
Niemand is veilig... 

Veiligheid is essentieel voor elk mens. Voor een schaker is de veiligheid van met name de koning 

essentieel. Daarom rokeren we, denkend dat het dan wel goed zit. Maar kijk eens naar de partij 

Aronian – Kramnik, Kandidatentoernooi Berlijn 2018. 

Aronian had gerokeerd, en na zijn h2-h3 had Kramnik geantwoord: Th8-g8. 

 

Wat is dat voor zet? Gaat Kramnik de g-pion als stormram gebruiken? Ja dus! Dit had hij thuis 

uitgedokterd, en Aronian kon achter het bord niet de juiste verdediging vinden. Hieronder de 

slotstelling van de partij. Zwart heeft g3-g2 gespeeld en Aronian gaf op. 

 

Tsja, in deze slotstelling is het met de veiligheid van de witte koning droevig gesteld. 

Maar hoe zit het onze eigen veiligheid?  

Als je op straat loopt kun je worden overvallen, lees de kranten er maar op na. 

Ook gevaarlijk is het als je een goede baan hebt en in een opvallend leuk huis woont. Dat trekt 

dieven aan. Een ex-collega van mij en haar man zijn beiden juristen en verdienen per persoon al leuk, 

laat staan als je die inkomens samenvoegt. Ze hebben een leuk huis niet ver van Utrecht. U raadt het 



al: ingebroken. Veel van waarde was er niet, maar de rommel die je moet opruimen en het idee dat 

iemand die jij niet kent in jouw persoonlijke ruimte is geweest en aan je spullen heeft gezeten... 

Stel dat daags daarna iemand in de supermarkt of vanuit een passerende auto je iets te lang aankijkt: 

zou hij/zij de dader zijn geweest? Of houden ze je in de gaten zonder dat je merkt? 

Vaak komen de onverlaten na een half jaar terug: ze weten dat dan de meeste spullen zijn vervangen 

door nieuwe items! 

De combinatie van geld en publieke roem is zeker ook een garantie voor problemen. De sympahieke 

18-jarige Britse Emma Raducanu won vorig jaar vanuit het niets de Open Amerikaanse 

tenniskampioenschappen. Kassa: 2 miljoen dollar en miljoenen aan commerciële deals voor o.a. 

bronwater, make-up, parfum, kleding enzovoorts. 

Maar ze woont nog in een heel gewoon huis bij haar ouders in London. Daar kwam dus een 

verdwaasde man die haar een cadeautje wilde geven en zei dat hij daarvoor 30 km had gelopen. Hij 

jatte een schoen waarvan hij dacht dat deze van Emma was, maar deze was van haar vader. Weg 

veilig gevoel, zo sprak Emma. En dat nog wel op de plek waar je je het meest veilig zou moeten 

voelen: je eigen huis. 

 

Het is nu ook een rage onder het dievengilde om bij bekende sporters in te breken, met name als ze 

niet thuis zijn. Bijvoorbeeld bij PSV-er Eran Zahavi, vorig jaar in mei en december. (Zoals 

gememoreerd: de dieven komen na een half jaartje terug...) 

En bij voetballers uit de Britse Premier League wordt er om de haverklap ingebroken als ze van huis 

zijn. 

Maar nog erger: bij wielrenner Mark Cavendish werd ingebroken toen hij met zijn vrouw en 2 jonge 

kinderen thuis was. Hij werd mishandeld en zijn vrouw werd met een mes bedreigd. Het liep nog 

relatief goed af. 

Dan maar body guards, zou je denken. Maar ja, hoe weet je of die te vertrouwen zijn? Vraag het aan 

keizer Gaius Caligula, die in het jaar 41 van onze jaartelling door zijn eigen lijfwachten werd 

vermoord op 29-jarige leeftijd. 

Of aan de Indiase premier Indira Gandhi die in 1984 door haar eigen lijfwacht werd doodgeschoten.  

 

 Ook de Amerikaanse presidenten zijn niet altijd veilig. Toen begin 2021 Joe Biden de eed af zou 

leggen waren er grote zorgen dat er onder de zwaar bewapende beveiligers Trump aanhangers 

zouden zitten die wel eens de trekker zouden kunnen overhalen. Een nauwgezet 

antecedentenonderzoek volgde.  

 

Tsja lieve lezers, 

Geld en roem vergroten niet bepaald je veiligheid. 

Je kunt beter een anonieme Niemand1 zijn, waarvoor geen belangstelling is. Uiteindelijk is Niemand 

veilig. 

 

 
1 De woordspeling met “Niemand” is ontleend aan de avonturen van de Griekse held Odysseus. Tijdens zijn 
omzwervingen werd hij gevangen door de éénogige cycloop Polyphemos, een reus. Odysseus vertelt hem dat 
hijzelf Niemand heet. Als Odysseus de cycloop zijn enige oog uitsteekt roept deze om hulp. Zijn medecyclopen 
vragen: “wie valt jou dan aan?”. Waarop Polyphemos antwoordt: “Niemand! Niemand valt me aan! Help me 
dan!”.  


