
Schaken en Seks             Hans Meijer 

Elke schrijver stelt zich de vraag hoe hij of zij meer bezoekers naar zijn of haar columns kan 
trekken. Het antwoord op die vraag kreeg ik zo’n 25 jaar geleden van een KPN collega. Hij had 
als een van de eersten een website gebouwd met informatie over een of ander technisch 
onderwerp. Hoewel het een van de weinige pagina’s was die men in die tijd kon bezoeken bleef 
het aantal bezoekers achter bij zijn verwachtingen. Pas toen hij zich het motto ‘sex sells’ 
herinnerde en hierna ging handelen, door een pagina met pikante foto’s van vrouwen aan zijn 
website toe te voegen, schoten de bezoekersaantallen van de ene dag op de andere omhoog.  

Julian Wasser begreep in 1963 in het Pasadena Art Museum maar al te goed  dat hij om op te 
vallen iets extra’s toe moest voegen aan zijn foto van de dadaïst Marcel Duchamp die tegen Eve 
Babitz een partijtje schaak speelde en deed dat door zijn foto van de titel  ‘Duchamp playing 
chess with a Nude’ te voorzien. Een eervolle vermelding is er voor fotograaf Erwin Olaf die zich 
met zijn bizarre schaakcomposities Chessmen (1988) voorgoed in mijn geheugen nestelde. 

Een enkele columnist begrijpt dat hij zo af en toe seks in zijn schaakstukjes moet stoppen. Hans 
Ree citeert in ‘Wat een kracht! Wat een gratie!’ (1986) de schrijver Fernando Arrabal: ‘Wat geef 
je om suspens en andere thrillers op celluloid als je de gelegenheid hebt om getuige te zijn van 
de vijf uur van artistieke schepping, in andante furioso, in duizelingwekkend crescendo, die 
dikwijls tot een einde komt met het geraffineerde, beestachtige en sublieme, ontroerende en 
vernederende orgasme van het mat.’ Een iets andere kijk op het schaken dat ik gewoon ben. De 
eervolle vermelding in deze categorie is voor Karel van der Weide voor zijn amoureuze 
ontboezemingen in zijn memoires van een grootmeester ‘Schaken voor Huisvrouwen’ (2008). 

De interessantste dwarsverbanden tussen schaken en seks leggen bards als Vladimir Vysotsky 
die intrigeert met ‘The Honour of the Chess Crown’ (klik hier en hier) over ‘een dappere Sovjet 
Rus’ die het in een match opneemt tegen de gevreesde Amerikaan Bobby Fischer. Genna 
Sosonko beweert in ‘The World Champions I knew’ (2013) dat Vysotsky en Michail Tal als twee 
druppels water op elkaar leken. Beiden gingen ten onder aan die fatale combinatie van vrouwen, 
drugs en alcohol. Beiden stierven voor hun tijd. Beiden waren grootheden als niemand anders.  

Een schaker die altijd veel vrouwelijk schoon in zijn schaakblog stopt is GM Kevin Spraggett. 
Kevin weet dat ‘sex sells’ en en passant verkoopt hij zo zijn invloedrijke opinies over de gang van 
zaken in de schaakwereld. Van tijd tot tijd steek ik Kevin de helpende hand toe door hem foto’s 
voor zijn verschillende rubrieken toe te sturen. Kiest u voor watermeloen, kokosnoot of pizza? 

     Today’s winning PIZZA!  
 

 

 

 

 

Today’s winning dilemma: 
Watermelon or Coconut? 

https://en.chessbase.com/post/the-story-of-a-picture
https://en.chessbase.com/post/the-story-of-a-picture
https://www.erwinolaf.com/art/chessmen_1987-1988/installations
https://www.youtube.com/watch?v=TbJX8A1DZGk
http://www.wysotsky.com/1033.htm?444
http://www.wysotsky.com/1033.htm?1010
http://www.spraggettonchess.com/

