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STELLINGEN

I

De termen 'paternalistisch' en 'maternalistisch' in de theorie van Wagemann ikunnen zonder
bijbehorende uitleg en fronsende wenkbrauwen niet meer begrepen worden.
II

De mening van Gadamer 2 dat spel op een toeschouwer anticipeert en in de toeschouwer zijn
voltooiing vindt. is onjuist geformuleerd. Spel vindt zijn voltooiing in de ernst. Om de ernst
te bereiken zijn er andere deelnemers en toeschouwers nodig.
III

Wittgenstein 3 dat de betekenis van het
schaakspel niet samenvalt met het ontspannende effect dat het op mensen kan hebben.

Mijn proefschrift onderschrijft

de gedachte van

IV

Spel als middel tegen doodgaan 4 is ook de consequentie van de gedachte van Gadamer 5 dat
het in het spel gaat om de beweging die zich voortdurend herhaalt.

V
Een belangrijke reden waarom jongens op den duur beter schaken dan meisjes bestaat daarin
dat jongens de wereld van het spel in de dagelijkse werkelijkheid belangrijker vinden.
VI

Stimuleren van schaken ter regulering van de drifthuishouding moet een integraal onderdeel
van Halt-projecten zijn.

VII
Het lerend vermogen (en dus de continuYteit) van bedrijven heeft te lijden onder de meeste

kwaliteitssystemen.

VIII
Programmamanagement vereist een besluitvormingsgerichte aanpak.
IX

E-mail is te vaak een excuus voor communicatie.

X
Communicatie tussen computers verschilt essentieel van communicatie tussen mensen.

) Zie pagina 67 van mijn proefschrift.
2

) Gadamer, H-G.. Wahrheit und Methode - Grundz.uge einer philosophischen Hermeneutik. Tubingen, 1990,

3

)

4)

in de vertaling van R. Heitmeijer, Gadamer - Leereenheid 46, OU. \36.
Wittgenstein, Wittgenstein und der Wiener Kreis, Frankfurt am Main. 1984.170.
Zie pagina 453 van mijn proefschrift.

5) Gadamer. H-G., a w.. 134.

XI

Computers die niet millennium-proef zijn. zijn dat over honderd jaar ook niet: de term

'millennium-probleem' is dus onjuist gekozen.

XII
ICT is vaak een factor waardoor bedrijven zich niet flexibel en daadkrachtig kunnen
opstellen.

XIII
Voor veel mensen is smaak afgeleid van het prijskaartje.
Xlv
Voor de sojaboon geldt: Boontje komt om zijn kloontje.

XV
Veel mensen wordt ten onrechte rechtlijnigheid verweten: Hun compactheid van denken
verhindert hun ten enenmale een rechte lijn door te trekken.

XVI
Werkloosheid is een voorwaarde voor economische ontwikkeling waarmee de Nederlandse
overheid te weinig rekening houdt.
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Voor Wampie

Dit neemt niet 1Ueg dat ik iziet
hoe iemand 266 reel studie
kan te koste leggen

begryp

aan de geschiedenis van 't spel.
Multatuli, 14-12-1874.

\'ll

VOORWOORD
Schaken is een oud spel. De oorsprcing van het spel moet in de eerste eeuwen van onze
jaartelling in Indie gezocht worden. Vandaar verbreidde het zich langzaam naar Perzie
en Arabie. Net na het eerste millenniuin bereikte het langs twee wegen Europa: via
Span.ie en via Rusland. Voor de eerste weg waren de Arabieren verantwoordelijk. voc,r
de tweede de Vikingen. Al rond 1200 moet het spel de Lage Landen hebben bereikt.

In de eeuwen die volgden, is het schaakspel

een

wezenlijk onderdeel van de

Europese cultuur geworden. Daarvan getuigen de vele boeken die aan het schaakspeI
werden gewijd. Het boek van Jacobus de Cessolis. waarin het schaakspel als een
allegorie op de maatschappij werd beschreven. was in de Middeleeuwen. na de Bijbel,
het meest afgeschreven werk.
Sindsdien hebben honderdduizenden schaakboeken het licht gezien, in vele talen. De
meeste daarvan gaan over schaaktechnische zaken, maar de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek. cfdn van de grootste verzamelingen van schaakboeken ter wereld. kende
in 1955 al circa twintig categorieen over andere aspecten van het spel.
Ondanks al die boeken is dit boek uniek. Ik ken geen ander boek, waarin de
sociologische kant van het schaakspel wordt onderzocht. En dan nog maar binnen een
heel beperkte afbakening: Schaakverenigingen in Nederland in de negentiende eeuw.
Maar in dit onderzoek is duidelijk geworden dat het spel zelf nauw verweven is met
zijn sociologie. Het spel is door de maatschappij aangepast en op verschillende manieren
gebruikt. Met het voorgaande is overigens niet gezegd, dat dit boek uitsluitend de
sociologische benadering kiest. Er is ook veel ruimte voor vastlegging van de negentiende-eeuwse historie. Tot op heden ontbreekt er een historisch overzicht van de schaakverenigingen in Nederland in de negentiende eeuw. Met dit boek hoop ik deze lacune in
belangrijke mate op te vullen, zonder dat ik de illusie heb. dat daarin volledigheid is
bereikt.

