Boekenhelden
Boeken voor 9-12 jaar

De brief voor de koning
Schrijver: Tonke Dragt
Illustrator: Tonke Dragt

Het is nacht. Tiuri zit met vier andere jongens in een kapel. Deze nacht moeten ze nadenken
over hun toekomstige taak in dienst van de koning. Morgen zullen ze tot ridder geslagen
worden. De jongens mogen niet slapen en niet praten. Ze mogen zeker de kapel niet
verlaten. Dan hoort Tiuri een noodkreet. Zal Tiuri reageren? Dit is het eerste besluit dat
Tiuri moet nemen in dit spannende boek. (B)
Lees ook: Geheimen van het wilde woud.
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1962.
Dit boek won in 2004 de Griffel der Griffels, het allermooiste bekroonde boek in vijftigjaar.
Bekroningen: Het Beste Kinderboek
Griffels (Griffel der Griffels)

Fantasia
Schrijver: Geronimo Stilton
Illustrator: diverse illustratoren
Vertaald uit het: Italiaans door: Loes Randazzo

Muis Geronimo Stilton vindt een muziekdoos die hem via een gouden trap door zeven
fantasielanden voert; samen met Prulletje Pad probeert hij een feeënkoningin te redden.
Lees ook de andere delen over deze beroemde muis. (B)

De gebroeders Leeuwenhart
Schrijver: Astrid Lindgren
Illustrator: Ilon Wikland
Vertaald uit het: Zweeds door: Rita Verschuur

Twee broers trekken ten strijde tegen de boze heerser Tengil, die de vreselijkste dingen doet
en het land in zijn macht houdt. Zou het lukken de tiran te verslaan? (B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1974.
Bekroningen: Griffels (Zilveren Griffel)

De GVR
Schrijver: Roald Dahl
Illustrator: Quentin Blake
Vertaald uit het: Engels door: Huberte Vriesendorp

Het weesmeisje Sofie wordt ´s nachts uit haar bed geplukt door een enorme reus. Gelukkig
eet hij geen kinderen, zoals zijn soortgenoten. (B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1983.

Bekroningen: Griffels (Zilveren Griffel)

Harry Potter en de Steen der Wijzen
Schrijver: Joanne K. Rowling
Vertaald uit het: Engels door: Wiebe Buddingh´

Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij een oom en tante. In
zijn treurige leven komt verandering, als hij elf jaar is: hij blijkt een tovenaar te zijn.
Voortaan zal hij op Zweinstein wonen, hogeschool voor hekserij en hocus-pocus. Daar
krijgt Harry les in kruidenkunde, en leert hij toverstokzwaaien. Toch zal Harry op moeten
passen. Voldemort, de grote tovenaar, heeft het op hem voorzien... (B)
Lees ook de andere delen over Harry Potter.
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1998).
Bekroningen: Kinderboekwinkelprijs
Jonge Jury (getipt)
Kinderjury (prijs van de Nederlandse Kinderjury)
Hotze de Roos-prijs

Hoe overleef ik mijn eerste zoen?
Schrijver: Francine Oomen
Illustrator: Annet Schaap

Rosa is veertien en heeft wat je noemt puberproblemen: ze twijfelt voortdurend aan zichzelf
en ligt overhoop met haar vader en moeder. Ze heeft het niet gemakkelijk na de verhuizing
naar Groningen. Bovendien krijgt haar moeder een baby! En dan wordt ze verliefd... (B)
Deel 4 in de serie ´Hoe overleef ik...´.
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 2001. .
Bekroningen: Jonge Jury (getipt)

Ik ben Polleke hoor!
Schrijver: Guus Kuijer
Illustrator: Alice Hoogstad

Pollekes opa is pas overleden, en dat is voor iedereen behoorlijk wennen. Polleke gaat
regelmatig naar zijn graf. Ze maakt dan gedichten voor hem. Op een dag gaat haar vriendin
Consuelo mee. Ze komt uit Mexico, en daar gaan ze heel anders met hun overledenen om.
Samen met Polleke drinkt ze van opa´s lievelingsdrankje, ´brandend water´. Laat er nou
juist iemand langskomen die er niets van begrijpt: ´Opstaan en meekomen´, luidt de
boodschap. Alsof Polleke en Consuelo zomaar wat deden, en nog wel bij opa´s graf! (B)
Bekroningen: Woutertje Pieterse Prijs

Kruimeltje
Schrijver: Chris van Abkoude
Illustrator: Herman Tulp

Kruimeltje wordt in de winter door vrouw Koster de straat opgestuurd om wat geld te
verdienen voor kost en inwoning. Zijn moeder heeft hem als baby bij vrouw Koster
achtergelaten. Hij gaat op zoek naar zijn vader. Ook op cd. (B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1923.

Mary Poppins
Schrijver: P.L. Travers
Illustrator: Els van Egeraat
Vertaald uit het: Engels door: niet bekend

Mary Poppins is de nieuwe kinderjuffrouw van Michael en Jane. Gewoonlijk doen de
kinderen hun uiterste best om de nanny weg te pesten, maar deze keer gaat het anders.
(B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1934. Mary Poppins werd vooral bekend door de musicalfilm
uit 1964.

