen en 
kinderen voor het kamp door de storm verwoest wordt. Als door de storm Tuuks vader verwond 
raakt en de jagers terugkeren zonder vlees gaat Tuuk zelf op stap, hij zal er wel voor zorgen dat er 
vlees zal zijn voor het kamp. Tuuk is van plan te jagen op iets wat hij gamakkelijk aankan, een jong 
hert of een everzwijn. Maar dan staat hij ineens oog in oog met een reuzenos. Hou zou dat aflopen?  

Oog in oog met een reuzenos is een leuk geschreven boek die gemakkelijk te lezen is. Door de korte 
en duidelijke hoofdstukken is het voor kinderen die niet dol zijn op lezen ook behapbaar, zij kunnen 
namelijk elke keer een los hoofdstuk lezen. Echter, voor de boekenwurmen is het fijn dat de 
hoofdstukken wel op een natuurlijke manier in elkaar overvloeien. Kraijo gebruikt haar schrijftalent 
opnieuw om kinderen mee te nemen in het verleden en daardoor is het boek erg goed bruikbaar 
voor educatie rondom de steentijd. In het boek komen een aantal woorden voor die met de steentijd 
te maken hebben, deze staan achterin uitgelegd. Dit kan voor kinderen wel een belemmering zijn om 
lekker door te lezen. Het boek blijft boeiend door de vele verrassingselementen en daardoor is het 
ook goed geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Een kritisch punt is dat de personages niet altijd even 
sterk worden neergezet, we zouden wel wat meer willen weten over de ouders van Tuuk of andere 
personages uit het dorp. Die hadden verder uitgewerkt kunnen worden. Als we dit boek vergelijken 
met eerdere boeken van Ineke Kraijo dan lijkt het of dit meer een tussenboek is dan een echt 
‘kopstuk’. We zijn literair sterkere boeken van Ineke Kraijo gewend, vooral als het gaat om haar 
normaalgesproken levendige schrijfstijl 

Om af te sluiten met een verrassend en erg leuk aspect van dit boek, wij vinden het erg goed dat dit 
boek een boek is wat voor jongens van 8 heel uitdagend is en leuk om te lezen. Jongens willen zich 
graag bewijzen en dé held zijn. Tuuk is een held waar de jongens zich goed mee zullen kunnen 
identificeren en dat zullen ze erg leuk vinden. Maar natuurlijk is het ook een leuk boek voor stoere 
meiden. Zij kunnen zich goed identificeren met het zusje van Tuuk. Wat een spannende tijd om in te 
leven die steentijd! 

 De illustraties van Arjan Wilschut zijn krachtig en zeker een goede toevoeging aan de tekst. Hierdoor 
krijg je veel meer een beeld bij het leven van Tuuk. Wij raden dit boek aan voor alle kinderen vanaf 
acht jaar, maar vooral voor jongens die graag een held willen zijn!  

Kraaijo, I. (2018). Oog in oog met een reuzenos. Nederland: Uitgeverij Columbus. 
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Overige boeken 
De majesteit van het BelangRijk  
 

Titel: De Majesteit van het BelangRijk 
Auteur: A. van der Pol 
Uitgever: Ark media  
 
 
De majesteit van het BelangRijk is een boek met een bijzonder 
fantasieverhaal geschreven door Anke van der Pol. De majesteit van het 
BelangRijk gaat over een zieke, norse koningin die haar onderdanen 
alleen maar bevelen geeft. Ze doet nooit vriendelijk en stelt strenge eisen. Haar knechten worden 
regelmatig uitgefoeterd, ondanks dat ze alles voor haar doen. Op een dag verandert het leven van de 
koningin door de restaurateur, die de zoon van de Hoogste van het VindingRijk blijkt te zijn. Deze 
zoon blijkt ook connecties te hebben met de knechten van de koningin. Vanaf die dag verandert alles 
in het paleis en gebeuren er bijzondere dingen.  