Het schrijven van een dissertatie is zelden het werk van idn man. Het ontstaat in
wisselwerking van de onderzoeker met zijn omgeving. Ik ben dan ook velen mijn dank
verschuldigd.
Op de eerste plaats dank ik mijn promotor, prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt.
die mij vanaf mijn eerste, aarzelende stappen door positieve kritiek en richtinggevende
opmerkingen het vertrouwen gaf in een goede afloop van deze onderneming. De
kruisbestuiving door de ontmoetingen in 'de promovendiclub' heb ik als bijzonder
stimulerend ervaren.
Mijn dank gaat ook uit naar mijn ouders. die mij geleerd hebben dat tevredenheid.
doorzettingsverniogen en ambitie met elkaar gecombineerd kunnen worden en tot goede
resultaten kunnen leiden.
Een speciale plaats neemt ook mijn schoonmoeder in, die mij de uitdaging stelde om
aan dit project te beginnen. Ik ben haar daar nog steeds dankbaar voor.
Veel hulp heb ik ook mogen ondervinden van daarvddr volslagen onbekenden:
Harro Weiland en Arend Booij. die voor mij de schatten van de Leidse schaakhistorie
blootlegden: Aaldrik Hermans, die mij wees op de eigenaardigheden van de studenten-

\ 111

schaakverenigingen. Albert van der Wai. die niij de toegang tot het archief van Philidor
Leeuwarden verschafte en mij liet delen in zijn enthousiasme voor de vereniging:

Reinder Mol. die mij veel vertelde over het Haarlemse schaken. maar ook de vele
gemeentearchivarissen die mij belangeloos hielpen. zoals die van Doesburg. VIaardingen. Schiedam. Wijk bij Duurstede en Sneek. Aan hen allen mijn bijzondere dank.
Mijn zus Liesbeth was degene die mijn schrijven steeds weer corrigeerde op
schrijffouten en foutieve zinsconstructies. Zonder haar hulp zou dit boek niet leesbaar
ziln geweest.

Het schrijven van dit boek is gemarkeerd door drie voor mij onvergetelijke
gebeurtenissen: de geboorte \·an mijn zoon Peer bij de aanvang van dit onderzoek in
1992 en de geboorten van mijn dochter Lara in 1998 en van mijn zoon Mats in 1999.
Daartus enin ligi een periode \'an ups en downs. van hard werken. van vreugde. maar
soms ook \'an groot verdriet. Steeds kon ik daarbij rekenen op de grote hteun en

stimulans van mijn vrouw. Zij alleen kent en begrijpt de emoties waarmee het schrijven
van dit boek gepaard is gegaan. Aan haar draag ik dit boek op.
Edn van de voorpagina's van dit boek bevat een uitspraak van Multatuli naar aanleiding
van het verschijnen van Geschichte und Litteratur des St·hac·hspiels van Van der Linde.
Na zeven jaar werken aan dit boek, kan ik niet ontkennen enige affectie voor Van der
Linde te hebben opgebouwd. Ik hoop dat mijn inspanning zich vertaalt in een aantal
aangename oren voor de lezer.
Bilthoven. december 1999.
Hans Scholten.
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1. PROBLEEMSTELLING EN OPZET
1.1 Probleemstelling
Basis voot ieder onderzoek is verwondering. Bij mij ontstond die verwondering bij het
lezen van een lange opsomniing iii Het sc·hacik.,pe/ i,1 Nede,·/a,id uit 1875 van Antonius
van der Linde : waarin hij het ontstaan van acht verenigingen tussen 1800 en 1840 en
negenenvijftig verenigingen tussen 184() en 1873 meldde. terwijl hij geen verenigingen
van vddr 1800 kende: -De eigenlijke tijd der schaakgenootschappen brak ten onzent
eerst in deze eeuw aan" 2.
Hoe kan dat? Wat is. zo vroeg ik mij af. de maatschappelijke oorzaak van deze
groei? Schaken was immers al eeuwenlang in de Nederlanden bekend! Waarom
ontstonden er dan niet al eerder schaakverenigingen? Vanuit die verwondering is dit
boekwerk ontstaan.
Een eerste bezoek aan de Bibliotheca Van der Linde

- Niemeijeriana, onderdeel van de

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. leerde mij dat er specifiek op het gebied van
schaakverenigingen in de cultuurhistorie geen literatuur voorhanden is. In de wei
aanwezige boeken wordt de nodige aandacht aan het schaakspel besteed. maar die
beperkt zich tot drie aspecten: lot de vroege historie van het schaakspel. tot schaken in
kunst en literatuur en tot (cultuur)filosofische benaderingen van het schaken. Daarnaast
is een aantal boeken gewijd aan de psychologie van het schaken en van schakers. Om
antwoorden te vinden op mijn vragen, was onderzoek nodig, maar ook een duidelijke

formulering van de aan mijn verwondering, of zo men wil onbegrip, gerelateerde vragen.

Aanleiding voor m ijn onderzoek was dus de vraag naar begrip van een gesignaleerd
fenomeen. de plotselinge groei van het aantal schaakverenigingen na 1840. De eerste
vraag die in dit verband beantwoord moest worden, was de vraag naar de juistheid van
de door Van der Linde gegeven lijst met oprichtingsdata. Het bleek dat ook Niemeijer
onderzoek had gedaan naar de data van oprichting en verdwijnen van schaakverenigingen 3. Deze lijst. waaraan duidelijk een gedegen onderzoek vooraf was gegaan.
vertoonde een grote overeenkomst met die van Van der Linde. Ook liet deze lijst,
behalve de groei vanaf 1840, een scherpe daling rond 1870 en een hernieuwde groei van
het aantal schaakverenigingen vanaf 1885 zien.

Daarmee was voor mij duidelijk dat er een relatie moest zijn tussen het aantal
schaakverenigingen en bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen en dat ik mijn
onderzoek zou moeten richten op de benoeming van die maatschappelijke ontwikkelingen en op de aard van de relatie.

Toch is ook deze fortnulering nog veel te algemeen. Want wat is een vereniging? Daarbij

')

Van der Linde. Het .4,·haak.,·peI m Nede,·hutd. 148- 149.

-)

Van der Linde. a. M'..146.

3)

Niemeijer.

Het Nederlandse schaakverenigingsleven in de 19'le eeuu· . in Tijdschrift

Nederlaird.w·hen Sc·haakbond. 1939. bijlage bij her maartnummer.

