
Persbericht nominaties christelijke kinderboekenprijzen 2019 

Zwolle, vrijdag 17 mei 2019 
Bekendmaking nominaties EigenWijsPrijzen en Het Hoogste Woord 2019 
 
De nominaties voor de christelijke kinderboekenprijzen zijn bekend. Ook dit jaar lazen vele 
basisschoolleerlingen boeken voor de christelijke kinderjury, de EigenWijsPrijs, en brachten hun 
stem uit. De auteurs met de meeste stemmen zijn genomineerd. Dat zijn Liesbeth van Binsbergen, 
Gisette van Dalen en Bram Kasse voor de categorie groep 3-5 en Willeke Brouwer, Leanne van 
Spronsen en Leendert van Weezel voor de categorie groep 6-8. De vakjury Het Hoogste Woord 
nomineerde Willeke Brouwer, Elizabeth Visser en Willemijn de Weerd. De bekendmaking van de 
winnaars van deze prijzen zal plaatsvinden op een feestelijke bijeenkomst op een nog nader te 
bepalen datum en locatie. 
 
EigenWijsPrijs: christelijke kinderjury  
Najaar 2018 hebben uitgeverijen boeken aangemeld om mee te dingen naar de EigenWijsPrijzen 2019, 
waaruit een shortlist is geselecteerd van 6 titels voor de categorie ‘groep 3-5’ en 8 titels voor de categorie 
‘groep 6-8’. Bijna 2.500 leerlingen lazen deze boeken als klas of als EigenWijsLeesraad. De kinderen 
hebben hun stem uitgebracht. De auteurs met de meeste stemmen in de categorieën ‘groep 3-5’ en ‘groep 
6-8’ winnen de EigenWijsPrijzen. Deze prijzen worden voor de 20e keer uitgereikt. De winnaars 
ontvangen een geldbedrag en een unieke, ingelijste foto. De deelnemende scholen kunnen een gratis 
auteursbezoek van de winnende auteur winnen.  
 
De EigenWijsPrijs nomineert in de categorie 'groep 3-5':  
Ø Welkom bij de welpen van Liesbeth van Binsbergen (Rouveen), Columbus. 
Ø Het geheim van groep 6 van Gisette van Dalen (Garderen), De Banier. 
Ø Pas op voor de boef van Bram Kasse (Ede), Den Hertog. 
 
De EigenWijsPrijs nomineert in de categorie 'groep 6-8': 
Ø Silvester en de onhandige dief van Willeke Brouwer (Mastenbroek), Callenbach. 
Ø Vast van Leanne van Spronsen (Ridderkerk), Den Hertog. 
Ø De laatste valkenjacht van Leendert van Weezel (Groot-Ammers), Columbus. 
 
 
Het Hoogste Woord: vakjury 
Het Hoogste Woord (sinds 1996) kiest jaarlijks uit de aangemelde titels van deelnemende christelijke 
uitgeverijen één boek als het beste christelijke boek van het jaar. Najaar 2018 zijn negen titels aangemeld 
om mee te dingen naar Het Hoogste Woord. De winnaar van Het Hoogste Woord ontvangt een 
geldbedrag en een beeld van keramiek, ontworpen en vervaardigd door Henny van Hartingsveldt. Dit 
jaar zal het de 23e keer zijn dat Het Hoogste Woord wordt uitgereikt. In 2018 won Jeanette Molema deze 
prijs voor Onder vuur, uitgeverij Columbus. De jury heeft 3 titels genomineerd, die hieronder in 
alfabetische volgorde van auteur genoemd worden:  
 

ü Lotte laat maar - De verwoestende puppy van Willeke Brouwer (Mastenbroek), Callenbach. 
ü De macht van het Wonderwoud van Elizabeth Visser (Wezep), Callenbach. 
ü Kikkervisjes in de soep van Willemijn de Weerd (Putten), Columbus. 

 
De christelijke kinderboekenprijzen zijn 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  
 


