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TENTOONSTELLING VAN HET 
Het bekroonde prentenboek van Tom Schamp bij Kakelbont! 

Zijn A is een alligator, zijn B een contrabas, zijn C een Chiquita-banaan: elke letter heeft allerlei 
verrassingen en vondsten. De lettervormen beeldt hij op verschillende manieren uit. Je raakt niet 
uitgekeken, de fantasie spat overal vanaf. Zijn Z is maar liefst een zwaan, zebra en zeevogel. De tekst 
erbij luidt: ‘Zoveel onzin zag ik zelden.’ 
En dat is kort samengevat waar het in de fantasiewereld van Tom Schamp over gaat. Zoveel mogelijk 
vrolijke associaties, grapjes en rare dingen bij elkaar gebracht.  Alles is uitgevoerd in prachtige 
kleuren, van roze tot diep donkerbruin,  van groen tot helder oranje. 
Zijn vormentaal is heel herkenbaar, hij heeft een heel eigen signatuur. Mensen 
hebben vaak lange benen, met een soort dansschoentjes aan. Dieren lijken meer 
op speelgoeddieren, aaibaar en knuffelbaar. Vissen met zwembanden om, een 
nijlpaard op rolschaatsen, een poes in een theepot, een panter, poema en een 
panda in de vorm van een P; alles kan in Toms wereld. En auto’s, eindeloos veel 
auto’s heeft hij getekend. Een taxi met een hond achter het stuur en een alligator 

achterin of een taxi met een pinguïn als chauffeur en vogels als passagiers? 
Je komt ze allemaal tegen in zijn boek bij de letter T van Totaal getikt!

Tom Schamp won in België de Boekenpauw voor dit boek, en hier het Gulden Palet!

Uit het juryrapport van de Belgische Boekenpauw (het Belgische Gouden Penseel):
"In dit boek overtreft Tom Schamp zichzelf. Het is ronduit verbluffend en spannend wat hij hier doet 
met letters. (..) Dit boek mag met recht Het leukste ABC ter wereld heten. Mensen en dieren vormen 
zich naar de bogen en hoeken van de letters, maar ook: kunstig gedrapeerde schoenen (de N), 
triomfbogen (de M), een torenkraan (de T) en een appelboom met een ladder ertegenaan (de R). 
In dit boek krijgt Tom Schamp de kans om te switchen tussen grote vormen (de spread van de letter 
Q wordt slechts bevolkt door een kat en een slak) en exuberante details. Daar komt bij dat het 
samenspel met de woorden al even speels en eigenzinnig is."

En de Nederlandse jury schreef:
"In de beste traditie van het Vlaamse surrealisme weet de Belg Tom Schamp ons te verrassen met zijn 
unieke fantasiewereld. (…) Elk van de zesentwintig letters is weer anders verbeeld, en op elke plaat is 
de letter – of in elk geval de vorm van de letter – leidend. Dat werkt door op alle niveaus: hoe langer 
je kijkt naar de W’s in het gewei van Walter het wapitihert, hoe meer je er ziet, zo veel dat het je 
heerlijk duizelt. Het is afwisselend, fantasierijk en vrolijk.’

ter

acht niet langer: kom het      erk van deze       innaar be   onderen!