Het boek bevat een origineel, bijzonder fantasieverhaal met een goede opbouw. Een soort 
fantasieverhaal die je niet vaak hoort. Het boek bevat opvallende dingen; waarom schrijf je het 
woord BelangRijk bijvoorbeeld met een hoofdletter R? Het verhaal maakt een warm, speciaal gevoel 
los. In het verhaal zitten verwijzingen die je zou kunnen doortrekken naar de Zoon van de 
Allerhoogste: Jezus. Het is bijzonder hoe die verwijzingen in het verhaal verweven zitten. Eén van de 
knechten van de koningin heeft iets verkeerds gedaan en moet daarvoor opgesloten worden in de 
ijskelder waar nog nooit iemand levend is uitgekomen. De zoon van de Hoogste van het VindingRijk 
gaat in zijn plaats. Dit doet ons denken aan het offer van Jezus aan het kruis. Ook de woorden die de 
zoon zegt, doen denken aan Jezus: ‘’De restaurateur antwoordt: ‘Mijn vriendschap begint pas echt 
als jij denkt dat die stopt.’’ Het verhaal sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen en het is 
prachtig hoe de verwijzingen naar Jezus in het verhaal zitten zonder dat ze er dik bovenop liggen. Op 
deze manier komt het christelijk element in het boek op een hele mooie manier naar voren. Dit boek 
zet je tot nadenken en zorgt ervoor dat je wilt gaan lijken op de zoon van de Hoogste van het 
VindingRijk, op Jezus.  Het verhaal is onvoorspelbaar. Meerdere malen gebeuren er dingen in het 
verhaal die je niet direct zou verwachten. De ontknoping van het verhaal vindt echter wel vrij vroeg 
plaats. Ook zijn sommige passages nogal feitelijk beschreven. Die passages hadden levendiger 
beschreven kunnen worden, zodat je meer meegesleept wordt in het verhaal.  Bij de personages in 
het boek krijg je een beeld, ze komen levendig naar voren in het verhaal. Het boek bevat geen 
illustraties, maar wel geschreven brieven. Het is leuk hoe de verschillende brieven verschillende 
handschriften hebben. Dat maakt de geschreven brieven realistischer. De illustratie op de voorkant 
past bij wat in het boek beschreven wordt. Het boek is geschreven vanuit het hij-/zij-perspectief, 
maar bevat ook de gedachten van de koningin. Die gedachten zijn geschreven in het ik-perspectief. 
Het is helder wanneer je de gedachten van de koningin leest doordat die stukjes cursief gedrukt zijn.  

Al met al, De majesteit van het BelangRijk bevat een mooi verhaal voor kinderen met daarin een 
diepere boodschap. Het is heel knap hoe die boodschap verweven is in het verhaal. Het verhaal 
draagt bij aan de vorming van kinderen. Houd je van fantasieverhalen met een diepere betekenis die 
je tot nadenken zetten? Dan is dit boek een echte aanrader!  

Van der Pol, A. (2018). De majesteit van het BelangRijk (96 blz.). Heerenveen: Ark Media.  
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Juf Fiep - Kijk toch uit juf! 
 

Titel:   Juf Fiep – Kijk toch uit juf! 
Auteur:  Corien Oranje 
Uitgever:  Columbus, 2018  
 

‘Het is een winter van niks, zucht juf Fiep’, en daar zijn de kinderen in de 
klas het roerend mee eens. Op één na, Eefje, want ‘we zijn hier om te 
leren, niet om te spelen.’ Maar al gauw zitten de kinderen én juf Fiep in de 
trein, richting de sneeuw. Juf skiet voor het eerst in haar leven, en dat is 
dan ook te merken: ze kan geen bochten maken, ze kan niet remmen. De 
schans die ze nadert kan ze dus niet ontwijken. ‘Juf vliegt door de lucht. Haar ski’s flappen in de wind. 
En dan verdwijnt ze uit het zicht.’ De klas gaat snel op zoek, want waar is de juf gebleven?  

Het boek bevat vier spannende avonturen. Elk verhaal speelt zich af in een ander seizoen. In elk 
verhaal gebeurt er wel iets waar de klas denkt of zegt: ‘Kijk toch uit, juf’. Want die juf van hen is 
anders dan de meeste juffen. Ze helpt om Eef op te sporen, die ontvoerd is door een oliedomme 
oom van haar. Ze neemt de klas mee op wintersport. Ze helpt mee om een gestolen geit terug te 
halen, die gestolen is door een gemene boef die de geit bij de slager wil brengen. Ook al moet ze 
daarvoor slootjespringen, niets houdt haar tegen. Of wordt ze toch wel een beetje bang van de stier 
die op haar afkomt? En als er een boom in de klas valt, verzint de juf het leuke idee om op kamp te 
gaan. Maar of ze dat nog steeds zo leuk vindt als ze meegenomen wordt door een aap? Dit en nog 
meer lees je in Kijk toch uit, juf.  

