
14 puzzels

sudoku

Vul de lege hokjes in met een getal tussen 1 en 9. Gebruik elk cijfer een 

keer in elke rij, elke kolom en elk vak van 3x3.

Oplossingen 

sudoku’s vorige keer

schaken

tekst Henk Prins 

In de mastergroep van het Tata

Steeltoernooi in Wjk aan Zee staat

de Nederlandse grootmeester Anish

Giri na negen ronden bovenaan. In

de negende ronde won hj als enige

(en nog wel spelend met zwart) van

de Europese kampioen en Russische

grootmeester Maxim Matlakov.

Maxim Matlakov – Anish Giri 

1. Pf3 d5 2. g3 Lg4 3. Lg2 c6 (De

populaire Reti-opening.) 4. O-O Pd7

5. h3 Lh5 (Giri wil zjn loperpaar nog

behouden.) 6. d4 e6 7. c4 Le7 8. Pc3

dxc4 9. b3 cxb3 10. Dxb3 Db6 11. Da4

Pgf6 12. Tb1 Dc7 13. Lf4 Dc8 (Het

pionoffer van wit heeft als resultaat

dat zjn stukken in de goede positie

staan.)

14. Tfc1 (Hier had Matlakov 14. Db3

moeten spelen. Na 14. … Lg6 15. Tb2

Pb6 16. Pe5 staat hj goed.) 14. … O-O

15. Db3 Lg6 16. Tb2 Td8 17. a4 (Ne-

men op b7 gaat niet wegens kwali-

teitsverlies door 17. … La3.) 17. … a5

(Giri maakt een belangrjk steunpunt

op b4.) 18. Pd2 (Beter dan 18. Pe5

Pxe5 19. Lxe5 Dd7, wat goed is voor

zwart.) 18. … Ph5 19. Le3 Phf6 (Deze

heen-en-weerzet geeft aan dat Giri

niet helemaal comfortabel staat.) 20.

Pc4 (Mjn computer geeft hier aan dat

wit beter staat.) 20. … Pd5 (Dit kost

een pion. 20. … b6 ljkt toch beter.

Na 21. Lf4 komt zwart wat gedrukt te

staan, maar de remisekans is groot.)

21. Dxb7 Lb4 22. Dxc8 Taxc8 (Zwarts

stukken staan goed ontwikkeld en

hj bereidt zich voor om zjn zwakke

pion op c6 op te heffen.)

23. Pa2 Pxe3 24. fxe3 c5 25. Pd6?!

(Zie diagram. Wit verkeert in tjd-

nood en mist de juiste zet in deze

stelling 25. Td1!) 25. … La3! 26. Pxc8

Lxb2 27. Pe7+ Kf8 28. Pxg6+ hxg6 29.

Tc2 La3 30. Lc6 cxd4 31. exd4 Tc8 (De

partj ljkt remise. Wit is echter in

hevige tjdnood en Giri gaat het hem

lastig maken.) 32. e3 Ke7 33. Kf1 Ld6

34. g4 (Beter is toch 34. Kf2.) 34. …

Pb6! (En opeens is er een dreiging via

de h-ljn met Th8.) 35. Tc1? (Matlakov

vindt niet de goede zetten.) 35. …

La3! (Dit heet een vervelende tus-

senzet.)

36. Tc3 (36. Tc2? verliest met 36. …

Pd5! Wit kan geen Le4 meer spelen

en dan wordt de penning via de c-ljn

doorslaggevend.) 36. … Lb4! (Die

loper doet wonderen.) 37. Pxb4 (De

Matlakov – Giri
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Dagelijks plaatsen we een vraag over een nieuwsbericht 

dat die dag in de krant staat. 

De letter die voor het goede antwoord staat, bewaart u. 

Na 1 week hebt u zes letters verzameld. Als u de letters in 

de goede volgorde zet, ontstaat er een plaatsnaam. Het 

antwoord inzenden via secr@refdag.nl of naar Reformato-

risch Dagblad, t.a.v. redactiesecretariaat, Antwoordnum-

mer 92, 7300 VB Apeldoorn. 

De uitslag vindt u de zaterdag erna in de krant. De week-

winnaar ontvangt een boek van Uitgeverij De Banier. 

