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Rijk Arends winnaar Het Hoogste Woord 2020 
 
De bekendmaking van de prijzen voor de beste christelijke kinderboeken van 2020 heeft vandaag online 
plaatsgevonden via de website christelijkekinderboeken.nl. In een feestelijke film stelden alle 
genomineerden van Het Hoogste Woord en van de EigenWijsPrijs zich aan de kijkers voor. Waarna 
uiteindelijk te zien was, wie de winnaars waren geworden. 
Rijk Arends, auteur van Overboord, uitgeverij Den Hertog, is de winnaar van Het Hoogste Woord, de 
prijs van de vakjury voor het beste christelijke kinderboek. 
 
Met kop en schouders 
De drie genomineerde titels zijn hun voordracht 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. 
 
Het Hoogste Woord 
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 2019 zijn negen titels aangemeld 
om mee te dingen naar Het Hoogste Woord. De winnaar van Het Hoogste Woord ontvangt een 
geldbedrag en een houten beeld, ontworpen en vervaardigd door Onne Bieringa van Snijtand 
Houtontwerp.  
Voor het Hoogste Woord 2020 waren genomineerd: Willemijn de Weerd met Papa, waar blijf je?, 
uitgeverij Columbus; Femmie van Santen met Waar hoor ik thuis?, uitgeverij KokBoekencentrum; Rijk 
Arends met Overboord, uitgeverij Den Hertog. 
 
De jury van Het Hoogste Woord bestaat uit: Peter Dijkstra, docent NE/opleider leescoördinator PABO 
Driestar; Dirry van de Grampel, jeugdbibliothecaris, recensent; Riet van Laar, groepsleerkracht 
basisschool; Gabriëlle Medendorp, groepsleerkracht basisschool; Henriët Koornberg, voorzitter jury, lid 
bestuur St. Platform Christelijke Kinderboeken. 
 

Jan van den Dool en Willemijn de Weerd winnaars EigenWijsPrijzen 2020 
 

EigenWijsPrijzen 
Sinds 1999 stemmen kinderen op hun favoriete boek voor de EigenWijsprijs, de christelijke kinderjury. 
Kinderen van basisscholen uit heel Nederland lazen per groep of als EigenWijsLeesRaad in de 
categorieën groep 3-5 en groep 6-8. Christelijke uitgevers meldden hun titels aan om mee te dingen naar 
deze prijs. Aan het eind van het project stemden de kinderen op hun meest populaire titels. De drie 
besten uit elke categorie werden genomineerd. De winnaars ontvangen een geldbedrag en een unieke 
ingelijste foto van Laura Meijerink. De deelnemende scholen maken kans op een gratis auteursbezoek 
van de winnaars van de EigenWijsPrijs.  
 



De winnaar van de EigenWijsPrijs middenbouw (groep 3-5) is geworden Jan van Dool met Bikkel bevrijdt 
Jessica, uitgeverij MES. 
De andere genomineerden in deze categorie waren: Ina van der Beek met Mees & Tijn. Een spannende 
nacht, uitgeverij Den Hertog en Simone Foekens met Battje en de lokfiets, uitgeverij Den Hertog. 
 
De winnaar van de EigenWijsPrijs bovenbouw (groep 6-8) is geworden Willemijn de Weerd met ‘Papa, 
waar blijf je?, uitgeverij Columbus. 
De andere genomineerden in deze categorie waren: Judith van Helden met Maffe Meester Daan speelt 
bananenslagbal, uitgeverij Columbus en Willeke Brouwer met Lotte Laat Maar – Chaos in de brugklas, 
uitgeverij KokBoekencentrum. 
 
De prijzen zullen de komende week coronaproef aan de winnaars overhandigd worden. Wilt u nog 
mee(na)genieten van de bekendmaking? Dat kan via deze link: 
https://christelijkekinderboeken.nl/winnaars-2020/ 
 
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 
 