Kijk toch uit, juf is op een levendige, verassende en fantasievolle manier geschreven door Corien 
Oranje. Er zit veel vaart in de verhalen, en ook wel een stukje spanning. Je weet wie je voor hebt bij 
de personages, personages die allemaal niet zo braaf zijn, op Eef na. De vrolijke illustraties zijn 
getekend door Marja Meijer. De tekeningen zijn gedetailleerd en bieden veel om naar te kijken. Deze 
twee vrouwen hebben ook bij dit boek over juf Fiep weer met plezier samengewerkt. Er zijn al 12 
boeken verschenen over de avonturen van juf Fiep. De verhalen in dit boek zijn geschreven op M4- 
en E4-niveau, voor fans van juf Fiep die al verder zijn dan AVI 3. Het boek is mooi verzorgd en heeft 
een speelse, maar overzichtelijke vormgeving. De overzichtelijkheid laat zich vooral ook zien in de 
inhoudsopgave per verhaal.  

 
Oranje, C. (2018). Kijk toch uit, juf! Uitgeverij Columbus . 
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Lotte laat maar – De verwoestende puppy 
 

Titel:  Lotte laat maar – De verwoestende puppy 
Auteur:  Willeke Brouwer 
Uitgever: Callenbach, 2018  
 

Stel je voor: ‘Je bent 12 en helemaal klaar met de basisschool, je hebt twee 
irritante broertjes en een moeder die dan ook nog eens een vriend krijgt 
tegen je zin in, je haar werkt nooit mee, je beste vriendin gaat naar Londen 
terwijl jij op een camping in Nederland zit enzovoort…’ Dit alles is het geval 
bij Lotte.  
 
Lotte is de hoofdpersoon van het boek en ze is onafscheidelijk met haar BFF Tessa. In dagboekvorm 
met ontzettende beeldende illustraties is het leven van Lotte een paar weken lang te volgen. Lotte 
neemt ons mee op reis door het weerbarstige leven van een tiener. Het ene moment is blauw je 
lievelingskleur maar het volgende moment is dat toch overduidelijk roze. Het ene moment is je 
broertje best wel schattig maar het volgende moment is er niemand irritanter dan je broertje. Want 
hij is tenslotte degene die je broek kleurt met nagellak en bladzijdes scheurt uit je plakboek. Over een 
paar weken is de zomervakantie voorbij en dan hoopt Lotte naar de brugklas te gaan. Super 
spannend natuurlijk. Lotte is een dagdromer. Ze denkt over alles na. Bijvoorbeeld over de brugklas of 
over de opwarming van de aarde en de plastic soep. Ze weet eigenlijk nooit iets zeker in tegenstelling 
tot haar beste vriendin Tessa. In het laatste gedeelte van het boek krijgt Lotte een hondje. Haar 
moeder staat dit echter niet zomaar toe ze moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar 
weet Lotte wel wat het inhoudt om een hondje op te voeden en te verzorgen? En hoe gaat Lotte 
reageren op de nieuwe vriend van haar moeder?  
 
Lotte laat maar is een heerlijk vlot geschreven boek dat je zo wegleest. Er komen ontzettend 
herkenbare onderwerpen in naar voren voor pubers. Bijvoorbeeld verliefdheid, onzekerheid, jaloezie, 
uiterlijk en vriendschap worden beeldend geschreven en geïllustreerd. De kracht van het boek is 
vooral dat je alles beleeft vanuit Lottes perspectief. Je neemt als het ware een kijkje in haar hoofd en 
weet precies wat ze denkt, ziet en voelt. De denkwijze van Lotte is op een humoristische maar ook 
realistische manier weergegeven afgewisseld met veel illustraties die het verhaal onderstrepen en 
verlevendigen. Illustraties nemen wel een heel groot deel in van het boek en de vraag kwam 
daardoor naar boven of het nodig is dat illustraties een bijna net zo grote plaats innemen als de tekst 
zelf.  
 