/'a/1

den Koninklijken

2

is niet zozeer de juridische definitie van belang (bestond die eigenlijk weI vddr de
grondwetswijziging \,an 1848 en het daarin verleende recht van vereniging?). als wei de
sociologische. Hs het zelfs wei mogelijk een sociologische definitie te geven voor een aan
verandering onderhevig fenomeen? Om dit probleem te omzeilen vond ik een oplossing
in het benoemen van een set van sociale kenmerken die gezamenlijk een vereniging
karakteriseren. maar die ieder in de loop van de tijd een andere invulling konden hebben.
De kenmerken die bij een vereniging van belang zijn. heb ik benoenid als organisatie en
positionering, vrijwilligheid en vrijblijvendheid. samenstelling. duurzaamheid en
invulling van het verenigingsleven. Verandetingen in het verenigingswezen kunnen dan
beschreven worden als veranderingen in de onderlinge verhoudingen tussen deze
kenmerken. Of zijn deze veranderingen niet door de tijd bepaald en komen ze in alle
varianten op ieder moment voor? Dat laatste zou betekenen. dat de vereniging als
zodanig niet van belang zou zijn voot de golfbeweging in de populariteit van schaak\'erenigingen. Gezien mijn conclusie inzake de relatie tussen het aantal schaakverenigingen
en maatschappelijke ontwikkelingen. is dat echter niet erg waarschijnlijk

Na 1840 komt het verschijnsel vereniging op zich niet vaker voor. Sportverenigingen
zijn van later datum. terwijl bijvoorbeeld leesgezelschappen eerder een bloeiperiode
hadden. Het te onderzoeken fenomeen is dus typisch voor de combinatie van schaken en

verenigingen.
Die constatering bracht mij tot de eerste fundamentele v ragen: Waarom rond er een
omslag plaats van individueel naar collectief (wat veienigingsvorniing in haar essentie

is) bij een spel dat in zijn aard individueel is en waarom vond die omslag juist
schoksgewijs plaats na 1840?

Bij deze formulering herinnerde ik mij ook

de karakterisering die Theophile von der
8-1899) + gaf: "Dem Wesen nach ein Spiel, der Form nach eine Kunst. der
Darstellung nach eine Wissenschaft". Veranderde de aard van het fchaakspel voor de
spelers misschien in de loop van de eeuw? Zijn de veranderingen in de aantallen
schaakverenigingen misschien ook daaraan toe te schiijven of is het een combinatie van

Lasa

(1 8 1

veranderingen in de beleving van het schaakspel eli in de karakterisering van een
vereniging. die de tendens bepaaide?
Maar is de door Von der Lasa gegeven driedeling spel-kunst-wetenschap niet veel te
beperkt voor het beschrijven van de ontwikkelingen 1 Het wedstrijdelement ontbreekt.
terwijl ook syinboliek ooit belangrijk was. Is die symbolische waarde wei verdwenen. of
heeft zij een andere rol gekregen? Ook moet onderkend worden. dat de genoemde
elementen vooral de intrinsieke aspecten van het schaakspel betreffen. Een duidelijk
extrinsiek kenmerk wordt gevormd door het maatschappelijk nut van het schaakspel
Hoe werd in de loop van de tijd tegen deze karakteriseringen aangekeken?
Als nu inderdaad .iangetoond kan worden. dat de veranderende beelden ten aanzien
van de vereniging als sociaal fenomeen en van schaken als cultureel fenomeen de
oorzaak zijn van bloei en ook van stagnatie van het schaakverenigingsleven. is dan vast
te stellen. Of en hoe de schaakverenigingen zich aan die veranderingen aanpasten en
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welke factoren een succesvolle adaptatie bevorderden? Overlevingsstrategieen die
daarbij de revue passeren zijn: isolatie. aanpassing. afsplitsing. fusie. heroprichting en het
kiezen van een andere organisatievorm. Hoe structureel werd er voor een bepaalde
strategic gekozen en waarvan was die keuze alhankelijk?
In het voorgaande zi.in de genoemde 'bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen' nog
niet verder uitgewerkt. WeI indiceren de voorgaande formuleringen een sociaal-cultureel
onderzoeksterrein. Die maatschappelijke ontwikkelingen moeten dus passen in de
sociaal-culturele context.
Na een vluchtige inventarisatie heb ik gekozen voor drie paradigma's om de
maatschappelijke ontwikkelingen te beschrijven.
Het eerste paradigma betreft de modernisering. die in vrijwel alle werken over de
negentiende eeuw centraal staat. In Nederland betrof dat niet zozeer een technologische
modernisering, als wei een politieke. Het centrale thema was daarbij de strijd over
uitbreiding met lagere standen van het deelnemersveld in de strijd om de politieke macht.
Binnen de heersende politieke elite bestond daarover groot verschil van mening. maar
daar werd in de verschillende perioden van de negentiende eeuw op meerdere manieren
mee omgegaan. Standsbesef en verzuiling zijn twee belangrijke aspecten van deze

politieke strijd.
Het tweede paradigma betreft de civilisatie. Bij het paradigma van de modemisering
heb ik aangegeven, dat de omvang van het politieke deelnemersveld het belangrijkste
strijdpunt was. Die omvang nam in de loop van de negentiende eeuw fors toe. Tijdens dit
onderzoek kwam ik tot de gedachte. dat omvang een essentiele rol speelt in het
civilisatieproces. Is het mogelijk om de veranderingen in de sociale kenmerken van de
vereniging te formuleren in de terminologie van de civilisatietheorieen van Elias? Het
daarin onderkende fenomeen van de civilisatiespurt zou dan mooi kunnen aansluiten bij
het fenomeen dat mijn verwondering opwekte. ik vroeg mij daarbij af, of ik de
civilisatiespurt ook in verband zou kunnen brengen met het begrip 'lange golf uit de
economische wetenschappen.
Het idee voor het derde paradigma werd vooral opgeroepen door het aspect 'spel'

van het schaken. Ligt daar een relatie met de ideeen uit Homo Ludens - Proeve eener
bepaling van het spel-element der cultuur van Johan Huizinga? In hoeverre geven zijn
gedachten mogelijkheden tot antwoorden op de door mij gestelde vragen? Is de
vereniging misschien een spelelement der cultuur'i
Bovendien kwam bij mij de vraag op in hoeverre genoemde paradigma's ook
daadwerkelijk verschillend zijn. Daar wil ik later nader op ingaan.
Op het kruispunt van politieke modernisering en vereniging staan de kenmerken
'positionering' en 'samenstelling'. Zijn er in de positionering zaken zichtbaar die het

gevolg zijn van die politieke strijd? Gezien de hoge contributies en bijeenkomsten overdag moeten de leden tot de maatschappelijke elite behoord hebben. Maar is dat preciezer
te benoemen en zijn daarin veranderingen te onderkennen? Kortom, zijn er koppelingen
te leggen tussen de ontwikkelingen in de verenigingskenmerken en in die van de maatschappij. In analogie met deze vraag komt dan ook de vraag boven naar de koppeling
tussen de karakteriseringen van het schaakspel en de maatschappelijke ontwikkelingen.

