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Bekendmaking winnaars #YAP, het Hoogste Woord en EigenWijsPrijs 2022 

De bekendmaking van de prijzen voor de beste christelijke jeugdboeken van 2022 heeft 
vandaag online plaatsgevonden via de website christelijkekinderboeken.nl. In de 
afwisselende uitzending stelden alle genomineerden van de #YAP, het Hoogste Woord en 
de EigenWijsPrijs zich aan de kijkers voor. Tot slot werden de winnaars bekendgemaakt.  

#YAP  

Voor de #YAP 2022 waren genomineerd:  

• •  Ik geloof in jou, Hinke van Abbema, KokBoekencentrum.  
• •  Het zwarte jaar, Ineke Kraijo, KokBoekencentrum.  
• •  No fear, Mirjam Schippers, De Banier.  

Moeilijke keuze  

Er was voor de jury geen titel die er echt uitsprong. De drie genomineerde boeken hebben 
allemaal goede en minder goede punten. De jury stond dus voor een moeilijke keuze. Welk 
aspect weegt zwaarder en waarom? Op de cover van Ik geloof in jou werd al ‘een overload 
aan issues’ aangekondigd. Volgens de jury had de auteur beter iets minder issues kunnen 
behandelen, dan hadden de resterende thema’s mooier uitgewerkt kunnen worden. Bij Het 
zwarte jaar kwamen sommige gebeurtenissen wat onrealistisch over, zoals de wisseltruc op 
het strafschip. In No fear was de sfeer wel erg harmonieus. De auteur had de personages 
best wat vaker kunnen laten knallen. Dat had beter gepast bij de belevingswereld van 
jongeren. Toch heeft de jury deze titels genomineerd, omdat de andere aspecten ruim 
voldoende scoorden.  

Winnaar  

Maar welk boek wint de vakjuryprijs #YAP? Onze keuze is gevallen op Het zwarte jaar van 
Ineke Kraijo (KokBoekencentrum). Een meeslepend geschreven en mooi opgebouwd verhaal 
dat zich afspeelt in een ander land en in een ver verleden. Toch zijn de thema’s actueler dan 
ooit. Oorlog, onderdrukking, het is helaas aan de orde van de dag. Dat zullen jongeren ook 
meekrijgen, vooral via social media.  

De #YAP-vakjury wil de kwaliteit van christelijke youngadultboeken verhogen en vernieuwing 
stimuleren door gericht aandacht te besteden aan goedgeschreven, christelijke 
youngadultboeken.  



Het Hoogste Woord  

Voor het Hoogste Woord 2022 waren genomineerd:  

• •  De andere wereld, Rijk Arends, Den Hertog.  
• •  De duikende volleybalster, Henrie�t Koornberg-Spronk, KokBoekencentrum.  
• •  Rechercheur van Driel en de riviercruise met juwelenjacht, Roelof den Ouden, 

Gebr. Koster.  

Drie krachtig geschreven boeken  

De andere wereld nomineerde de jury vanwege de gelaagdheid in het boek: het is een 
verhaal dat je niet loslaat en indringende vragen oproept over oorlog, keuzes maken, moed 
en uitzichtloosheid. In het boek De duikende volleybalster wordt een moeilijk thema, 
namelijk grensoverschrijdend gedrag, op een fijne manier aan de orde gesteld. Door dit 
boek leren (christelijke) kinderen hoe ze hier op een goede wijze mee om kunnen gaan. In 
het boek Rechercheur van Driel en de riviercruise met juwelenjacht vond de jury het 
leesplezier vooropstaan. Het boek is spannend tot het eind, heeft een rijke woordenschat en 
biedt veel fijne leesuurtjes.  

Winnaar het Hoogste Woord  

De winnaar van de vakjuryprijs het Hoogste Woord 2022 is De andere wereld, van Rijk 
Arends (Den Hertog). Het is een aangrijpend boek, dat de verschrikkelijke realiteit van 
oorlog dichtbij brengt. Daarnaast is het een boek dat door de gelaagdheid ontroert en de 
lezer aan het denken zet. Rijk Arends heeft met dit boek een monumentje voor de familie 
Frank opgericht, waardoor zij blijvend in herinnering wordt gehouden.  

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. 
De jury wil de kwaliteit van christelijke kinderboeken verhogen en vernieuwing stimuleren 
door gericht aandacht te besteden aan goed geschreven christelijke jeugdboeken.  

EigenWijsPrijs  

De EigenWijsPrijs is niet meer weg te denken als kinderboekenprijs op de christelijke 
boekenmarkt. Ze heeft zich een duidelijke plaats veroverd als leesactiviteit op de 
basisschool, waar hele groepen of leerlingen in een EigenWijsLeesRaad enthousiast aan het 
lezen gaan. 
Na twee jaar corona kunnen we zeggen dat de EigenWijsPrijs weer helemaal terug is. Dat er 
nieuwe scholen meedoen, al dan niet onder de inspirerende leiding van een leesconsulent 
van de bibliotheek. Dat er ruim 18.000 punten zijn uitgedeeld en dat er nu al aanmeldingen 
binnen zijn voor volgend jaar. De winnaars ontvangen een geldbedrag en een unieke, 
ingelijste foto die refereert naar het gewonnen boek, van Froukje Knol. Bovendien hebben 
twee deelnemende scholen een gratis auteursbezoek gewonnen van de winnaars van de 
EigenWijsPrijs.  



Winnaar EigenWijsPrijs midden- en bovenbouw  

De winnaar van de EigenWijsPrijs middenbouw 2022 (groep 3-5) is geworden Bert Wiersema 
met De fluisterdrone (MES). 
De andere genomineerden in deze categorie waren: Janco Bunt-Koster met Beroemd (De 
Banier) en Corien Oranje met 1 april met meester Bil (Columbus).  

De winnaar van de EigenWijsPrijs bovenbouw 2022 (groep 6-8) is voor het tweede jaar op rij 
geworden Roland Kalkman met Online bedreigd (Den Hertog). 
De andere genomineerden in deze categorie waren: Gisette van Dalen met Het kamp van 
groep 7 (De Banier) en Jan van Wingerden met Schimmig spel aan de rivier (De Banier).  

Alle prijzen zullen op vrijdagmiddag 16 september 2022 aan de winnaars overhandigd 
worden. Hier zullen we op onze Facebook-pagina en op Instagram het een en ander van 
laten zien. Wilt u nog mee- of nagenieten van de bekendmaking? Dat kan via deze link:  

https://christelijkekinderboeken.nl/eigenwijsprijs-2021/#more-11274  

St. Platform Christelijke Kinderboeken  

De vakjuryprijzen #YAP en het Hoogste Woord en de kinderjury EigenWijsPrijs 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.  

 


