
RECENSIES NIEUWS FAQ OVER JAAPLEEST  

D É  R E C E N S I E S I T E  O V E R
J E U G D L I T E R A T U U R

Toch wel verrassend wint Annet Schaap de Nienke van Hichtum-prijs voor haar boek Lampje. Het is de eerste

keer dat een debutant deze tweejaarlijkse literaire prijs wint, die wordt toegekend door de Jan Campert-

stichting. Bij de prijs hoort een bedrag van € 6000. Het zou wel eens de opmaat kunnen zijn naar een reeks van

prijzen want Lampje wordt door zowel recensenten als lezers als belangrijkste boek van dit jaar gezien.

De jury noemt Lampje ‘een meeslepend verhaal met zinnen die je zou willen zingen en personages bij wie je zou

willen horen. De situaties die Annet Schaap schetst ontroeren en ze weet daarbij ook nog eens het perfecte

evenwicht te bewaren tussen realisme en magie.’  De jury bestond uit: Erica van Boven, Jeroen Dera, Arjen

Fortuin, Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit, Carl De Strycker en Sarah Vankersschaever.

Annet Schaap schaart zich in een mooie rij van winnaars. Twee jaar geleden kreeg Anna Woltz de prijs voor

Honderd uur nacht, in de jaren daarvoor viel de eer te beurt aan onder meer Ted van Lieshout, Edward van de

Vendel, Els Beerten, Jan-Paul Schutten, Benny Lindelauf en Margriet Heymans.

 

MEEST RECENTE NIEUWS

Nieuwe boeken week 48 en 49 – Ovidius, Merel, Dogman, Feo en nog veel meer

Nienke van Hichtum-prijs voor
Lampje van Annet Schaap

ZOEK SNEL OP: LEEFTIJD GENRE THEMA 
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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.

Annet Schaap wint Vlaamse Boekenleeuw: vierde grote prijs voor Lampje. Boekenpauw gaat naar Marit

Nieuwe kinderboeken – week 43: De Kerstmisaurus, Winterhuishotel en De Spooktoren

Nieuwe kinderboeken – week 42: Jij & ik en al het moois om ons heen

Schaap en Volbeda ook kanshebbers voor Vlaamse boekenprijzen

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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