
Persbericht nominaties christelijke jeugdboekenprijzen 2022 

Nunspeet, woensdag 25 mei 2022 
Bekendmaking nominaties het Hoogste Woord 2022 en #YAP 2022 
 
De nominaties voor de christelijke kinder- en youngadultboekenprijzen zijn bekend.  
De vakjury het Hoogste Woord nomineerde Rijk Arends, Henriët Koornberg-Spronk en Roelof den 
Ouden.   
De vakjury #YAP (Young Adult Prize) nomineerde Hinke van Abbema, Ineke Kraijo en Mirjam 
Schippers. 
De bekendmaking van de winnaars van deze prijzen (en die van de EigenwijsPrijs) zal ook dit jaar 
weer online plaatsvinden. De link zal op vrijdag 1 juli 2022 op de website 
www.christelijkekinderboeken.nl worden geplaatst. Vanaf 11.00 uur kan iedereen de uitzending 
volgen, thuis en in de klas. 
Vrijdag 16 september 2022 zullen de winnaars de prijs uitgereikt krijgen tijdens een fysieke 
bijeenkomst. 
 
Vakjury het Hoogste Woord 
Het Hoogste Woord (sinds 1996) kiest jaarlijks uit de aangemelde titels van deelnemende christelijke 
uitgeverijen één boek als het beste christelijke kinderboek van het jaar. Najaar 2021 zijn acht titels 
aangemeld om mee te dingen naar het Hoogste Woord. De winnaar van het Hoogste Woord ontvangt 
een geldbedrag en een kunstwerk, ontworpen en vervaardigd door Leontine Gaasenbeek. Dit jaar zal 
het de 26e keer zijn dat het Hoogste Woord wordt uitgereikt. In 2021 won het duo Linda Bikker en 
Laurina de Visser deze prijs voor Olifant op het feest, uitgeverij KokBoekencentrum. De jury heeft drie 
titels genomineerd, die hieronder in alfabetische volgorde van auteur genoemd worden:  
 

9 De andere wereld van Rijk Arends (Opheusden), Den Hertog 
9 De duikende volleybalster van Henriët Koornberg-Spronk (Zwolle), KokBoekencentrum 
9 Rechercheur van Driel en de riviercruise met juwelenjacht van Roelof den Ouden (Nieuw-

Lekkerland), Gebr. Koster  
 
Vakjury #YAP (Young Adult Prize) 
Dit jaar zal de #YAP voor de eerste keer worden uitgereikt. De jury kiest uit de aangemelde titels van 
deelnemende christelijke uitgeverijen één boek als het beste christelijke youngadultboek van de 
afgelopen twee jaar. Najaar 2021 zijn zeven titels aangemeld om mee te dingen naar de #YAP. De 
winnaar ontvangt een geldbedrag en een sieraad, ontworpen en vervaardigd door edelsmid Sander 
Medendorp. Vorig jaar heeft hij het sieraad gemaakt voor het Hoogste Woord. 
De jury heeft drie titels genomineerd, die hieronder in alfabetische volgorde van auteur genoemd 
worden:  
 

9 Ik geloof in jou van Hinke van Abbema (Rotterdam), KokBoekencentrum 
9 Het zwarte jaar van Ineke Kraijo (Cuijk), KokBoekencentrum 
9 No fear van Mirjam Schippers (Barneveld), De Banier 

 
De christelijke kinder- en youngadultboekenprijzen zijn een initiatief van de Stichting Platform Christelijke 
Kinderboeken die zich inzet voor kwaliteit in en promotie van christelijke jeugdboeken. Kijk ook op 
www.christelijkekinderboeken.nl  
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