
60 boeken

Anderhalf jaar is haar
zus nu ziek, zo lang
als Lampje in de we-
reld is – haar debuut
als kinderboekschrij-
ver waarvoor ze dit
jaar werd bekroond
met achtereenvol-
gend de Nienke van

Hichtum-prijs, de
Woutertje Pieterse Prijs, een Zilveren Griffel, de
Gouden Griffel én de Belgische Boekenleeuw. Er
komen een Lampje-de-voorstelling en een
Lampje-de-serie. Annet Schaap (53): “Het is
nieuw om succes te hebben. En het is bitter
nieuw om de familie helemaal over de kop te
zien gaan.”

Ze werden geboren in Ochten, in de Betuwe,
waar hun ouders juf en meester waren. En ze
werden opgevoed met boeken – het Gouden
Griffelboek werd altijd aangeschaft – daarom is
haar  Gouden Griffel van alle prijzen de aller-
mooiste. Ze weet ook nog goed hoe hun vader
met haar zus de hele plattegrond van De brief
voor de koning bouwde. “De boeken uit mijn
jeugd zijn zulke concrete dingen. Net als vriend-
jes. En buurvrouwen. Maar ik had niet de open-
baring dat ik zelf echt zou kunnen gaan schrij-
ven. Mag dat dan? Dat heb ik me echt moeten
realiseren.”

Toen ze naar de kunstacademie ging, wilden
haar ouders het liefst dat ze tekenjuf zou wor-
den. Zij wist zeker dat ze dat níet wilde.  Ze werd
illustrator – van meer dan tweehonderd kinder-
boeken. Maar nooit eerder voelde ze zich zo se-
rieus genomen als nu met Lampje, haar boek
over de dochter van een vuurtorenwachter. “Ik
heb nog nooit meegemaakt dat het zo veel over
mij ging. Het is niet zoiets van: eindelijk! Maar
van: wat krijgen we nou? Alsof iets in mij dat
dingen maakt en altijd onzeker is en onzeker is
geweest, een klein beetje de ogen opendoet en
denkt: misschien kan ik nog wel iets maken en
misschien is dat dan ook wel goed. Het geeft iets
meer stevigheid.”

Tegenwind
Na de kunstacademie was ze naar de Schrijvers-
vakschool gegaan en een paar jaar lang had ze
een enorme schrijfdrang ervaren. Ze ging schrij-
ven voor het theater; toneelteksten, liedjes, poë-
zie. “Ik laat mezelf gauw onderuithalen, een
klein beetje kritiek of tegenwind en het was weg,
verstopt, er níet. Ik heb daarna ontzettend lang
niet geschreven omdat ik mezelf elke keer in het
gezicht riep dat het niet goed was. Dus ben ik

Lampje Alle grote kinderboekenprijzen gewonnen

Ze won met Lampje alle grote kinder -
boekenprijzen. Maar 2018 was voor Annet
Schaap een jaar in spagaat. Haar zus heeft
ALS, de dodelijke ziekte waaraan zestien jaar
geleden hun moeder overleed. 
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‘Het gaat nu
veel over mij,
wat krijgen
we nou?’

ontzettend onder druk. Een vriendin heeft me
toen meegenomen naar een spiritueel groepje –
daar moest ik niets van hebben.”

Maar in het Centrum voor Tantra ontmoette ze
prettige, prachtige mensen. “Zo wezensvreemd
van hoe ik gewend was met mezelf om te gaan.
Zoals die vader, streng: ‘Wat is het dan? Schrijf
het op! Wees briljant!’ Ze leerden me kijken naar
wat er nou eigenlijk is, in plaats van op zoek te
moeten naar iets speciaals zoals mijn onvrije
tegen stemmen willen. Ze zetten je op een spoor
van ‘wat is er allemaal precies en wat is er alle-
maal nog meer?’ Dat zoeken, daar houd ik van,
niet dwingend, maar licht. En ik kwam tot een
grond van waarheid: dat het oplucht en ont-
spant als dingen mogen zijn zoals ze zijn, pre-
cies zoals ze zijn. Met alle verdriet en blijheid en
pijn door elkaar heen. Het heeft me enorm ver-
anderd.”

gaan illustreren. Daar waren veel mensen die
iets van me wilden, en dat had ik nodig. Wat ie-
dereen zei dat ik moest gaan doen, ben ik gaan
doen. Tot Lampje.” 

Onder al die onzekerheid, zegt Schaap, gaat
toch ook ‘onkreukbaarheid’ schuil. “Met veel
verexcuseer en ‘het zal wel niet’ eromheen,
maar binnen in mij zit iets dat niet omver gaat,
een soort eigenheid. Soms ga ik meer naar de
buitenkant, dan ga ik vrienden tellen, denk: ik
hoor nergens bij, wat heb ik nou? Maar soms val
ik samen met die kern.” 

Zo is het ook met haar personage Lampje, en
met het boze jongetje Vis met de vissenstaart
met wie Lampje bevriend raakt als ze bij haar va-
der wordt weggehaald en in het Zwarte Huis van
de Admiraal belandt.

“Misschien dat het boek daarom zo’n weer-
klank vindt. Dat terugtrekken, die wanhoop, het
‘ik hoor er niet bij’ – daar hebben mensen het
nooit over, hoe je ziel aan kan voelen. We doen
wel alsof we alleen maar gewoon naar de Kruid-
vat gaan en naar school en volleybal en met de
trein. Alsof dat alleen het leven is. Maar als je
echt gaat kijken van binnen, dan is daar zo ont-
zettend veel verborgen. Ik heb altijd last daar-
van gehad, misschien meer last dan dat het ple-
zierig te onderdrukken was.”

Met haar vader heeft ze veel lastige discussies
en die donkerte hebben gevoed. Hij houdt tot op
de dag van vandaag vast aan het geloof uit zijn
jeugd. “Maar hoe het voor hem was, was het
nooit voor mij en hij vroeg me: wat dan? Hoe
denk jij dan dat het zit? Dat wist ik niet en dat
vond ik heel erg. Het is voor mij bepalend ge-
weest omdat het een vraag was om een ant-
woord. En ik had geen antwoord; ik had geen al-
ternatief.”

Spiritueel groepje
En de vraag houdt haar nog steeds bezig, het
zoeken naar ‘iets’ in de plaats van het geloof van
een ander.  “Niet alleen omdat hij het vroeg, ik
wil het óók weten. Er waren soms ‘ietsen’ die
hielpen. Het is fijn als je een groepje hebt. De
kunstgroepjes van vroeger als jongvolwassene,
dat we het ‘allemaal niks’ vonden, lekker stoer
en prettig. ‘Er is niks en in dat niks maken we
met z’n allen kunst, want dan hebben we ten-
minste kunst. Of dat schrijven op de Schrijvers-
vakschool. Ik kon het goed, kreeg prachtig com-
mentaar en ik vond het heerlijk om het uit
mezelf te halen. Het vloeide en stroomde.”

“Maar ik moest elke week opnieuw iets bril-
jants maken, dus het moest blijven vloeien en
stromen. En als het dat niet deed, zette ik mezelf

‘Het lucht op en ontspant
als dingen mogen zijn
zoals ze zijn, precies 
zoals ze zijn’