Bij het lezen van het boek valt op dat het geloof geen enkele rol speelt. Het boek blijft daardoor erg 
oppervlakkig en mist een diepere laag. Popmuziek, make-up en het belang van een goed uiterlijk 
worden te veel gestimuleerd in het boek. Het zou kunnen dat jonge meiden hier juist onzeker van 
worden. Hiermee laat de schrijfster een belangrijk deel weg. Wel wordt de thematiek zoals overlijden 
en gescheiden ouders op een heel laagdrempelige en pedagogische manier beschreven. Dit past bij 
de belevingswereld van pubers en dat is bijzonder knap gedaan. Soms is het jammer dat de zinnen 
wel erg kort zijn en daardoor wat kinderlijk kunnen worden opgevat. Dit is juist wel sterk voor de 
zwakke lezers.  
 
Kortom, het is een vlot geschreven meidenboek waarin veel meiden zich zullen herkennen. Het zou 
wel mooi geweest zijn als er een wat duidelijkere boodschap in het verhaal had gezeten. Nu blijft het 
verhaal vooral oppervlakkig.  
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Hoe zuur is suiker? 
 

Titel: Hoe zuur is suiker? 
Auteur:  A. Bout-Monteau  
Uitgever: De Banier  
 

Hoe zuur is suiker? Klopt de titel wel? Suiker is toch zoet? Suiker is 
inderdaad zoet, maar de titel van dit boek bevat een diepere boodschap. 
Het boek Hoe zuur is suiker? laat zien hoe zuur het is om suikerziekte te 
hebben. Het is het tweede deel in de serie ‘Girls Alert’, over de vier 
vriendinnen Isabel, Liv, Maura en Jenthe. In het eerste deel Jij bent mijn moeder niet is Isabel 
hoofdpersoon. In dit deel leven we mee met Liv, die suikerziekte blijkt te hebben. De vriendinnen 
steunen elkaar door dik en dun en zijn heel hecht. 

Hoe zuur is suiker? gaat over de 13-jarige Liv. Ze voelt zich al een tijdje niet zo goed; ze is moe, valt af 
en heeft ontzettend veel dorst. Als ze naar de dokter gaat, belandt ze dezelfde dag nog in het 
ziekenhuis. Ineens is ze patiënt en draait alles om haar suikerziekte. Langzaamaan gaat ze beseffen 
dat de ziekte invloed zal hebben op haar hele leven. Dat vindt Liv lastig om te accepteren. Gelukkig 
heeft ze haar vriendinnen om zich heen. In het ziekenhuis ontmoet Liv een lotgenoot, Juul. Juuls 
levensmotto is ‘leef je leven, niet de ziekte’. Dit levensmotto probeert Juul soms ook over te dragen 
op Liv. Dat heeft niet altijd positieve gevolgen… 