4

Met de bovengenoemde vragen heeft het onderzoek een duidelijke doelstelling gekregen.
Om tot een beperking van de omvang te komen, is een afbakening nodig. Een te nauwe
afbakening maakt het vinden van juiste antwoorden op de gestelde vragen onmogelijk.
terwijl een te ruime afbakening een inefficiente tijdsinvestering betekent en het vinden
van samenhang bemoeilijkt. Ik heb daarom een aantal keuzes gemaakt.
De eerste aangebrachte beperking betreft de temporele afbakening tot de negentiende
eeuw. Daarbij spelen de volgende argumenten een rol:
.
de eerste Nederlandse schaakvereniging stamt, voor zover bekend, uit 1803.
. op het einde van de negentiende eeuw ontstaan werkliedenschaakverenigingen en
damesschaakverenigingen. Daaruit mag geconcludeerd worden dat het schaakspel
een volledige verspreiding had bereikt.
. de hoeveelheid gegevens neemt in de negentiger jaren van de negentiende eeuw
exponentieel toe. Het schaakverenigingsleven wordt intensiever, het heeft zijn
pioniersstadium afgesloten. De hoeveelheid gegevens over het schaakleven in de
twintigste eeuw is nauwelijks meer te overzien.
. Het laatste omslagpunt in de populariteit van de schaakvereniging in de negentiende
eeuw is gesignaleerd in 1885. Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat veel
ontwikkelingen plaatsvinden in een tijdsbestek van circa vijftien jaar, zodat 1900 wet
eens eindpunt van de in 1885 begonnen periode zou kunnen zijn geweest.
Het tweede en derde argument samen waren reden om de verleiding te weerstaan het
onderzoek uit te breiden tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, dat vaak
gehanteerd wordt als het breukvlak tussen negentiende en twintigste eeuw. In de loop
van het onderzoek, heb ik op Edn punt af moeten zien van een strikte toepassing van deze
temporele afbakening: voor begrip van de elementen 'spel' en 'symboliek' van het
schaken was het absoluut noodzakelijk de beschrijving aan te vangen met de aankomst
van het schaakspel in de Nederlanden. Als toegevoegde waarde bleek ik bovendien een
vroeg voorbeeld van de samenhang van schaken en maatschappelijke ontwikkeling mee

te krijgen.
De tweede beperking betreft de geografische afbakening tot Nederland. Deze
afbakening zal. gezien de probleemstelling, een afbakening van een sociaal-culturele
eenheid moeten zijn, omdat anders verschillende regionale argumenten een rol gespeeld
zouden kunnen hebben. Het onderzoek geeft weinig aanleiding te veronderstellen, dat
het probleem binnen kleinere geografische eenheden beschouwd kan worden.
Integendeel, met uitzondering van een lokale en tijdelijke ontwikkeling in Groningen,
lijken de ontwikkelingen in Nederland op zichzelf nauwelijks regiogebonden, maar
valieren zij wel in intensiteit. Men kan discussieren of de afwezigheid van enige
ontwikkeling in Drenthe en Limburg binnen deze opvatting past, maar ook daarvoor zal
in de loop van dit boek een verklaring gegeven worden.

Ten opzichte van de ons omringende grote landen, wijken de ontwikkelingen in
Nederland af op het competitieve aspect en het spelpeil van het schaken. Ook zou bij een
grotere geografische afbakening de hoeveelheid te verwerken gegevens geweldig
toenemen. Uitbreiding van het onderzoeksgebied tot de Zuidelijke Nederlanden zou twee
consequenties hebben:
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In het huidige Belgie

en Luxemburg is mij maar dcin schaakvereniging gedurende de
bekend: een schaakvereniging in Antwerpen. die van april
eeuw
gehele negentiende
1827 lot februari 1829 twee correspondentiepartijen tegen het Ainsterdiinisch
.Filicicikgencic,t,c·hap speelde '. Positieve informatie zoti dus nauwelijks worden

toegevoegd.

. De vraag wordt dan zeer reeel, of er nog sprake zou zijn van een sociaal-culturele
eenheid.

