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LAMPJE - Annet Schaap (Querido)
Iedereen zei het al en iedereen had gelijk. Dat
Lampje, het schrijfdebuut van Annet Schaap, het
wonder van het kinderboekenjaar was. Ik had het
alleen nog niet gelezen. Niet omdat ik dat niet wilde,
maar juist omdat ik het gráág wilde. Ik wilde de
juiste tijd vinden, een tijd met rust en aandacht,
want ik wilde absoluut niet dat het tegen zou vallen.
Toen wist ik nog niet dat Lampje niet kón
tegenvallen. Ik las het nu dus (eindelijk) wel, en ja:
iedereen zei het al en iedereen had het gelijk. Lampje
is een blinkende parel van een boek. Alles eraan is
goed: de uitgave, de prachtige brede tekeningen aan
het begin van elk hoofdstuk, de karaktertekening, de
plotopbouw, de taal... Het is duidelijk dat uitgeverij
Querido hiermee een klassieker het licht heeft doen
zien. Een boek dat in alle klassen voor te lezen is, dat
in de mooiste traditie van Paul Biegel staat, maar dat
toch ook zo sterk en warm van zichzelf is. Lampje en
Vis en Lennie zijn personages om van te houden en
ach, eigenlijk zijn alle andere guren dat ook, want
Annet Schaap heeft mededogen voor iedereen. Met dit boek is het Nederlandse
kinderboekenlandschap een mijlpaal rijker.

Blogarchief
► 2018 (46)
▼ 2017 (54)
► december (8)
► november (2)
► oktober (9)
▼ september (8)
LAMPJE - Annet
Schaap (Querido)
HOND IN HET
HUIS VAN
WOLF - Sylvia
Vanden Heede &
...

Gepost door Edward op 14:23
Labels: annet schaap, kinderboek, klassieker, querido

Nieuwere post

Homepage

Oudere post

HET ALFABET
VAN CANDICE
PHEE - Barry
Jonsberg (Lem...
BLAUWE HOND Louis de
Bernières (De
Arbeiderspers...
ONDER MIJN
MATRAS DE
ERWT - Ted van
Lieshout (Leop...
IS NERGENS
ERGENS? - Iris
van der Graaf
(Nieuwezij...
MIJN ZUSJE
HEEFT HET
KLEINSTE HUIS
- Merel
Eyckerm...
EEN HUIS VOOR
HARRY - Leo
Timmers
(Querido)
► augustus (4)
► juli (4)

► juni (4)

This site uses cookies from Google to deliver its services and to analyze traffic. Your IP address and useragent
mei (3)
are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of►service,
generate usage
statistics, and to detect and address abuse.
► april (5)
LEARN MORE

OK

► maart (2)
► februari (3)
► januari (2)
► 2016 (68)
► 2015 (73)
► 2014 (52)
► 2013 (71)
► 2012 (54)

Thema Supercool. Mogelijk gemaakt door Blogger.