Hoe zuur is suiker? bevat een spannend verhaal voor meiden van ongeveer 13 jaar en ouder. Het 
boek sluit goed aan bij hun belevingswereld. Het verhaal bevat vaak typisch taalgebruik van 
jongeren, soms té vaak. Het woord ‘awkward’ bijvoorbeeld wordt veel gebruikt, soms ook plekken 
waar dat niet echt passend is: ‘Balen, want ik had een awkward droge tong’. Vaak gaan boeken voor 
jonge meiden over verliefdheden en make-up, maar dat komt in dit verhaal niet nadrukkelijk naar 
voren. Suikerziekte is een onderwerp wat je niet vaak tegenkomt en dat maakt dit boek origineel. 
Door het lezen van het boek leer je veel over suikerziekte en je gaat je beseffen dat het niet zomaar 
wat is. Soms wordt de suikerziekte echter wel erg medisch beschreven: ‘‘Verder is het zo’, vervolgde 
Marcella, ‘dat er meerdere soorten insuline zijn. Langwerkende en kortwerkende. Kortwerkende 
insuline wordt bij de maaltijd gespoten en is bedoeld om de koolhydraten uit de maaltijd in het 
lichaam te kunnen verwerken’. Zo gaat dat dan nog een poosje door. Dat maakt het verhaal wat 
minder meeslepend met als mogelijk gevolg dat je afhaakt. De verhaallijn van het boek is goed te 
volgen.  
Tijdens het lezen merk je dat je te maken hebt met een meisje die christelijk opgevoed wordt. Dat 
christelijke element wordt op een natuurlijke manier verweven in het boek. Zo wordt er gebeden 
voor het eten en denkt Liv regelmatig na over de Bijbeltekst uit Mattheüs 10: ‘Worden niet twee 
musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. 
Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven’. Liv vraagt zich af of ze met haar ziekte vele musjes te 
boven gaat. Het is mooi om te lezen hoe een pubermeisje over het geloof nadenkt.  
Af en toe merk je tijdens het lezen dat je te maken hebt met een boek uit een serie, maar vaak word 
je als lezer eventjes kort bijgepraat. Dat maakt dat het niet noodzakelijk is om het eerste deel van de 
serie gelezen te hebben. Wel heb je een beter beeld van de vriendinnen van Liv als je het eerste deel 
ook gelezen hebt. Door het verhaal heen ontdek je de karakters van de verschillende personages. Het 
is leuk dat er ook een alternatief persoon als Juul in het verhaal zit, omdat dat het verhaal 
spannender maakt. Op de voorkant van het boek staat een foto van Liv. De voorkant laat het boek er 
aantrekkelijk uitzien.  
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Hoe zuur is suiker? is een aan te bevelen boek voor tienermeiden. Het is een realistisch en leerzaam 
boek. Het maakt je bewust van hoe een ziekte je leven kan beïnvloeden en tegelijkertijd maakt het je 
dankbaar als je zelf geen ziekte hebt.  

Bout-Monteau, A. (2018). Hoe zuur is suiker? (231 blz.). Apeldoorn: Uitgeverij De Banier Bv.  
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Niks aan de hand 
 

Titel:  Niks aan de hand 
Auteur:  Tirza Beekhuis & Corien Oranje 
Illustraties: Tineke Werkt  
Uitgever: Callenbach, 2018 
 
Finn, Evi en papa zijn uitgenodigd voor de verjaardag van opa. Er is prik 
met limonade en iedereen mag blijven slapen. Maar onderweg naar opa 
staat de auto plotseling stil. Wat nu? Papa besluit dat ze dwars door het 
bos naar opa gaan lopen. Papa ziet prachtige dingen in het bos tijdens de wandeling, maar Finn ziet 
en ruikt heel andere dingen: spannende dingen. Het is een groot avontuur. Komen ze nog wel veilig 
aan bij opa?  
 
Het is een eenvoudig geschreven fantasierijk prentenboek met veel humor en sfeer. Hoe langer je 
kijkt naar de illustraties hoe meer details je opvallen. Vooral in het bos wanneer je kijkt door de ogen 
van Finn is er veel te zien zoals monsters, griezelige gezichten, kabouters en rare mannetjes in 
bomen. De illustraties zijn ontzettend sterk doordat ze heel goed de twee kanten van het verhaal 
laten zien. Papa ziet en wijst naar de mooie dingen in het bos, maar Finn ziet allerlei gevaren die hij 
moet overwinnen. Bijvoorbeeld gevaarlijke dieren en vreemde wezens. Zonder veel woorden te 
gebruiken weet het boek ervoor te zorgen dat je het bos toch door de ogen van Finn gaat bekijken. 
Wel is het jammer dat het af en toe onduidelijk is welke persoon iets zegt in het verhaal. Daardoor 
komen de personages wat minder sterk naar voren. Het boek nodigt uit tot ontdekken en zal de 
fantasie van veel kleuters weten te prikkelen. Kleuters zullen echter wel wat extra uitleg nodig 
hebben om de platen met de tekst te kunnen combineren.  
 
De boodschap of moraal in het verhaal wordt wel een beetje gemist. Wel kan het mooi zijn om met 
kleuters door te praten over angsten. Er verder niets dat erop wijst dat het een christelijk 
prentenboek is. Toch zullen kinderen genieten van dit vrolijke en uitdagende prentenboek. Het is dus 
zeker wel het aanschaffen waard.  
 