Matilda
Schrijver: Roald Dahl
Illustrator: Quentin Blake
Vertaald uit het: Engels door: Huberte Vriesendorp

Juffrouw Bulstronk is een gruwelijk mens. Ze is verschrikkelijk lelijk, ze schreeuwt tegen

iedereen en deelt vaak rake klappen uit. Matilda is het zat. Ze bedenkt een heel slim plan om
juffrouw Bulstronk eens flink op haar nummer te zetten! (B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1988.
De boeken van Roald Dahl zijn ook verkrijgbaar als Luisterboek (Rubinstein).
Bekroningen: Kinderjury (getipt door de Nederlandse Kinderjury)
Vlag en Wimpel (van de Griffeljury)
Kinderjury (prijs van de Nederlandse Kinderjury)

Minoes
Schrijver: Annie M.G. Schmidt
Illustrator: Carl Hollander

Juffrouw Minoes is dol op katten en op de krantenman. Samen met de kattenpersdienst weet ze de
krantenman te redden. Hij wordt namelijk met ontslag bedreigd... Al vele malen herdrukt en nog
altijd leuk voor een zeer brede leeftijdsgroep. Voor kinderen vanaf 9 jaar. (B)

Bekroningen: Griffels (Zilveren Griffel)
Kinderjury (getipt door de Nederlandse Kinderjury)

Otje
Schrijver: Annie M.G. Schmidt
Illustrator: Fiep Westendorp

Otjes vader, kok van beroep, wordt na een zoveelste driftbui ontslagen. Vader en dochter
gaan op zoek naar een nieuwe baan, maar ontdekken al gauw dat je zonder papieren niet zo
gemakkelijk werk vindt. Gelukkig heeft Otje veel vriendjes, die wel willen helpen. Om voor
te lezen en zelf te lezen. (B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1980.

Bekroningen: Griffels (Gouden Griffel)

Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter
Schrijver: Joh. H. Been
Illustrator: J.H. Isings jr.

In 1908 verscheen de eerste druk van Paddeltje, het verhaal van de scheepsjongen die in de
zeventiende eeuw in handen viel van een beruchte zeerover in Noord-Afrika. (B)

Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1908

Peter Pan
Schrijver: J.M. Barrie
Illustrator: Edward Ardizonne
Vertaald uit het: Engels door: Reggie Naus

Het klassiek geworden verhaal over Peter Pan verscheen voor het eerst in 1911. Peter gaat
met Wendy en haar broertjes Michael en John naar Nimmerland. Onderweg krijgen ze te
maken met Kapitein Haak, prinses Tijgerlelie en het elfje Tinkerbel. En niet te vergeten de
Verloren Jongens, die in Wendy een moeder zien. (B)

Pietje Bell
Schrijver: Chris van Abkoude

Filmeditie van de eerste twee delen van het klassieke verhaal over Pietje Bell, het
straatschoffie dat veel ondeugende streken uithaalt. Het boek bevat ook informatie over de
schrijver, Chr. van Abkoude, die ook het verhaal Kruimeltje schreef. Hij begon aan de serie
over Pietje Bell in 1914. (B)

Pinokkio
Schrijver: Carlo Collodi
Illustrator: Quentin Gréban
Vertaald uit het: Italiaans door: diverse vertalers

Prentvertelling over Pinokkio, de uit een stuk hout gesneden marionet. Wie kent hem niet?
De houten pop zit vol streken en beleeft veel avonturen, bijvoorbeeld in Luilekkerland. Zijn
vader, de brave Gepetto, heeft zijn handen vol aan hem. Het verhaal is geschreven tussen
1881 en 1883 en is nog steeds even leuk! (B)

Robin Hood
Schrijver: Michael Morpurgo
Vertaald uit het: Engels door: John Riedijk

In de bossen van Sherwood leeft Robin Hood met zijn bondgenoten. Ze stelen van de
rijken om de armen geld en eten te kunnen geven. En ze proberen de gevangengenomen
koning Richard Leeuwenhart terug te krijgen zodat de inwoners van Engeland weer
rechtvaardig behandeld zullen worden. De wrede Sheriff van Nottingham zou er alles
voor over hebben om Robin Hood en zijn troepen te pakken te krijgen. (B)

Robinson Crusoë
Schrijver: Ed Franck

Robinson Crusoë komt in 1659 na een schipbreuk op een onbewoond eiland terecht, waar
hij met materiaal van het gestrande schip en een enorme geestkracht een bestaan weet op te
bouwen. (B)
Bijzonderheden:
Naar een verhaal van Daniel Defoe.
Herdruk van een bewerking uit 1993.

Ronja de roversdochter
Schrijver: Astrid Lindgren
Vertaald uit het: Zweeds door: Rita Verschuur

Ronja is de dochter van een rover. Zijn aartsvijand heeft een zoon, even oud als Ronja. Die
twee sluiten vriendschap en zorgen er uiteindelijk voor dat de ruzie tussen hun vaders
bijgelegd wordt. Maar dan is er wel heel wat gebeurd... (B)
Bijzonderheden:
Herdruk vaneen boek uit 1982.

De schippers van de Kameleon (Filmeditie)
Schrijver: Hotze de Roos

De avonturen over de tweeling Sietse en Hielke Klinkhamer en hun beroemde boot de
Kameleon zijn verfilmd. Dit boek is een filmeditie boordevol foto´s uit de film. Er zijn veel
boeken verschenen over de twee kwajongens. (B)

Uit het leven van Dik Trom
Schrijver: C. Joh. Kieviet
Illustrator: Johan Braakensiek

In 1891 verscheen de eerste druk van ‘Uit het leven van Dik Trom’. De ‘Dik Trom’-serie
bestond oorspronkelijk uit 6 delen, die allemaal nog verkrijgbaar zijn. In dit eerste leer je de
dikke jongen kennen, die vol streken zit maar een hart van goud heeft. Vaak hoort Diks
vader pas als hij weer thuiskomt van zijn werk, wat zijn zoontje die dag allemaal heeft
uitgehaald. En dan zegt hij steeds: ‘’t is een bijzonder kind, en dat is-ie!’. (B)

	
  

