
Oeafgelopenmaanden

hebbenweereenkeuraan

boekenvanRotterdamse

schrijversen overRotterdamse

onderwerpenopgeleverd.

Het thema is dit keer tweeledig:

duiken in het verledenen duo's.
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Door: Jan Oudenaarden

80

DEVADERVANPIETJEBELL

Iedereenkent wel de boekenoverPietje
Bell en velen hebbener wel een of meer

gelezen.In totaal acht boekenverschenen
tussen1914 en 1936 overhet Rotterdamse
straatschoffie. Van de auteur Chris van
Abkoudewas niet veel meer bekenddan

dat hij een Rotterdamsonderwijzerwas,
die in 1916 naarAmerikavertrok.Jan Ma-

liepaarden RenéZwaaphebbenin Deva-
der van Pietje Ben. Levenen werkenvan
ChrisvanAbkoude(1880-1960) het leven

vanVanAbkoude,auteurvanruimveertig(!)
kinderboekenontrafeld. Onderdie boeken

bevindtzich niet alleende onverbiddelijke
bestsellerreeks rond Pietje Bell, maar
bijvoorbeeldook Kruimeltje (1923). Van
Abkoudeliet bij zijn vertreknaarAmerika,
met de Noordamvan de Holland-Amerika

Lijn, een vrouwen drie zonenachter, die
zich later bij hem zouden voegen.Toch
ging de auteur niet alleen naar NewVork,
waarhij zich zouvestigen.Hij wasin gezel-
schapvan de HaagsezangeresBetty Pou-
lus, die hem ook nog twee kinderen(Fred
en Mary) schonk. Van Abkoude wijzigde
zijn, voorAmerikanenmoeilijk uit te spre-
ken naambij aankomstin Amerikain Char-
les Winters.Veelmoeitededende auteurs
de nazatenvan Van Abkoudete vinden.
Het zoeken naar Winters bleek een on-

doenlijkezaak door het grote aantal men-
sen met die achternaam.Uiteindelijkbleek
zoon Fredde achternaamVan Abkoudete
hebben behouden.Van hem hoordende

auteursoverde avonturenvanzijn vaderin
zijn nieuwe vaderland. Uit zijn relaas
bleek,dat veelautobiografischeelementen
in de kinderboekenterecht waren geko-
men. De twee buitenechtelijke kinderen
(bij de zangeres)werdenopgevoedin het
gezin van VanAbkoude.Zo was ook Krui-
meltjes moedereen zangeres,die haarei-
gen carrièrebovende opvoedingvan haar
kind stelde.

COMMOTIEIN CROOSWIJK

Een heel ander duo, RoeiWestlanden

Ingrid van der Heiden,speelt de hoofdrol-
len in Commotiein Crooswijkvan Ben de
Raaf. Deauteur is brigadier bij de Regio-
politie Rotterdam-Rijnmonden dit is al
zijn derde boek waarin het politiewerk
centraalstaat.EerderverschenenMoord
in Ommoord en Paniek en Prinsenland.

Rotterdam heeft dus kennelijk na Wim
van Helden, Cor Docter en JacquesPost
weer een auteur die spannende politie-
boekenin serie kan schrijven. In het eer-
ste boekvan De Raafwas RoeiWestland

nog een scholierdie zijn stageperiodebij
de politie doorbrengt. In Commotie in
Crooswijk is hij werkzaambij de politie.
De boekenzijn zeer actueel. Zo gaat het
in Paniek in Prinsenlandom een hande-

laar in XTC, in Commotie in Crooswijk
gaat het om een godsdienstwaanzinnige
die door het plaatsen van bommen wil
afdwingendat de regeringalle moskeeën
sluit.

Uiteraardkomen in het boekspannende
achtervolgingenvoor: 'Van verschillende
plaatsen in het centrum van Rotterdam
rijden politieauto's bij het horen van het
radioverkeerin de richting van de Goud-
sesingel.Als Gijs even later met piepende
banden door de bocht gaat, zien ze de
grijze Opel staan. Hij is in volle vaart op
een lichtmast gebotst.Op de hoekvan de
Goudsesingelen Pompenburg staat de
auto rokend tegen een paal. Roei vreest
dat de bestuurder dood, of minstens
zwaargewond moet zijn, zo ziet de auto
eruit. Gijs remt hard. Met piepende ban-
den komt de politiebus tot stilstand. Net
voor het zover is zien ze tot hun stomme

verbazingeen man uit de auto klimmen.
Hij is ongeveerveertig jaar en loopt hard
weg in de richting van het voormalige
Heliportterrein.' Endit is pasop bladzijde
16!
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