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De boom met het oor
In mei 2019 verschijnt van Annet Schaap bij Querido De boom
met het oor, een (voorlees)verhaal over een kleine jongen die niet
kan wachten om na schooltijd te vertellen wat hij die dag heeft
beleefd. Maar zijn ouders zijn altijd aan het werk en iedereen is te
druk. Behalve die boom… Met illustraties van Philip Hopman.

weken. Toen zijn we gaan praten. Hij is naar Nederland gekomen, ook om het verdriet te verwerken. En we wisten: hij was 53, ik 43 – als we
echt een kind wilden, moesten we niet te lang
meer wachten. Tom kwam in april naar Nederland en in mei was ik weer zwanger. Ineens had
ik een man en een kind in huis. Dat vond ik ook
wel even zwaar, ik was altijd alleen geweest.
Maar ook heel zoet.”

Vuurtoren
Samen reizen maken op de Harley, zoals dat
door haar heen had geﬂitst tijdens die rit naar
San Francisco, kon niet meer. Maar toen Jonas
1 jaar was besloten ze met een camper door
Amerika te trekken, met een tafeltje waarop zij
kon tekenen. De eerste reis duurde anderhalf
jaar, met een overwintering in Costa Rica; de
laatste voerde door de arme, verwaarloosde gebieden van de Midwest. Het was daar, in Michigan, dat ze een vuurtoren zag. “Geen mooie,
maar wel op een schiereilandje, met een huisje
ernaast. Ik vertel altijd aan kinderen dat ik toen
tegen mezelf zei: maak er een foto van, want je
gaat hier een boek over schrijven. Dat is echt wat
er gebeurde. Er kwam er zo’n overvloed aan
ideeën dat ik weer begon te schrijven. En dat
schrijven was heerlijk. Niet makkelijk, maar erg
overvloedig.”
Lampje, ze schreef het zomaar neer, hoort de
stem van haar overleden moeder in haar hoofd.
Zoals zij zelf na het overlijden van haar moeder
de stem van haar moeder hoorde. Haar moeder
die door haar ziekte haar stem verloor, zoals
nu haar zus. “En nu ben ik de stem van Lampje.
Ik ben Lampje, maar ook haar moeder. Daarom
ben ik ook blij moeder te zijn, om al die rollen in
het leven: niet alleen maar kind te zijn, maar ook
de grote, de verantwoordelijke. Al is dat niet zo
makkelijk.”
En ze is Lampjes hoeder geworden, nu andere
makers met haar aan de gang gaan.
Het hoogtepunt dit jaar: toen ze daar zat bij de
bekendmaking van de Gouden Griﬀel, kwetsbaar als bij de Oscars, en er echt iets ontplofte.
Het kon gewoon niet mooier. Ze veegt in haar
ogen terwijl ze het vertelt. “Dit is even jeuk. Ik
zou er zo van kunnen huilen.”
En er gáát nog zoveel komen om over te huilen,
zegt ze. “Dat is onweerlegbaar. Soms is ALS erfelijk en in het geval van onze familie is dat zo. Het
gaat sneller dan verwacht. Er gaat steeds iets af
en alles wat er afgaat, is weg. Ik kijk met bewondering naar hoe ze ermee is, zo aanwezig en
waarachtig. We hebben allebei een zoon en een
oudere man. We dachten altijd: we zijn later samen met onze zoons. Dat gaat niet door. En dat
is gewoon heel erg. Een groot hoogtepunt. En
een heel groot dieptepunt.”
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→ annet Schaap: ‘Ineens had ik een man
en een kind in huis. Dat vond ik ook wel
even zwaar, maar ook heel zoet.’

Zo is ze gestopt met zo ontiegelijk hard en streng
te werken. En ze is op een internationale retreat
in Californië met haar man in contact gekomen,
Tom uit Canada. “Terwijl ik nooit heb gedacht
dat ik een echte relatie zou krijgen. Ik dacht:
daar ben ik te ingewikkeld voor. Niet dat ik mezelf ingewikkeld vind, maar dat was met eerdere mannen de ervaring. Ik raakte met hem aan
de praat en dacht: god, wat een leuke man. Hij
was lief, stoer en spiritueel, er waren veel parallellen. Samen zijn we op zijn Harley van de retreat naar San Francisco gereden. Dat je alles
krijgt: pelikanen in de lucht, tegen een brede
mannenrug aan. Alle geluk in een keer.”
En toen kreeg ze ook nog een kind, waarop ze
nooit had gerekend – hun zoon Jonas. Lang reisde ze op en neer naar Ottawa en toen werd ze
zwanger. “Het was per ongeluk, maar we werden er heel blij van. Het ging mis na een aantal
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‘Het is of iets in mij dat
altijd onzeker is en is
geweest een klein beetje
de ogen opendoet’

Naar bed met
Christiaan Nannen, medewerker
promotie van boekhandel
Scheltema, kiest voor zijn guilty
pleasure: sciencefiction. Zijn tip:
de hard-scifi van de Chinese
schrijver Cixin Liu.

