KENNISMAKING MET EEN SCHRIJVER

DOOR TINEKE MOCKING

schreven. Doornen en Sterren is een zeer gedetailleerde fantasy. Het is grappig, filosofisch en
avontuurlijk en speelt zich af in de wereld Albura.

Deze maand ben ik weer terug op de Kattensingel
waar een stukje verderop, richting Bolwerk, Jacob
Pot vorig jaar gehuisvest is. Hij woont al sinds
1987 in Gouda. Aanvankelijk kwam hij in de Vogelbuurt terecht waar hij 17 jaar gewoond heeft.
Zijn volgende woonplek werd gedurende 15 jaar
het Regentesseplantsoen om vervolgens vorig jaar
over te steken naar een appartement aan de Kattensingel, hoek van Strijenstraat. Van daar uit kan
hij, samen met zijn vrouw, volop genieten van een
panoramisch uitzicht over de Kattensingel.
Jacob is opgegroeid in de Zaanstreek, in Krommenie. Hij heeft rechten gestudeerd in Amsterdam
en werkt op dit moment nog als ambtenaar in de
Tweede Kamer. Dit doet hij met veel plezier.
Maar zijn grote hobby is schrijven. En hetgeen hij
schrijft ook aan te vullen met tekeningen. Onderwerpen waren veelal dieren. Op zijn 9e heeft hij al
eens twee stripboeken gemaakt. Figuurtjes die
daar in voor kwamen waren o.a. Boris Bij, Willy
Wesp en Brom de Bromvlieg.
Actueler is een boek dat in 2019 is uitgegeven:
Doornen en Sterren. Het is zijn debuut en public
en werd gepresenteerd in de Garenspinnerij. Maar
op 20 jarige leeftijd heeft Jacob al de basis voor
dit boek gelegd. Hij heeft er toen al een wereldkaart bij getekend, een eigen verzonnen wereld.
Tegenwoordig spreken we nog wel eens over ‘iets
in de week leggen’. Dat kun je wel zeggen van dit
boek, het heeft 35 jaar in de week gelegen. Toen
heeft Jacob het weer opgepakt. Hij ging op vakantie en heeft het boek in één ruk in drie weken ge-
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Het is een spannende zoektocht. Jacob Pot heeft
bij elke streek die bezocht wordt een zelf getekende kaart gemaakt en een aparte uitleg bijgevoegd over de unieke kenmerken. Elk hoofdstuk
wordt door een kaart, in kleur, voorafgegaan.
Hoewel de plaatsen verzonnen zijn kun je er veel
van onze wereld in herkennen. Net zoals in het
echt zijn er bijna overal regels en is er sprake van
machtsmisbruik.
Dit originele verhaal wordt op magische wijze afgesloten, waarin kritiek op onze maatschappij
subtiel verwerkt is.

1

KENNISMAKING MET EEN SCHRIJVER

DOOR TINEKE MOCKING

Meer weten over dit boek? Dat kan bij jacobpot60@gmail.com
Of bestellen? Dat kan via de website: https://www.elikser.nl/doornen-en-sterren.htm

september 2020

2

