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Titel : Slavenhaler
Schrijver : Rob Ruggenberg
Uitgever : Querido
Soort boek : Fictie, maar ook erg informatief

Inleiding
Het genre is volgens mij geschiedenis en avontuur. Het boek is fictie en ook informatief.
Het speelt zich af in 1638 op de oceaan, in Afrika en Brazilië. De hoofdpersonen zijn
Tyn, Obaa en Kofi.
Het verhaal
Tyn gaat zijn halfzusje Obaa (zijn enige familielid) zoeken. Daarvoor gaat hij met het
schip ‘ De Roode Cameel’ mee naar Afrika. Hij komt er achter dat het eigenlijk een
illegaal schip is. Maar misschien zal dat toch nog wel van pas komen…
Tegelijkertijd wordt Obaa ervan verdacht dat ze een boze krah (geest) in zich heeft.
Daarom moet ze naar Nananom Pow Mu, daar zal ze geofferd worden aan de
Sasabonsam (een heilige vogel). Zullen Tyn en Obaa elkaar ooit nog te zien krijgen?
Dan moet je het boek zelf maar lezen!
Mijn mening
Ik vond het een mooi, zielig en spannend boek. Als je bent begonnen kan je echt niet
meer stoppen. Het liefst zou ik Fried (een aardige Duitse matroos) willen zijn omdat hij
het goed heeft en toch nog een avontuur meemaakt. Het boek is leuk voor alle leeftijden.
Dit vond ik het mooiste stukje in het boek:
‘Pang! Kofi’s hoofd knakte naar achteren. Hij zwaaide even met zijn armen, alsof hij zijn
evenwicht verloor en zakte toen langzaam door zijn kniëen.’

Informatie over de schrijver
Rob Ruggenberg is geboren in Wassenaar op 14 juli 1946. Na de middelbare school is hij
zes jaar radiotelegrafist geweest bij de Koninklijke Marine. Daarna heeft hij rondgereisd
en een tijdje in Israel en Zuid-Afrika gewoond. Toen hij weer terugkwam in Nederland
werd hij journalist. Daarvoor moest hij de wereld rondreizen. Daarvan kreeg hij veel
inspiratie om kinderboeken te schrijven. Hij schrijft vooral over het milieu, het buitenland
en geschiedenis. In 2003 schreef Rob zijn eerste boek ‘ De kleuters van 1957’. In 2006
won hij met ‘ Het verraad van Waterdunen’ de ‘ Thea Beckmanprijs’ voor de beste
historische jeugdroman van het jaar. De Griffeljury 2007 bekroonde het boek met een ‘
Vlag en Wimpel’. ‘ Slavenhaler’ werd bekroond tot kerntitel voor de Jonge jury 20082009 en in 2009 won het ook de ‘ Wentelprijs der Brabantse Letteren’ .
‘ Slavenhaler’ wordt nu ook verfilmd. Rob heeft Hyves, hij heet daar Rob Ruggenberg ,
jeugdboekenauteur.
Rob Ruggenberg was een tijdje geleden op bezoek bij de kinderboekwinkel, en daar heb
ik hem ook ontmoet. Hij vertelde over zijn boeken en hij had verschillende voorwerpen
van zijn reizen meegenomen. Ik werd heel erg nieuwsgierig naar zijn boeken en daarom
heb ik ‘Slavenhaler’ toen uitgekozen om te lezen voor het leespanel.