Eerste prijs: ”Zwanenlied” door Janny den Besten, ”De 

opwekking in Korea” door William Blair en Bruce Hunt of 

”Kaarten met spreuken” door Linda Bikker. Graag uw keu-

ze bij de inzending vermelden. Tweede prijs is ”Jakob & 

Ezau” door ds. J.T. Doornenbal en de derde prijs Pareltje 

”Vrede”. Dit zijn vaste prijzen.

nieuwsquiz

Hoe lang is de Colorado?

I Ruim 2300 kilometer.

F Ruim 230 kilometer.

J Ruim 23 kilometer.

M Ruim 2,3 kilometer.

kitsquiz

De Fietsersbond wil de maximumsnelheid binnen de 

bebouwde kom verlagen naar...

E ...45 kilometer per uur.

IJ ...15 kilometer per uur.

K ...25 kilometer per uur.

H ...30 kilometer per uur.

Quiz 1

Zet de letters van maandag tot en met zaterdag 

achter elkaar. Dit is het woord van quiz 1. Bewaar het 

goed, want volgende week volgt quiz 2. Die heb je 

ook nodig om een boek van uitgeverij De Banier te 

kunnen winnen!

vrijdag 26 januari 2018

Reformatorisch Dagblad

enige manier om uit de problemen

te komen, maar nu krjgt Giri een

sterke vrjpion. Niet goed is 37. Tc1?

wegens 37. … Ld2!) 37. … axb4.

38. Tc5 b3 (Die valt moeiljk te stop-

pen.) 39. a5 Pd7! (Mooie slotzet van

Giri.) 0–1.

Giri wordt op een halve punt ach-

terstand gevolgd door wereldkampi-

oen Magnus Carlsen en Shakhriyar

Mamedyarov, de nummer 2 van de

wereld. Er zjn nog vier ronden te

gaan.
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tweelingpuzzel

Horizontaal: 1 giechelen – begin;

6 totaal – grootte; 12 collo – over-

al; 14 draaikolk – plaats in België;

16 iets – plaats in Noord-Brabant;

18 Engels graafschap – evenzo; 20

arrestantenhok – graanafval; 22

voorzetsel – dwarshout; 23 mors-

doek – insect; 24 windrichting

– karakter; 25 zangnoot – klaar;

26 plaats op de Veluwe – voordat;

28 indien – Engelse taxi; 30 gebak

– groot water; 31 voeg – rustoord;

34 knevel – half; 36 afstoten –

kreunen; 37 spoelen – muziek-

stuk.

Verticaal: 2 kloosterhoofd –

zoogdier; 3 nameljk – ongeveer;

4 reptiel – soort aap; 5 emeritus –

oude maat; 7 boerenwerktuig – de

onbekende; 8 brein – domineren;

9 voegwoord – uitroep; 10 voor-

malig eiland – et cetera; 11 actief

– vent; 13 Franse schuimwjn

– aldus; 15 gave – landbouwwerk-

tuig; 17 plaats in Overjssel – vlug;

18 alfabet – familielid; 19 geldla

– zeehond; 21 plaats in Gelderland

– streling; 27 loot – hert; 29 rivier

in Noord-Brabant – laatstleden; 30

bevel – voor; 32 militair – aartsbis-

schop; 33 persoonljk voornaam-

woord – lidwoord; 34 welaan

– schoolonderzoek; 35 familielid

– rund.

Oplossing vorige puzzel:

Horizontaal: 1 resem; 3 lotus; 6

wrong; 8 gorilla; 9 akkeren; 10

Neede; 12 noest; 13 nafta; 15 riool;

17 vloed; 19 batig; 21 vanille;

22 gelaten; 23 Lopik; 25 samen;

27 graad; 29 soldj; 31 kraan; 33

schub; 34 Renesse; 35 diabolo; 36

nagel; 37 rjgen; 38 talud.

Verticaal: 1 regen; 2 milde; 3 li-

aan; 4 torpedo; 5 start; 6 wjken; 7

Genua; 11 ego; 14 it; 15 rivalise-

ren; 16 leljk; 17 vrees; 18 dagen;

19 beleg; 20 genadebrood; 24 pol;

26 maandag; 28 ach; 30 Jssel; 31

kleur; 32 noden; 33 spant.
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tekst Toin Duijx

beeld dbnl.org 

Zelden wordt de hoofd-

persoon van een klassiek 

kinderboek een begrip dat 

tientallen jaren later nog 

steeds wordt gebruikt. 