Om binnen de gehtelde atbakening van tijd en geogratie te komen tot antwoorden op de
gestelde vragen. is de keuze op welke wijze de informatie gestructureerd wordt, van
groot belang Omdat de onderzoeksvragen bestaan uit vragen naar de oorzaken van
veranderingen. is de tijd een essentiele parameter bij de informatie. Alleen door middel
van de tijd kunnen ontwikkelingen in het schaakverenigingsleven gekoppeld worden aan
de maatschappelijke ontwikkelingen. Op grond van een te bespreken analyse van het
aantal schaakverenigingen gedurende de loop van de negentiende eeuw, kom ik tot een
indeling in vier perioden: 1800-1839, 1840- 1869, 1870-1884 en 1885-1899. Deze
perioden blijken redelijk coherent te zijn. maar er waren ook schaakverenigingen die in
mddr dan dan periode bestonden. Die wil ik dan ook apart behandelen. De keuze voor
deze tijdsindeling wordt ondersteund door de constatering dat anderen vanuit een ander
perspectief (bijvoorbeeld de economische lange golf, of de samenhang van literatuur en
moderniteit. zoals bij Ruiter en Smulders «) tot nagenoeg dezelfde tijdsindeling zijn
gekomen.
De tweede parameter die ik van belang acht, is de typering van de sociaal-culturele
eenheid waarbinnen de ontwikkeling plaatsvindt. Deze typering mag niet te gedifferentieerd zijn, omdat dan eventuele samenhang minder snel zichtbaar wordt. Op grond van
deze overweging heb ik een indeling gemaakt in burgerwereld versus studentenwereld
en binnen de burgerwereld een verdere indeling in stad. dori) en grote stad.
Dit onderzoek gaat over schaakverenigingen. maar om het beeld volledig te kunnen
schetsen. komen ook de informele groepen en de bonden kort aan de orde.
De verschillende combinaties van de hiervoor genoemde parameters vormen ieder op
zich een typologie. Waar de hoeveelheid informatie samenvoeging van typologieen
gewenst maakte. zoals bij de Dorpsverenigingen, heb ik dat niet nagelaten, om de
typologie toch vooral een praktisch hulpmiddel tot structurering te laten zijn. Ik gebruik
in dit onderzoek de typologie als niveau waarop ik de ontwikkelingen beschrijf.

Om tot invulling van het begrip 'typologie' te komen, is informatie nodig over de
verenigingen die in een typologie passen. Daarvoor zijn basale feiten nodig. Vanuit die
basale feiten kunnen dan misschien interpretaties van de verenigingskenmerken en van
de beleving van de aspecten van het schaken opgesteld worden.
Die basale feiten betreffen een groot spectrum van 'harde' gegevens, zoals statutaire
bepalingen Cover taken en verantwoordelijkheden. verplichtingen, toetredingseisen.
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enz.). ledenlijsten. maatschappelijke achtergrond van leden. plaats en frequentie van
samenkomst. type van activiteiten. Veranderingen in de harde' gegevens kunnen
veelzeggend zijn. maar discussies of verklaringen in notulen of schaakbladen of reacties
in de vorm van gedrag (die met elkaar de 'zachte' gegevens vormen) geven het gevoel

voor een juiste interpretatie van de 'harde' gegevens.
De 'harde' en 'zachte' gegevens over de schaakverenigingen in de negentiende
eeuw. zijn niet eenvoudig toegankelijk. Aan de negentiende eeuw wordt in de bestaande
literatuur in het algemeen weinig aandacht besteed. Het jubileumboek van de honderdjarige KNSB wijdde bijvoorbeeld idn bladzijde aan de periode tot 1873 en circa zes aan
-

die tot 1900. Bij het 125-jarig jubileum in 1998 verscheen een speciaal nummer van
Schitakinagcizitie. getile\d De geschiede,tis \'an het Nederlcindse schaak' Weliswaar zijn
nu acht van de achtenveertig pagina's aan de periode 1873- 1900 gewijd, maar het tijdvak
tot 1873 ontbreekt geheel. Alsof pas met de oprichting van de Nederlandsche Schaakbond de geschiedenis van het Nederlandse schaak begint ! Het was dus absoluut
noodzakelijk allereerst de historische feiten boven water te halen.
Die informatie kan alleen in specifieke bronnen gevonden worden. Dat zijn in de
eerste plaats de verenigingsarchieven. Maar welke verenigingsarchieven bestaan nog?
Brieven aan nog bestaande schaakverenigingen en gemeentelijke of regionale archieven
werden slechts gedeeltelijk beantwoord. Andere verenigingsarchieven heb ik slechts bij
toeval aangetroffen. Uiteindelijk heb ik inzage gehad in meer dan tien verenigingsarchieven uit de negentiende eeuw. Het is echter niet uit te sluiten. dat er nog meer

verenigingsarchieven bestaan.
Een tweede type van bron wordt gevormd door de schaakbladen. De onderzoeker is
daarbij gezegend met het bestaan van de collectie Bibliotheca Van der Linde Niemeijeriana in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. omdat al deze bladen daar

volledig aanwezig zijn.
Om op basis van gevonden namen informatie over de personen te krijgen. heb ik vele
bevolkingsregisters bezocht of aangeschreven.
Indien datum en plaats van een gebeurtenis bekend waren. kon in een aantal gevallen
aanvullende informatie gevonden worden in de lokale en regionale nieuwsbladen. Deze
publiceerden echter te weinig over schaakverenigingen om ze structureel in het
onderzoek te betrekken.
Een belangrijke vraag is die naar de betrouwbaarheid van de informatiebronnen. De
primaire bronnen (bestaande uit de wetten. notulen en overige onderdelen van de
verenigingsarchieven) zijn de furmele weerslag van het verenigingsleven. Het informele
zal daarom vaak onvolledig en gekleurd weergegeven zijn. Verslagen over spanning en
ruzies zullen in het algemeen slechts 6dn kant van de medaille laten zien.
De schaakbladen geven weliswaar een brede kijk op het schaakverenigingsleven en
zijn dus minder gekleurd door emoties dan de primaire bronnen. maar ze hebben
tegelijkertijd een grotere afstand tot de feitelijke gebeurtenissen. Om tot een beoordeling
van de betrouwbaarheid van de door de schaakbladen gegeven informatie te komen. is
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verificatie van een gedeelte \an de intormatie met andere bronnen dringend gewenst.
Voor de meeste jaren blijkt dat redelijk goed mogelijk te zijn Alleen in de periode rond
1870 zijn er moeilijkheden. Het is ook de periode waarbij ik de meeste twijfel heb over
de juistheid van de door het belangrijkste schaakblad van de negentiende eeuw (Six.wi)
gegeven infonnatie. Juist root· die periode spreken de bronnen elkaar tegen. Om de
betrouwbaarheid van het totaal van gegevens over het bestaan van een vereniging
inzichtelijk te maken. heb ik die betrouwbaaiheid gecategoriseerd in 'ononistotelijk'.

