
 I have always imagined that Paradise will be a kind of
library 
- Jorge Luis Borges
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Lampje
Een hele kinderwereld tussen de regels door

[Recensie] Een heuse hype is het volgens de boekhandelaar. Lampje van Annet
Schaap beklimt geheel op eigen kracht de kinderboekentoptiennen in ons land,
haast vanzelf. Vanzelf? Dat vraagt om een geheel onafhankelijke, absoluut niet
voor eigen plezier uitgevoerde, puur zakelijke, saaie, close reading. En, bevalt
het? Hou je mond, ik zit te lezen.

Nee, je hoeft deze schrijfster niet uit te leggen hoe je een spannende
geschiedenis moet opzetten. Vanaf de eerste pagina slaat de tekst haakjes in de
geest van de lezer. Er gebeuren dingen die niet meer terug te draaien zijn en
daarna is er geen ontsnappen aan. Het tempo wordt hoger en hoger; geen tijd
meer om thee te drinken, gevulde speculaas te eten, naar het toilet te gaan of
zelfs te slapen. We willen weten hoe het afloopt. Hoe speelt Schaap dat klaar?

Allereerst zegt Schaap veel niet. Dat werkt. De zaken die weggelaten worden,
vult de lezer wel in, en is daarna vanzelf nieuwsgierig hoe het verder gaat.
Daarnaast laat Schaap dat wat ze wel zegt, strikt door de ogen van het kind
gebeuren. Zo trek je de argeloze lezer met huid en haar in de wereld van het
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personage, Lampje in dit geval, en laat hem/haar alles wat zij beleeft, met haar
meebeleven. En Lampje beleeft veel. In krachtige taal zet Schaap alles neer. De
tekst zindert van humor en verdriet, kinderen komen onzacht in aanraking met
de grotemensenwereld, en de spanningsboog blijft het hele boek door intact.

Samen met haar vader bestiert Lampje de vuurtoren op het eiland. De grijze
vuurtoren die al sinds mensenheugenis met zijn draaiende licht de schepen
langs het eiland laat varen in plaats van op de rotsen te pletter laten smakken.
Zij steekt iedere avond het licht aan, tot de noodlottige avond dat de lucifers op
zijn en alles misgaat. Dan moet ze de wijde wereld in en maakt ze meer mee dan
ze ooit gedacht, gedurfd of gedroomd heeft. Ze komt in het Zwarte huis van de
Admiraal terecht, waarvan ze zeggen dat er een monster woont. Daar wordt haar
wereld op zijn kop gezet, voorgoed.

Nieuwsgierig geworden? Uitstekend. Ik kan u van ganser harte aanraden deze
mooie, verrassende, moedige en ontroerende vertelling te lezen. Het is Annet
Schaap gelukt om in een wereld vol uitgekauwde verhalen, een originele
invalshoek te vinden en te verwerken in een fraai gebonden pil van een boek.
Met illustraties van eigen hand ook nog. Waar wacht u nog op?

—

Voor het eerst verschenen op De Leesclub van Alles

Bestellen

Op zoek naar een
boek? Bestel het
hier.  
Zo steun je De
Leesclub van
Alles

Zoeken

Titel

Lampje

Auteurs

Schaap, Annet

Vertaling van

Genre

Jeugdboek (10-12 jaar)

ISBN

9789045120379

Uitgeverij & Jaar

Querido Kinderboek 2017

Aantal Pagina's

328

Privacy - Voorwaarden

http://www.dlva.nl/
https://deleesclubvanalles.nl/#facebook
https://deleesclubvanalles.nl/#twitter
https://deleesclubvanalles.nl/#google_plus
https://deleesclubvanalles.nl/#linkedin
https://deleesclubvanalles.nl/#pinterest
https://deleesclubvanalles.nl/#email
https://deleesclubvanalles.nl/#whatsapp
https://deleesclubvanalles.nl/book-author/annet-schaap/
https://deleesclubvanalles.nl/genre/jeugdboek-10-12-jaar/
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/nl/policies/terms/


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie 

Naam * 

E-mail * 

Website 

 Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Reactie plaatsen

Boek aanschaffen

Bestel "Lampje "

Privacy - VoorwaardenLinks

Home
Over ons
Agenda
Schrijvers
Medewerkers DLVA

M
E

De Leesclub van Alles

+316 42224455
info@deleesclubvanalles.nl

Twitter

@leesclubvalles: RT @cjbjcjbj:
"Magda is overal is een
indrukwekkend en gelaagd boek
over identiteit en het ontstaan van
de multiculturele samenleving in
on…

Like Share One person likes this. Sign Up to see what your friends like.

https://www.libris.nl/zoek/?q=9789045120379&offer_id=48&aff_id=361&source=redirect
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/nl/policies/terms/
https://deleesclubvanalles.nl/
https://deleesclubvanalles.nl/over-ons-2/
https://deleesclubvanalles.nl/agenda/
https://deleesclubvanalles.nl/schrijvers/
https://deleesclubvanalles.nl/medewerkers-dlva/
tel:0642224455
mailto:info@deleesclubvanalles.nl
https://twitter.com/leesclubvalles
https://twitter.com/cjbjcjbj
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdeleesclubvanalles.nl%2Fbook-review%2Flampje-nico-voskamp-annet-schaap%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=113548102666390
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=deleesclubvanalles.nl&placement=like_plugin&extra_1=https%3A%2F%2Fdeleesclubvanalles.nl%2Fbook-review%2Flampje-nico-voskamp-annet-schaap%2F&extra_2=NL


Privacy - Voorwaarden

Boeken
Artikelen
Genres & Onderwerpen
DLVA Live
Winkelwagen
Nieuwsbrieven
Adverteren
Contact

Social Media:

    

 
 
 

@leesclubvalles: Ken je nog
iemand die een leuke #stageplaats
zoekt, stuur hem of haar even deze
link door. Veel dank!
https://t.co/wLrwuNMjHx

@leesclubvalles: RT @rdobbelaer:
Ik weet het, er zijn zoveel grote
problemen, er is nog zoveel te
doen, maar het weekeinde
beginnen met een paar uur
ongesto…

@leesclubvalles: @vester71
https://t.co/wYqOeW2mx8

@leesclubvalles: Het was een
prachtige avond, wat kan Ingrid
toch mooi vertellen
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