Het overkwam de Rotter-

damse belhamel Pietje 

Bell, wiens naam vaak 

verbonden wordt aan op-

standige politici of andere 

tegendraadse mensen. 

Maar was de auteur van 

de bekende kinderboeken, 

Chris van Abkoude, zelf 

ook een Pietje Bell?

D
e boeken rondom de

held Pietje Bell –in

totaal verschenen

er acht delen vanaf

1914– waren een enorm succes

en beleefden herdruk op herdruk.

Ook werden er verfilmingen van

gemaakt. Desondanks was er over

de auteur die deze boekenheld

creëerde, Chris van Abkoude, tot

nu toe maar weinig bekend.

De meeste lezers zullen zich Piet-

je Bell, zoon van schoenmaker Bell

uit de Breestraat in Rotterdam,

herinneren als de kwajongen met

zwart piekhaar die op de omslag

van het boek een dikke knipoog

maakt. Zĳn streken konden in

die tĳd volgens veel critici echt

niet door de beugel en de boeken-

mochten in verschillende biblio-

theken niet uitgeleend worden.

Als tegenpool fungeerde de saaie

Jozef Geelman, zoon van een stof-

fige drogist.

Pietje Bell heeft een hart van

goud, maar belandt steeds

opnieuw in moeilĳkheden.

Hierin lĳkt hĳ op die andere grote

kinderboekenheld, Dik Trom,

maar voor die boeken waren

volwassenen beduidend minder

bang.

In de acht delen volgt de lezer

het leven van Pietje Bell. Eerst als

opstandige jongen, die echter nie-

mand kwaad wil doen maar juist

mensen wil helpen, hoewel die

hulp vaak wordt opgevat als een

brutale actie. Als Pietje uiteinde-

lĳk volwassen is en een baan heeft

als journalist bĳ het Rotterdamse

blad De Morgenpost (een verzon-

nen naam) –de krant die eerder

negatief over zĳn kwajongens-

streken schreef– vraagt een vriend

hem om hulp. De vriend vertrekt

daarna naar Amerika en Pietje

heeft daar ook wel oren naar. Als

journalist steekt hĳ de oceaan

over en ontmaskert daar een

gangsterbende. Na terugkeer in

Nederland wordt hĳ zelfs hoofdre-

dacteur van de Rotterdamse krant.

Onbekende auteur

Chris van Abkoude was op zich

bekend als auteur van de Pietje

Bell-boeken en andere jeugd-

literatuur, waaronder ”Kruimel-

tje” uit 1923 (eveneens verfilmd).

Hĳ was als onderwĳzer goed op de

hoogte van wat kinderen bezig-

hield en kende ook hun taal. Dat

is in zĳn boeken terug te vinden.

Maar het leven van Van Abkoude

bleef gehuld in mist, in geheimen.

Het is aan Jan Maliepaard en Jan

Oudenaarden te danken dat we nu

veel meer over hem weten.

In de inleiding van hun biografie

over Chris van Abkoude schrĳven

ze over de vele moeilĳkheden bĳ

hun zoektocht naar het leven van

deze auteur. In archieven leek er

weinig bewaard gebleven, maar

uiteindelĳk werd er toch veel naar

boven gehaald. Soms hadden zĳ

ook geluk, zoals bĳ het ontdekken

van een nazaat van Van Abkoude

in Amerika.

Jan Maliepaard schreef eerder,

in 2003, samen met René Zwaap

al een boek over de schrĳver Van

Abkoude. Maar daarin bleven veel

vragen over diens leven onbeant-

woord. Met het boek ”Dat was

Pietje Bell! Het geheime leven van

Chris van Abkoude”, is er nu een

redelĳk volledige biografie op de

markt verschenen. Redelĳk, want

niet alle vragen over het leven van

de goed gelezen kinderboeken-

schrĳver zĳn opgelost. Misschien

is dat maar goed ook – een beetje

mysterie rondom deze auteur

moet er gewoon blĳven.

Chris van Abkoude (1880-1960)

was zoon van een kapper en

groeide in Rotterdam op. Zĳn

moeder stierf kort na zĳn ge-

boorte. Hĳ zwierf vaak over straat

en veel avonturen van Pietje Bell

lĳken zo uit zĳn eigen levens-

geschiedenis afkomstig te zĳn. Uit

al zĳn boeken blĳkt dat hĳ de stad

Rotterdam heel goed kende.