Filosofisch en apocalyptisch
“Sciencefictionromans komen in vele gewichtsklassen – van zacht naar
hard. The Three-Body Problem van Cixin Liu is hard-scifi, wat inhoudt dat
het vooral draait om uitdagende concepten. Heerlijk om je hersens omheen te moeten vouwen. Je leest dit niet voor de psychologische ontwikkelingen van de personages. Gelukkig is Liu een fenomenaal schrijver (een
van de meest gelezen in China) en heeft hij zelfs daar ruimte voor. Het is
vertaald naar het Engels door Ken Liu, zelf ook een meesterlijk schrijver. Ik
las dit boek tegelijkertijd met mijn Chinese vriend, die in het origineel stuitte op aardig wat verschillen. De vertaling is danig aangepast voor een westers publiek. Liu gaat diep in op de Culturele Revolutie in China, voor ons
een verbazingwekkende en bizarre situatie. Voor Chinezen slechts tragische geschiedenis. Op deze realistische basis bouwt Liu een fantastisch
verhaal dat je doet realiseren hoe monsterlijk kortzichtig de mensheid kan
zijn. Briljant in al z’n filosofische en apocalyptische facetten.”
Cixin Liu, The Three-Body problem, Head of Zeus. €11,99

Signalement
Nu ook in de boekhandel
Doktor proktor en de kerstman
De verschrikkelijke zakenman Thrane heeft de
rechten op het kerstfeest gekocht. Wie kerst wil
vieren, moet eerst voor meer dan 10.000 kronen
aan cadeautjes kopen in een van zijn warenhuizen.
Jo Nesbø’s Doktor Proktor gaat in Kan Dr. Proktor
kerstmis redden? (Lemniscaat) op zoek naar de
kerstman om, inderdaad, kerstmis te redden.

Kerst zonder woorden
In Stille nacht − het kerstverhaal zonder woorden
(Wereldbibliotheek) vertelt de Duitse grafisch ontwerper en illustrator Frank Flöthman in woordloos
zwart, blauw, wit en rood het verhaal van de geboorte
van Jezus. Inclusief de annunciatie van de onbevlekte
ontvangenis, de volkstelling en de lange weg naar
Bethlehem − en een in uitroeptekens krijsende baby
Jezus.

Voorleesboek voor volwassenen
Wél woorden: de eigentijdse kerstvertellingen in het
‘voorleesboek voor volwassenen’ Kom vanavond met
verhalen (Balans). Naar een idee van Mabel van
Oranje stelden Robert Alberdink Thijm en Joost
Röselaers een bundel samen met verhalen van onder
anderen Mano Bouzamour, Adriaan van Dis, Maria
Goos, Jan Terlouw en Gijs Scholten van Asschat.

Rampendecember
Love Actually voor de veertigste keer gekeken? Dan
nog even romcomlezen met Een onverwachte kerst
(Not Just for Christmas, vertaald door Anne Jongeling) van Natalie Cox bij De Boekerij. Over Charlie die
niet van kerst houdt en een rampendecember beleeft: haar vriend heeft haar ingeruild voor zijn personal trainer en haar appartement heeft een gaslek.
Maar dan, maar dan...

Takken en kluit
Het is al bijna kerstmis, maar Boer Boris heeft nog
geen kerstboom! De populaire prentenboekboer van
Ted van Lieshout en Philip Hopman moet in Kerstmis
met Boer Boris (Gottmer) naar het bos. ‘Hup, pak de
bijl Boer Boris. Hak er maar op los! Boer Boris zegt:
We hakken niet. We graven hem eruit. Dan blijft de
boom in leven, mét zijn takken en zijn kluit.’

Kribbige kerst
Speciaal voor de feestdagen schreef Hetty Kleinloog, die dit jaar als romanschrijver debuteerde met
Volle bloei, het verhaal Een goede kerst (Marmer),
dat speelt in de Jordaan. Voor de oudste buurtbewoonster, door iedereen Krib genoemd omdat ze
altijd kribbig is, kan kerst niet snel genoeg voorbij zijn.
Buurmeisje Mia doet er iets aan.