zeer waarschijnlijk'. 'waarschijnlijk'. 'mogellik'.c,nbepaalbaar' en 'onwaaischijnlijk'
Het blijkt nauwelijks verschil te maken voor de tendensen. als gekeken wordt naar de
onomstotelijke' en zeer waarschijnlijke' verenigingen of naar alle verenigingen. Om nii
zoveel mogelijk gegevens nice te kunnen nemen. maar anderzijds de echt onbetrouwbare

intonliatie uit te sluiten. ben ik bij de analyses in dit onderzoek uitgegaan van de
verenigingen in de categorieen 'onoi,istotelijk'. 'zeer waaischijnlijk'. 'waarschijnlijk' en
'mogelijk'. Circa tien procent van de 'verenigingen' is daamiee uitgesloten.
De gevonden informatie over schaakverenigingen in de negentiende eeuw is beperkt
gebleven. al is er voldoende om tot gevolgtrekkingen te kunnen komen. Die beperkte
hoeveelheid informatie past in het bestaande beeld van het schaken in Nederland in de
negentiende eeuw. Als er tegenwoordig al aandacht is voor het schaken uit die tijd. dan
overheerst het beeld dat de historicus. maar vooral polemist. Van der Linde gaf in ziin
geschriften na zijn hooglopende nizie inet de Nededandsche Schaakbond: weinig
hoogstaand en mat. De oorzaak volgens Van der Linde is ": "onze hoogere standen I...1
lijden aan geesteloosheid. de lagere .ran ruwheid. geen geschikte toestand voor de
beoefening van wat een bramijn zoo juist het 'geesteskrachtspel' genoemd heeft".
Ook de schaakbladen uit de negentiende eeuw klagen regelmatig over de belangstelling. Het tijdschrift Morphy schrijft op I december 1886: ''Slechts enkelen namen een
abonnement. slechts enkele waren voor het blad met de beste voomemens bezield, doch
verreweg de nieesten lieten het ongenadiglijk mat loopen"
Waar in het schaken het mat het einde van de partij betekent. was daar gelukkig in de
maatschappij geen sprake van. want zoals Max Euwe in 1977 schreef "': -Het schaakspel
leeft en zal nog vele eeuwen verder leven en gedijen tot vreugde van zijii beoefenaars en

tot welzijn van de mensheid"

1.2 De structuur van dit boek
in de Probleemstelling ben ik vanuit mijn primaire vragen gekomen tot een albakening
en tot een structurering van mijn onderzoek op basis van typologieen. Om dual' invulling
aan te geven was detailinformatie nodig. Het onderzoek zelf heeft dan ook de omgekeerde volgorde gekend: eerst het verzamelen van de feiten. toen de interpretatie en
vervolgens het formuleren van conclusie3.
Omdat dit boek geen onderzoeksverslag is. maar een sociaal-culturele analyse van de
achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen in Nederland. moet de Atructuu!
,'an dit boek niet de onderzoeksliin. nia.ii de analyselijn weergeven.
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Die analyselijn start in hoofdstuk 1 met de probleenistelling en afbakening van dit
onderzoek. alsmede met de motivatie en verklaring van de opzet en inhoud van dit boek.
Het schaakspel was al eeuwen in de Nederlanden bekend. vOcirdat in de negentiende
eeuw de eerste schaakverenigingen ontstonden. Deze historie vol'mt de achtergrond van
de sociaal-culturele ontwikkelingen van het schaakspel in de negentiende eeuw. Dat
rechtvaardigt een korte schets van de vroegere historie van het schaakspel in Nederland.
In de loop van mijn onderzoek werd mij echter duidelijk, dat het begrip van met name
het element 'symboliek' in de negentiende eeuw alleen begrepen kan worden in samenhang met de historie daarvan. Vandaar de vrij uitvoerige behandeling in hoofdstuk 2.
Om die symboliek inzichtelijk te kunnen behandelen, is het gebruik van atbeeldingen
onontkoombaar. Het betoog blijft anders in het abstracte hangen. Vanuit de noodzaak tot
het gebruik van afbeeldingen in dit hoofdstuk, heb ik er voor gekozen ook in de rest van
het boek de tekst met afl)eeldingen te verluchtigen. hoewel daar vanuit de tekst geen
noodzaak toe aanwezig is.

Hoofdstuk 3 gaat in op de rol van 'modernisering' in de Nederlandse samenleving. die
hier een geheel andere gestalte kreeg dan in bijvoorbeeld de Engelse situatie. In
Nederland ontaardde de strijd tussen modernisten en anti-modernisten in het vierde
kwart van de eeuw in een scherpe verzuiling van de maatschappij.
Dit hoofdstuk beschrijft ook de invloed van deze ontwikkelingen op het gedrag van
individuen. De nieuwe tijd gaf kansen aan de gegoede burgers. maar vormde tegelijkertijd ook een bedreiging. Edn van de aspecten van die bedreiging was het gevoel van
vervreemding. Deze combinatie van kansen en bedreiging gaf richting aan het
civilisatieproces dat de burgers ondergingen. Collectiviteit past in het beeld dat hierbij
hoort.

Binnen dit hoofdstuk onderzoek ik ook de toegevoegde waarde die de benadering
van Huizinga in Ho,no Ludens, het speleleinent der cultuur. kan bieden aan het leggen
van een brug tussen de modernisering van de maatschappij enerzijds en het civilisatieproces bij (groepen van) individuen binnen die maatschappij anderzijds.
3 toegespitst op 'vrije tijd' en op
verenigingsvorming: Hoe laten deze aspecten zich plaatsen in de moderniserings- en
civilisatieprocessen? Om die vraag te beantwoorden. is het noodzakelijk een definitie te
geven van het begrip 'vereniging'. Het juridisch paradigma geeft onvoldoende houvast
voor de vraagstelling in dit onderzoek. Vanuit een sociaal paradigma probeer ik dan ook
tot kenmerken van een vereniging te komen. die in de hoofdstukken daarna ook als basis
voor analyse kunnen dienen.
Het karakter van de analyse in de hoofdstukken 2 tot en met 4 is te omschrijven als
toespitsing van algemene theorieen over modernisering. civilisatie en cultuur op de
situatie van de schaakverenigingen in de negentiende eeuw. Daarbij onderneem ik wel
pogingen deze theorieen in onderling verband te brengen.
Hoofdstuk 5 vormt de overgang naar een ander type van analyse, namelijk de
analyse van gevonden feiten vanuit het in de hoofdstukken 2 tot en met 4 toegespitste