Oranje, c. (2018) Niks aan de hand. Nederland: Uitgeverij Callenbach  
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Stip en Roeltje – de charmante oplichter 
 

Titel:   Stip en Roeltje – de charmante oplichter 
Auteur:  Anne Ruhl  
Uitgever:  Buddy Books 
 

Stip en Roeltje is een vrolijk verhaal met humor en is het debuut van Anne 
Ruhl. Mevrouw Stip is een stipte en georganiseerde vrouw met een 
haarloze kat, ‘Streep’ genaamd, en een schoonmaakbedrijf dat de naam 
‘De schoonmaakrevolutie’ draagt. Bijna elke dag verzint ze wel een nieuw 
idee als een ‘Nooit-meer-vuilvreter’, een ‘Vliegende stofdoek’ of een ‘Rommelverwijderaar’. Ze doet 
dan ook mee met de wedstijd om de beste poetsdiva. Het is ondertussen wel duidelijk dat ze van 
schoon houdt. Niet iedereen in haar omgeving houdt daar echter rekening mee. Zo heeft ze een lief, 
maar vies zoontje: Frederik. Maar nog erger is haar zus Roeltje. Zij is enthousiast, werkloos, dakloos, 
chaotisch. Ze houdt van harige dieren en eet drop als ontbijt. Je zou kunnen spreken van uitersten. 
Als Roeltje dan ook bij haar zus intrekt moet er eerst iets gebeuren: het tekenen van het 
samenwooncontract. Roeltje probeert telkens een baan te vinden, dit lukt echter niet. Ze probeert 
van alles: een hondenuitlaatservice, maar die honden zetten het huis van Stip op de kop; bij een 
koffietentje, maar daar vlucht ze weg voor de man bij wie ze schulden heeft; ook probeert ze het juf-
zijn uit, maar daar wordt ze weggestuurd door de directeur omdat ze zich door de kinderen laat 
masseren en hen haar tenen laat lakken. Ondertussen stijgt de schuld, en dat wordt haar keer op 
keer met een dreigende stem van de oplichter vertelt.   

Ondertussen wordt Stip verliefd op Max op de Lichter. De grootste oplichter die er bestaat. Roeltje 
en Stip vinden de verliefdheid van hun moeder en zus maar niets. Ze proberen Stip dan ook telkens 
te overtuigen. Maar als Frederik tijdens een schoolreisje een mevrouw in een bekende paarse jas ziet 
en ze een vreemd briefje vinden tijdens de prijsuitreiking voor de beste poetsdiva, trekken ze hun 
conclusies. Lukt het ze om Stip hierin te laten delen? 

Het verhaal is vlot en op een leuke manier geschreven. Roeltje ziet er vroeg in de ochtend uit ‘alsof 
ze net uit de droger komt. Kreukels in haar pyjama en in haar wangen.’ Ook de uitroepen zijn leuk als 
‘panische prullenbak, pruttelende passie, groezelige griebels of jakkie kakkie’ Het gedrag van de 
personen in het verhaal zijn erg typisch, zo krijg je een goed beeld van ze. Een origineel aspect is dat 
het een kinderboek is dat over volwassenen gaat, maar dit is tegelijkertijd een zwak punt. Doordat 
het leven van een volwassene als uitgangspunt genomen is, sluit het niet aan bij de betekeniswereld 
van de leerlingen. Er worden lastige woorden en zinnen gebruikt bijvoorbeeld: ‘haar gevoel voor 
drama wordt geactiveerd’, ‘expertise’ en ‘ontruiming door huurachterstand’. Ditzelfde geldt voor 
sommige gebeurtenissen in het boek: want wat weet een kind over schulden, ontslag, flirten en 
dergelijke?! Ook lijkt het alsof er per hoofdstuk een heel nieuw verhaal begint, dit zorgt ervoor dat je 
niet lekker in het verhaal zit, maar je er steeds weer even in moet komen. Al met al is het een boek 
met verrassende elementen, maar wat beter geschreven had kunnen worden qua woordkeus en 
verhaalinhoud. 

 
Ruhl, A. (2018). Stip en Roeltje, de charmante oplichter. Nederland: Uitgeverij Buddy Books . 

 


