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Recensie: John Stephens, Smaragd (2011) 

In Smaragd wordt het verhaal verteld van een broertje en twee zusjes. Kate, Michael en Emma 

wonen gedurende tien jaar in veel verschillende weeshuizen. Ze worden daar vaak vreselijk 

behandeld. Toch zijn het geen wezen. De kinderen zijn bij hun ouders weggehaald, omdat er een 

duister gevaar op de loer ligt. Deze kinderen moeten een kwade macht tegenhouden, zoals staat 

beschreven in een profetie. Daarvoor moeten zij echter volwassen kunnen worden. Dit kan alleen 

onder de bescherming van een wijze tovenaar, die hen verstopt in de weeshuizen. Op een dag 

komen ze terecht in een heel bijzonder weeshuis. Dit oude vervallen pand staat op een eiland, ver 

van de bewoonde wereld en er wonen geen andere kinderen. Hier vinden ze een smaragdgroen, 

betoverd boek, genaamd De Atlas. Dit magische boek is één van de Drie boeken van het begin. De 

Atlas geeft de kinderen de mogelijkheid door de tijd te reizen. Wanneer ze dit doen, komen ze in 

benarde situaties terecht. Zo ontmoeten ze de huiveringwekkende, zielloze Krijsers en de mooie 

Gravin, die een gemene heks blijkt te zijn, en er alles voor over heeft om De Atlas te bemachtigen. Zal 

het de kinderen lukken om het boek uit haar klauwen te redden? 

“ ‘We zoeken gewoon een schuilplaats…’ De oude vrouw siste en wapperde afkeurend met haar 

knokige hand. ‘Een schuilplaats? Voor hoe lang? De rest van je leven? Hij vindt je toch wel! Hij vindt 

jullie, en via jullie vindt hij de boeken, en dan vernietigt hij deze wereld. Ik heb je gezegd waartoe de 

boeken in staat zijn. En…’ Ze grijnsde wreed. ‘Ik had gedacht dat je meer om je ouders gaf.’ Kates hart 

schoot in haar keel. Ze had opeens moeite met ademhalen.”  

Wanneer je dol bent op de Harry Potter-reeks, heb ik goed nieuws! Smaragd is het eerste deel van de 

trilogie De boeken van het begin. De schrijver schreef mee aan populaire televisieseries en heeft nu 

zijn eerste jeugdboek geschreven. Hij schrijft boeiend en met veel vaart. Je zult je dus geen moment 

vervelen. Het verhaal wordt afwisselend vanuit het gezichtspunt van Kate, Michael en Emma verteld. 

Dit zijn drie totaal verschillende kinderen. Kate is de oudste en kan zich nog herinneren dat haar 

moeder haar gevraagd heeft om op de kleintjes te passen. Zij heeft een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en kan soms een beetje zeurderig zijn. Michael is een heel gevoelig 

jongetje, min of meer een ‘watje’. Emma is weliswaar de jongste, maar toch een heel stoere meid. 

Indien nodig vecht ze gewoon een robbertje mee. Stephens weet de spanning goed op te voeren 

door het perspectief te veranderen op het moment dat de verhaallijn net echt spannend is.  

Hoewel het boek vrij dik is, is het erg geschikt voor alle lezers. Er zijn geen ingewikkelde zinnen of 

woorden. Het verhaal is zielig, spannend en grappig tegelijk. Daardoor is het ook geschikt voor de iets 

oudere lezers. Zie jij er toch tegenop je door 398 bladzijdes heen te worstelen? Dan heb ik een goede 

tip voor jou! Vraag je vader of moeder of hij/zij je weer eens ouderwets voor wil lezen. Dan kan je 

samen genieten van het prachtige verhaal. Wedden dat jullie aan het einde allebei niet kunnen 

wachten om het vervolg te gaan lezen? 
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