In hoofdstuk 4 worden de beelden uit hoofdstuk
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beeld. Daartoe worden de specifiek voor dit onderzoek benodigde analysekaders (de
categorieen en typologieen) opgezet.
Alvorens daaraan toe te komen. beschrijft hoofdstuk 5 in eerste instantie de
afnemende betekenis van schaken als symbool in uiterlijke verschijningsvormen. De
komst van schaakverenigingen en schaakbladen geeft echter aan, dat er geen sprake is
van een afnemende betekenis van schaken in het algemeen. maar van een verschuivende
rol van het schaken in het maatschappelijk proces.
Het hoofdstuk vervolgt met een onderzoek naar de aanwezigheid van informatiebronnen over schaken in de negentiende eeuw en met een analyse van de betrouwbaarheid van die bronnen. Voor de schaaktijdschriften wordt de vraag gesteld naar hun rol
voor en hun rol in de geschiedschrijving. Deze tijdschriften worden daarbij uitvoerig
besproken.

Hoofdstuk 5 sluit dan af met een analyse van de intensiteit van het schaakleven in de
loop van de eeuw. op basis waarvan de typologiean van schaakverenigingen worden
onderkend.

De hoofdstukken 6, 7 en

8 richten zich op de belangrijkste component van het
schaakverenigingsleven in de negentiende eeuw: de stadsvereniging. In ieder hoofdstuk
komen 6dn of meer typologieen van de stadsvereniging aan de orde. Bij iedere typologie
wordt eerst een aantal voorbeelden behandeld. Vanwege het eerder gesignaleerde
probleem, dat er weinig bekend is gebleven over het verenigingsleven in de negentiende
eeuw, heb ik er voor gekozen de voorbeelden ruim te behandelen, om zo een kader te
creeren voor de bespreking van de typologie. Vervolgens wordt dan de betreffende
typologie in algemene zin besproken aan de hand van de sociale kenmerken van een
vereniging.
Hoofdstuk 6 vangt. na een korte beschouwing van de gemeenschappelijke
kenmerken van steden met een schaakvereniging, aan met de Protoverenigingen, die in
de periode 1800-1840 ontstonden. Het hoofdstuk wordt besloten met een bespreking van
de Grotestadsvereniging, wat een typologie is die veel minder tijdsafhankelijk was.
Hoofdstuk 7 gaat nader in op de meest voorkomende typologieen in drie opeenvolgende tijdvakken: de Herenvereniging tussen 1840 en 1870. de Liberale Vereniging
tussen 1870 en 1885 en de Moderne Vereniging tussen 1885 en 1900.
In hoofdstuk 8 worden de verschillen tussen de typologieen aangegeven. Daarna
wordt speciaal aandacht besteed aan die verenigingen die de overgangen van de
tijdvakken wisten te overleven en zich blijkbaar aan de nieuwe situatie wisten aan te
passen: de Mutanten. Waarin onderscheidden zij zich van andere verenigingen en welke
overlevingsstrategieen hanteerden zij? Het hoofdstuk wordt besloten met een zoektocht
naar een antwoord op de in schakend Nederland al lang lopende vraag wat de oudste
schaakvereniging van Nederland is.

In hoofdstuk 9 komen de overige typologieen aan de orde: de informele groepen, de
Studentenschaakverenigingen, de Dorpsverenigingen en de Bonden. Ook hier is de
benadering hetzelfde: na bespreking van een aantal voorbeelden wordt gepoogd een
algemeen beeld van de betreffende typologie te geven.
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Nadat alle typologieen aan de orde geweest zijn. komt de positie van het individu aan
bod in hoofdstuk 10. Daarbij wordt zowel gepoogd om het individu te plaalsen binnen de
vereniging. alswel getracht een beeld te geven van de ongeorganiseerde schakers. In de
laatste paragraaf van dat hoofdstuk volgt een reconstructie van de manier waarop de
individuen tegen het schaakspel aankeken en welke rol het voor hen vervulde.

Door de gekozen indeling worden in de hoofdstukken 6 tot en met 10 zowel de feiten als
mijn interpretatie beschreven. Zodra die interpretatie leidt tot gevolgtrekkingen voor het
antwoord op een onderzoeksvraag. wordt daar direct op ingegaan. In hoofdstuk 1 1. de
slotbeschouwing, volgt een beschrijving van het totaalbeeld aan de hand van de sociale
kenmerken van de vereniging en de aspecten van het schaakspel.

De inhoud van het boek wordt kort weergegeven in zowel

een

famenvatting in het

Nederlands als in het Engels.

Er zijn vier bijlagen. Bijlage A bevat alle mij bekende wetten van schaakverenigingen uit
de negentiende eeuw. Hoewel deze bijlage niet noodzakelijk is voor begrip van het boek,
heb ik toch gemeend deze wetten te moeten opnemen. In zekere zin zijn ze te vergelijken
met de manierenboeken op basis waarvan Elias zijn civilisatietheorieen opstelde. De
verzameling is als zodanig volstrekt uniek en, gezien de moeilijke toegankelijkheid en
grote verspreiding van de bronnen. ook moeilijk te reproduceren.
Bijlage B geeft een overzicht van alle mij bekende schaakverenigingen en

schaakgroepen uit de negentiende eeuw.
Bijlage C geeft een overzicht van alle mij bekende correspondentiepartijen die door
groepen van schakers zijn gespeeld gedurende de gehele negentiende eeuw.
Bijlage D bevat de categorisering van alle Nederlandse steden en van alle dorpen met
een schaakvereniging. Deze categorisering is gebruikt bij de indeling van de schaakverenigingen in typologieen.

