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ANNET SCHAAP

LAMPJE

GENRE: Kinderboek 

UITGEVER: Querido 

ILLUSTRATOR: Annet Schaap 

Moe van het tegen de wereld aan
duwen
WAARDERING: 8.5

Waarom niet eerder? Dat is de vraag die opborrelt na het meer dan

geslaagde prozadebuut van Annet Schaap. Een naam die op meer dan

200 kinderboeken staat, maar altijd als illustratrice (voor o.a. Francine

Oomen, Jacques Vriens en Janneke Schotveld). Met Lampje debuteert

Schaap op haar 52e als schrijfster. En dan niet met een boekje om het

ook eens te proberen maar met een lijvige, gelaagde kinderroman.

 Misschien was de tijd er nu pas rijp voor en feitelijk doet het er ook

niet toe: het boek ligt er en het is opmerkelijk goed.

Lampje laat zich het beste samenvatten als een surrealistisch,

spannend verhaal met levensechte personages tegen de achtergrond

van meerdere familiedrama’s, in het decor van een kustdorp. Lampje

(bij geboorte Emilia) is de dochter van een vuurtorenwachter die zijn

emoties niet onder controle hee� na het overlijden van zijn vrouw. Na

een incident wordt Lampje uit huis geplaatst en komt terecht in Het

Zwarte Huis, dat eigendom is van de admiraal en waarover in het

kustdorp het verhaal rond gaat dat er een monster op zolder woont. Er

bivakkeert inderdaad een wezen, van wie, door de standvastigheid van

Lampje, bij stukjes en beetjes de identiteit en het levensverhaal

duidelijk wordt.

Schaap bouwt het verhaal secuur op en gee� stapsgewijs brokjes informatie weg waardoor er steeds meer ontrafeld

wordt en de spanning tot het einde in tact blij�. De achtergronden van Lampje en het ‘monster’ grijpen fraai in elkaar

en gaan vooral over schuldgevoel en loyaliteit richting hun ouders. Okay, ze zijn niet perfect behandeld maar ze

willen het nog steeds heel graag goed doen. De vader van Lampje hee� vergelijkbare dilemma’s en vat het prachtig

samen:  ‘Schuld is een rot ei dat heen en weer gegooid wordt. niemand wil de smurrie over zich heen krijgen’.
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De karakters van Lampje en het zoldermonster zijn sterk uitgewerkt, mede door het gebruik van externe stemmen in

hun hoofd die hen in een bepaalde richting duwen. Lampje is nog veel in gesprek met haar overleden moeder, wat

een wervelende mix van emoties en schrijnende scenes oplevert. Die dwingende gedachten zijn steeds minder hard

nodig naarmate Lampje steviger in haar schoenen komt te staan. ‘Wat een kind wil is niet altijd het beste’, is de

wetmatigheid van haar schooljuf die ze behoorlijk logenstra�.

Het valt vooral op hoe mooi en ingehouden Schaap schrij�.  Ze grossiert in mooie zinnetjes. Wanneer Lampje ten

einde raad is, is ze ‘moe van het tegen de wereld aan duwen’. De schrijfster voert ons door een aantal magische

gebeurtenissen die beurtelings realistisch en vervreemdend zijn maar vooral binnen komen. Lampje gaat vooral over

mensen nemen zoals ze zijn en is daarmee een boek over vooroordelen en verdraagzaamheid. Maar ook over liefde,

vriendschap hoop en teleurstelling.

Een boek waarin je steeds meer wordt meegezogen en uiteindelijk door de pagina’s raast om te willen weten hoe het

afloopt. Voor haar illustraties hee� Annet Schaap nooit grote prijzen gekregen maar het zou me niet verbazen als ze

voor dit schrijven wel wordt bekroond. Sterker nog: dat zou meer dan terecht zijn.

T A G S  :  FA N T A S I E J E U G D B O E K K I N D E R B O E K L I E F D E  E N  V R I E N D S C H A P M O E D E R

O U D E R S S P A N N I N G  E N  AV O N T U U R VA D E R Z E E

 F A C E B O O K  T W I T T E R  G O O G L E  +  P I N T E R E S T

Gewone en toch bijzondere buren Een gesloten boek als dochter Broers ho

LAATSTE RECENSIES ALLE LEEFTIJDEN

He�ig verzet

De dood hoort niet alleen bij oude mensen

Janis is een heelmaker

Het gaat om de pakjes

Reinaert speelt monopoly met zijn kinderen
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Anna Woltz schrij� Kinderboekenweekgeschenk 2019. Thema: voertuigen. Prentenboek door André Kuipers en

Nieuwe kinderboeken – week 47: Gestrikt, droomopa én En ik was zijn held

Nieuwe kinderboeken – week 46: De bromvliegzwaan, Reinaert de vos en het meisje met de vlechtjes

Nieuwe kinderboeken – week 45: Marjolijn Hof, Ate de Jong, Imme Dros en nog veel meer

Nieuwe kinderboeken – week 44: Suzie, Gorgels, het grote kleine monster en de kleine koning.

JaapLeest is de recensiesite van kinderboekenliefhebber Jaap Friso. Op deze site worden nieuwe kinder- en
jeugdboeken besproken. Ook is hier nieuws te lezen, vooral over nominaties en prijzen. 
Jaap in huren als spreker op uw evenement? Dat kan!
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