
Patlas 

Vorige week was er nieuws. Er wordt gewerkt aan een “Matlas”. Aha, dacht ik nadat ik de titel had 

geanalyseerd. De atlas van het mat, een mat-atlas. Dat is goed nieuws! Dat moet haast wel een mooi 

boek zijn over allerlei soorten mat op het schaakbord. Mat-achter-de-paaltjes, een zeekadettenmat, 

een herdersmat, reine matten enzovoort enzovoort. Met mooie verhalen erbij over, ik noem maar 

wat, hoe vaak het echt is voorgekomen, hoe oud het is, welke bekende meesters er ingetrapt zijn of 

wie het in een compositie of probleem heeft opgenomen. Met pictogrammen, statistieken, 

geografische kaarten en diagrammen, en zelfs met foto’s. Een koffietafelboek dus! Inwendig juichte 

ik al. Kunnen we weer eens laten zien hoe mooi onze sport is. En dan niet via moeilijke diagrammen 

met teksten over matdreigingen en zetten als konijn-f6, maar gewoon, de eindstelling in al zijn 

pracht. Persoonlijk zat ik stilletjes ook al te hopen op een obscuur hoofdstukje over heel bijzondere 

matten, ergens achteraan in het boek, waarin onderstaand mat een plaats zou hebben gevonden: 

(mat midden op het bord met twee torens en een paard, maar er klopt iets niet, dank aan Willem 

Broekman!): 

 

De “Matlas” is er nog niet, maar er wordt via een crowdfundingscampagne geld opgehaald om dit 

boek in mei van dit jaar uit te laten komen. Ik was enthousiast: dat beloofde veel, dus zocht ik op 

internet naar “Matlas” met mijn inlogcode voor online-betalingen al bij de hand. Heeft u dat ook al 

gedaan? Nou, dat liep een beetje op een teleurstelling uit voor mij als schaker (zie bv 

https://focusmagazine.nl/2021/02/12/eerste-matlas-ter-wereld/ ). Het blijkt dus niet om een atlas 

van het schaakmat te gaan, maar om een atlas van het haarmat. Een haarmatje: u weet het 

misschien wel, die haardracht met kort haar bovenop en lang haar in de nek. Of deze haardracht 

typisch Haags is of misschien ook wel niet was mij niet helemaal duidelijk, maar de “Matlas” gaat 

alleen over Haagse matdragers. En ik had verwacht dat het nauwelijks meer voorkwam, dat het een 

zuiver jaren tachtig-fenomeen was, maar dat blijkt niet zo te zijn. Sterker: ze zijn er nog steeds, en de 

“matdragers” blijken zeer verknocht aan hun haardracht te zijn. Je kan er straks dus alles over lezen 

en bekijken in de “Matlas”.  

Niets ten nadele van deze matdragers natuurlijk, en misschien zitten er ook wel schakers tussen de 

matdragers (dubbelmatters!), en wellicht is het ook een zeer interessant boek over dit fenomeen, 

maar het zal u denk ik niet verbazen dat ik op een ander boek had gehoopt.  

De crowdfundingscampagne voor de “Matlas” is inmiddels geslaagd, lees ik op andere plekken. Dat is 

mooi voor hen, gefeliciteerd, van harte, goed gedaan, maar nu zitten wij schakers een beetje met de 

spreekwoordelijke gebakken peren. Onze kans op een “Matlas” is verkeken. Wat nu? Tot ik een 

https://focusmagazine.nl/2021/02/12/eerste-matlas-ter-wereld/


ingeving kreeg. Er is nog hoop natuurlijk! Een mooi koffietafelboek over schaken is nog steeds 

mogelijk. 

Op naar de “Patlas”.  


