
Wie is er nog veilig? 

In onze tijd is er veel sprake van onveiligheid. Op straat kan elke onbekende een gevaar zijn. Je leest 

het dagelijks in de krant. De huizen van topvoetballers in Engeland worden regelmatig leeggehaald 

als hun wedstrijden bezig zijn. Sterker nog: laatst is er op de bovenverdieping van een topvoetballer 

ingebroken terwijl hij met zijn vrouw beneden tv zat te kijken. 

Bij PSV speler Zahavi thuis vond in mei 2021 een gewapende overval plaats, waarbij zijn vrouw en 4 

kinderen met de dood werden bedreigd. Het liep goed af. 

Tennisster Emma Raducanu (winnares US Open 2021 en een BB-er, Bekende Britse) werd bij haar 

huis in London geconfronteerd met een stalker die beweerde dat hij 40 km had gelopen om haar te 

kunnen zien. 

 

Dan maar bewaking inhuren, zou je denken. Ja, helpt dat echt? Keizer Caligula, heerser over het 

Romeinse rijk, had prima bewaking, maar zijn eigen lijfwachten vermoordden hem, zijn vrouw en hun 

piepjonge zoontje in januari van het jaar 41. (Nee, dit is geen verschrijving, het was het jaar 

éénenveertig van onze jaartelling). Dat Caligula het hier zelf naar had gemaakt is weer een ander 

onderwerp. 

Een ander staatshoofd  dan, iets recenter: Indira Gandhi was in 1984 premier van India toen ze door 

2 lijfwachten werd neergeschoten.   

OK, nog recenter: deze week werd bekend dat onze toekomstige koningin Amalia niet rustig van haar 

studententijd in Amsterdam kan genieten. Ze heeft continu bewaking omdat schavuiten, onverlaten 

en ander gespuis het op haar gemunt zouden hebben. Naar verluidt kan ze niet eens meer fatsoenlijk 

naar buiten. Ach ja, die veiligheid… 

In ons schaakspel is de koning het staatshoofd. Over zijn veiligheid waken wij constant. Voor de 

beroemdheden der aarde zou een zogenaamde “gated community” uitkomst kunnen bieden. 

Schakers gebruiken die ook: de f-, g- en h-pion vormen samen een hek waarachter zijne majesteit 

zich veilig waant. Maar wel even oppassen voor mat achter de paaltjes. Als je ook dat hebt afgedekt 

kan er niets meer gebeuren, zou je denken. Maar de fameuze partij Stefan Levitsky – Frank Marshall 

(Breslau 1912) bewijst anders: in het diagram heeft zwart zojuist het ongelofelijke 23…, Dc3-g3 

gespeeld en blijft in alle varianten een paard voor. Vanuit een totaal onverwachte locatie is wit 

overvallen. Veiligheid? Vergeet het maar! 

 

 

Hoewel…op onze schaakclub Promotie is het altijd veilig. En gezellig. En leerzaam. Daarom komen we 

er graag! 



Promotie bestaat deze maand 70 jaar. Hartelijke felicitaties aan alle leden, oud-leden en het bestuur! 

Dank voor alle leuke partijen en de fijne sfeer. Dank voor alle blunders die mij een heel of half punt 

teveel hebben opgeverd. En…ehhh…OK dan: dank voor de blunders die ik tegen jullie allen mocht 

maken. Daar leer ik zelf het meest van. 

Op naar toekomstige fijne dagen en avonden en de volgende jubilea! 


