
Hood, naar de oude balladen en andere 
bronnen vrij bewerkt door P. J. Sche-
pers. Het is een prettig boekje waarin 
we de Engelse vrijbuiter uit de 12e eeuw 
met spanning volgen in zijn avonturen, 
terwijl ons zijn ridderlijke figuur ten 
voeten uit wordt getekend. Naast roman-
tiek is er gestreefd naar leerzaamheid, 
en in een apart hoofdstuk treffen we een 
bijlage aan over toernooien en kastelen. 
Geschikt. (geb. f 2,50) 

,21fogen 'wij u voorstellen 

C. E. POTHAST-G1MBERG 
„Het is niet gemakkelijk over eigen werk 
veel te zeggen: ik hoop van harte dat 
het voor zichzelf spreekt". 
We hoorden dat reeds van veel auteurs, 
en ook mevrouw Pothast-Gimberg 
maakt daar geen uitzondering op. Maar 
als de — overigens lofwaardige —
schroom eenmaal is overwonnen, blijkt 
de schrijfster een aangenaam vertelster 
te zijn, en zo horen wij haar levens-
loop: 
In 1900 werd ik in Zutphen geboren, 
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waar mijn vader archivaris was en veel 
publiceerde over de oude kerk, de Sint-
Walburg, die zijn liefde had, een liefde, 
die hij op zijn dochter overdroeg. Het 
boek „Rondom de Toren" is van die ge-
negenheid de neerslag, want werkelijk 
groeide ik op in de schaduw van die 
kerk, die ik niet alleen van buiten 
kende, maar ook van binnen, omdat ik 
vaak met vader meeging, als hij voor 
zijn publicaties een paar grafschriften 
moest ontcijferen of het oude doopvont 
liet fotograferen. Vaak zat ik in, de be-
roemde Librye voor een groot boek aan 
de ketting, want boeken hadden mijn 
aandacht, waar ik ze maar tegenkwam. 
In die tijd las ik alles, dat ik maar 
onder ogen krijgen kon. Een onverzadig-
bare leeshonger bezat ik, die ik stilde 
met alles, dat ik maar te pakken kon 
krijgen. Mijn vader vond het vanzelf-
sprekend, dat ik met een boek ergens in 
een hoekje zat, mijn moeder vond me 
lui, omdat ik liever las dan stof afnam, 
of breide. Ja, dat was er ook bij: wij 

Voor de rijpere jeugd vanaf 
zestien jaar 
Om te besluiten een 2e druk van een 
meisjesroman van Max de Lange-
Praamsma, een deel uit de „Gouden 
Poort Reeks". De titel draagt de naam 

4644 van de hoofdpersoon: Ankie. Deze Ankie 
is de nieuwe huishoudlerares in een 
Fries dorp. Ze komt bij een gezellig ge-
zin in huis. De vier broers behandelen 
haar aanvankelijk als een zusje. Voor 
drie van hen wordt ze op de laatste blad-
zij een schoonzusje. Er gebeuren in dit 
boek dingen die in ieder meisjesleven 
kunnen voorkomen, al loopt het niet al-
tijd zo vlot als hier voorgesteld wordt. 
Soms wel wat zoetelijk met vrij veel 
versjes, is het toch een boek dat katho-
lieke meisjes met genoegen zullen lezen. 

(geb. f 2,95) 