Met enige tegenzin werd Van Ab-

koude onderwĳzer. Niet omdat hĳ

niet met kinderen wilde omgaan

of hun niets wilde bĳbrengen,

maar vooral omdat zĳn opvat-

tingen over een juiste pedagogiek

niet overeenkwamen met die van

de hoofden van de scholen waar

hĳ werd aangesteld. Hĳ kwam

dan ook vaak in de problemen en

was liever een entertainer voor

kinderen (en al snel, zo bleek, ook

voor volwassenen), onder meer

met zĳn poppenkastvoorstellin-

gen. Maar ook buikspreken en

liedjes zingen met een kinderkoor

stonden op zĳn programma.

Van Abkoude was een sociaal

bewogen onderwĳzer. Hĳ had oog

voor kinderen die opgroeiden in

pure armoede en eerder behoefte

hadden aan iets te eten of wat

liefde dan aan de klassieke leer-

stof die hĳ verplicht moest onder-

wĳzen. Al op 23-jarige leeftĳd

schreef hĳ de brochure ”Droevig

kinderleven in Rotterdam. Een

onderzoek naar den toestand

van behoeftige schoolkinderen”.

Een bewogen tekst die veel stof

deed opwaaien, maar helaas niet

tot veel verbeteringen voor die

kinderen leidde. Teleurgesteld

stopte hĳ als onderwĳzer en trok

Van Abkoude het land in met zĳn

voorstellingen.

Charles Winters

In 1916 –Nederland was officieel

neutraal, maar ondervond wel

de gevolgen van wat toen nog de

”grote oorlog” heette– vertrok

Van Abkoude naar Amerika. Plan-

nen om te emigreren waren er al

eerder en de grote schulden die hĳ

had, zullen daar zeker aan hebben

zeker bĳgedragen. Hĳ liet vrouw

en kinderen voorlopig achter in

Nederland. Zĳ zouden overkomen

als hĳ zich in „het land van de

onbegrensde mogelĳkheden” had

gevestigd.

Van Abkoude vertrok samen

met de tien jaar jongere Betty

Poulus, een zangeres met wie hĳ

enkele optredens voor militairen

had verzorgd. Er ontstond een

relatie tussen hen en Poulus kreeg

zelfs twee kinderen bĳ hem. Ze

stond deze af aan Van Abkoude,

die destĳds als Charles Winters

door het leven ging. De kinderen

werden in het gezin opgenomen

en opgevoed door zĳn vrouw Ans,

die inmiddels was overgekomen

uit Europa. Hoe het ouderschap

werkelĳk in elkaar stak, bleef een

lang bewaard geheim.

Zoektocht

De auteurs van de biografie heb-

ben in hun twintigjarige zoek-

tocht veel materiaal opgedoken.

Bĳzonder is bĳvoorbeeld de

ontdekking van het boek ”School-

mannen”. Het is een roman

over de onderwĳswereld (1910)

die Van Abkoude onder pseudo-

niem schreef, uit angst voor de

kritiek die het onderwĳsveld zou

hebben.

De schrĳvers citeren rĳkelĳk uit

de gevonden bronnen, soms zelfs

iets te veel. Mooi is het commen-

taar van Willem Kloos, voorman

van de Tachtigers, op de eerste

literaire poging van Van Abkoude.

Uit de biografie komt vooral

naar voren dat het algemeen

levende beeld van de kinder-

boekenschrĳver bĳgesteld moet

worden. We hebben te maken met

een sociaal bevlogen onderwĳzer,

die ook kinderboeken schreef. En

in al zĳn boeken zitten veel auto-

biografische elementen van een

zeer turbulent leven.

Een bevlogen kwajongen

Chris van Abkoude (l.) en zijn vriend journalist J. Pekop de Haas met een 

poppenkast. 

Dat is Pietje Bell! Het 

geheime leven van Chris 

van Abkoude, Jan Malie-

paard en Jan Oudenaarden;

Pepper Books, Alkmaar, 

2017; ISBN 97 8902 060 

857 1; 352 blz.; € 24,99.

biografi e

Van Abkoude zwierf vaak 

over straat en veel avonturen 

van Pietje Bell lijken op 

die in zijn eigen leven