meisjes moesten dagelijks een taak naad-
jes breien. Ik las liever en ik schreef 
liever in een schoolschrift over Jonker 
Frits, die alle deugden en heerlijkheden 
bezat, die mij ontbraken. Deze „roman" 
werd trouwens gevolgd door nog meer 
onafgemaakte... 
Later schreef ik verhalen, die ik wèl 
afmaakte: toen was ik veel ouder, een 
jaar of negentien. Veel Kerstverhalen 
schreef ik, terwijl ik mij terugdacht aan 
de voet van mijn dierbare Sint-Walburg, 
of in liet intieme Broederenkerkje te 
Zutphen, waar ik zo menig goed Kerst-
feest mocht meevieren. 
Deze Kerstverhalen werden gebundeld 
tot 4 Kerstboeken (o.a. Kerstmis is ge-
komen; Midden in de winternacht en 
Rondom de Kribbe), waarvan er twee 
weer werden samengevoegd tot De 
Kerstschoof voor jong en oud. 
Veel schreef ik met de leeftijden van 
mijn beide kinderen mee: het parman-
tige Jantientje zou eigenlijk Ine kunnen 
heten, zoals mijn dochter. Eerst schreef 
ik verhalen over dit schipperskind en die 
groeiden vanzelf uit tot een trilogie : 
Jantientje, Jantientje en Ko aan de wal 
en Ergens op het wijde water, die nu 
weer in herdruk zijn verschenen. 
Ik weet nog, dat mijn dochtertje en ik 
op een avond in de Sinterklaastijd over 
de sluis aan het eind van de Overtoom 
in Amsterdam wandelden om nog even 
winkeltjes te gaan kijken. Wij wandelden 
over de oude brug, terwijl er een tj alk 
onderdoor schoof, een tjalk met een 
klein roefje en raampjes, waardoor een 
gezellig licht naar buiten viel. Wij leun-
den over de brugmuur en keken precies 
in het roefje, waar een petroleumlamp 
boven een tafel schommelde en waar een 
pan aardappels op een stel stond te bak-
ken. De schuit gleed naar de andere 
kant en verdween zoetjes in de avond, 
terwijl wij de verlichte raampjes nake-
ken. Toen werd Jantientje geboren: Jan-
tientje op de tjalk, waarmee een oude 
schipper mij helemaal bekend maakte. 
Samen bezochten we een tjalk en hij re-
peteerde met mij alle vaktermen en te-
kende een plattegrond. Het kon niet  

meer missen, toen ik mijn tjalk bevolken 
ging met Jantientje en haar kinderlijke, 
wijze grootvader, met haar broertje en 
haar ouders. 
Sindsdien schreef ik een dertigtal boeken 
over telkens andere kinderen, grote en 
kleine; over de uitspanning de Brons-
bergen bij Zutphen, een theetuin toen 
boven op de rivierduinen aan de IJssel, 
waar een meisjesboek ontstond: Want 
het veerhuis roept. 
In een klein kamertje in de Schevening-
se binnenstraatjes werd Het verlichte 
venster geboren, een meisjesroman over 
een vissersgezin, waaraan de gedachten 
ten grondslag liggen die het schilderij 
van Jozef Israëls opriepen: een visser 
met een paar kleine kinderén aan de 
hand en op de arm. 
Na een bezoek aan een weeshuis Kasjes 
Kettinkje. 
Zo hebben de meeste boeken wel hun 
geschiedenis, hun bron, waaruit de stof 
vanzelf naar boven welde. Een liefste 
boek zou ik eigenlijk niet kunnen noe-
men al houd ik veel van De maaier 
waakt, de maaier, dat beeld van de Wie-
ringermeer, dat het hoofd boven water 
hield, ongeschonden, ongedeerd door 
kwaadwillige mensenhand. 
Maar in al mijn boeken hoop ik de 
jeugd iets te mogen meegeven van inner-
lijk fatsoen en aandacht voor de mede-
mens. Er verschijnt maar al te veel kin-
derlectuur, die rechtstreeks naar de prul-
Iemand moest verhuizen. 
Het jeugdboek heeft een dienende taak, 
daarvoor moet het veel kwaliteiten heb-
ben: het moet boeiend zijn en nergens 
mag de edelaardigheid er afdruipen. Een 
kinderauteur moet daarom tegelijkertijd 
wijs en kinderlijk zijn, als grootvader uit 
de Jantientjes, geen gemakkelijke op-
gaaf. Want deze eigenschappen moeten 
zich eigenlijk zo maar vanzelf aan zijn 
werk meedelen, en wie bezit die zo, dat 
ze als een fontein springlevend water 
spuiten?... 
Er zijn m.i. zeker auteurs die deze bron 
in zich dragen: C. Wilkeshuis, Cor 
Bruijn, Leonard Roggeveen, An Rutgers-
van der Loeff bijvoorbeeld en vele ande- 
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ren, wier werk bewezen heeft van verant-
woordelijke mensen afkomstig te zijn. 
Ook Mevrouw Joh. Veeken-Bakker, die 
dit jaar „Femke-Bernarda" publiceerde, 
en die pas na haar zeventigste begon te 
schrijven, zou ik ook onder uw aandacht 
willen brengen. Zij bezit ook iets van 
die lichte, wijze ernst, die jong houdt 
en fris. 

Rest ons nog een keuze te doen uit de 
boeken van Mevrouw Pothast-Gimberg, 
die hierboven nog geen plaatsje kregen. 
Het zijn: Het kabinet van Moeder Geer-
trui, Wout de brandweerjongen, Het 
pierement achter de woonwagen, Op 
Gora de olifant, Grijze ruiten en Gijs en 
Geesje. Nog veel succes, Mevrouw Pot- 
hast! G. 
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