Dit boek wordt afgesloten met overzichten van de gebruikte archivalia. de gebruikte
literatuur. de afbeeldingen. grafieken en tabellen en met een register.
"Later realiseerde ik mij
tot welke diepten ik was afgedaald.'

Hans Ree. in De viverste lieftle is die
tusse,1 een 111(111 en :.ij„ paard.

(Amsterdam. 1975). 143.
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2. SCHAKEN IN NEDERLAND VOOR 1800
2.1 Inleiding
De oorsprong van het Achaakspel is gehuld in nevelen. Vaststaat dat het in de zevende
eeuw na Christus bekend was in India. Vandaar vet breidde het zich langzaam naar
Perzie en Arabie. Net na het eerste millennium bereikte het langs twee wegen Europa:
via Spanje en via Rusland. Voor de eerste weg waren de Arabieren verantwoordelijk.
voor de tweede de Vikingen. Rond 1200 moet het spel de Lage Landen hebben bereikt.

4.1
0

44
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Afbeelding 1: De Friese schatikkc,ning.
De eerste aanwijzing voor schaken in de Nederlanden is namelijk een in Leeuwar[len
gevonden schaakkoning die rond 1200 wordt gedateerd '. Deze schaakkoning wordt
bewaard in het museum 'Het Princessehof aldaar. Toch is deze koning geen echt bewijs
voor schaken in Nederland in die periode. De koning kan door de Noormannen in
Friesland zijn achtergelaten of via handelsbetrekkingen daar terecht zijn gekonien. Ook
is het denkbaar dat het gevonden voorwerp een andere bedoeling heeft gehad dan het
spelen van een spelletje. Dat laatste lijkt overigens onwaarschijnlijk door de gelijkenis
met de al in 183 I op het Hebrideneiland Lewis gevonden schaakstukken.
Van later datum is een schaakkoningin 2, die in de negentiende eeuw in de terp van
Kimswerd werd ontdekt en vermoedelijk uit de vijftiende eeuw dateert.
In Amsterdam werden recent een paard uit het schaakspel en een miniatuur speeltafeltje ontdekt bij de opgraving van het kasteel van de heren van Aemstel. Beide

'

1

7

Nietiiciler. 'Middeleeuw se Schaak,tukken .in Hobb,· 11:6 ( 1948 , 86-88 en NieiTieijet·. 'Het schauk·,pel in
Nederland in de I k ecu\#·'. in: Sc·haak·ima I 1954), 256.

Kramer. Frie. e Sc·haakla),iingen - 8(*Ijareit *c·liatik iii j·-rie. lu,id. \\.
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vondsten stammen uit ongeveer 1400 '
Deze vondsten zijn tastbare bewijzen van schaken in de eeuwen na 1200. Maar er zijn
meer aanwijzingen voor schaken vanaf dat moment. In de twee volgende paragrafen
wordt op twee manieren naar die aanwijzingen gekeken:
. Allereerst met het paradigma van schaken als spel. daarbij komen de (vooral
indirecte) informatiebronnen aan de orde. maar wordt ook gekeken naar de manier en
de schaal waarop het spel gespeeld werd.
Vervolgens komt specifiek de symboliek van het schaakspel aan de orde zoals die in
de loop van de eeuwen door de spelers gevoeld moet zijn.

.

Met deze indeling sluit ik aan bij de in de probleemstelling aangegeven paradigma' s.
Schaken als kunst of als wetenschap konit hierbij niet separaat aan de orde, omdat die
aspecten vddr 1800 nauwelijks een rol speelden. De kleine ontwikkelingen die daarbij
vanaf de achttiende eeuw in Nederland merkbaar waren. worden in de paragraaf over
schaken als spel meegenomen.

2.2 Schaken als spel
2.2.1 De periode tot 1500
Directe aanwijzingen dat mensen daadwerkelijk schaak speelden. blijven natuurlijk
beperkt tot incidentele gevallen. De Lange van Wijngaerden meldt dat anno 1368:
"Item die mijn here [Jan van Blois] verscakede jeghens Cralen den Piper. 3 oude
scilden". Op 5 december 1405 speelt graaf Willem VI van Holland een schaakpartij met
de heraut van Beieren. waarbij de laatste won en een aardige geldprijs incasseerde. Om
die reden is de partij vermeld in de Haagse hofrekeningen '. Diezelfde rekeningen
'vandercost' maken melding van het naar het hof halen van 'meester Janne den scaker' «.
De historicus A. van der Linde ' maakt nog melding van een speelpost in de rekening
van Goer over 1438.
Men kan nauwelijks twijfelen aan de waarheid achter deze financiele verantwoordingen. Ze vormen daamiee het meest directe bewijs dat er daadwerkelijk schaak
gespeeld werd. Minder direct zijn de stedelijke verordeningen met bepalingen over
+

schaken.

Haarlem. 1390, Keuren ende Ordonnantien '
"Item so en moet men generhande boeverien doen binnen hairlem. al hoe se genoemt is, hoger dan om vier scellingen, op eene boete van een pont, en een duysent
steens, wtgeseit in dolen te scieten. te scaken ende te caetsen binnen hairlem";

.

)

4)
j

1

)

Petersm,ie.a. Ainste,·chun .rc·haakstad - Hci,ifilstickketz uit de geschiedet,is van het *haakle,·en in Am. terdam. 8.
De Lange ·an Wijngaerden. 0,·ei· de Stad en Hecren ,·an de,· Goit(ie. 1-577.

Van 00:trcini. Het it·„Ii·d ,·ati eci· - lite,·imiti,· aail het Hol/aildse hi,t„11.,·treek.0 1400. 295.

Van Oostrom. a.,i:. 28.
Van der Linde. Her w·haakspel iii Nede,kind. 68 under B·emil/.ing naar G. \ an Haselt. Rooze/khial. Amhem.

1808.287.
h)

Murray..4 Histon· of Ches.i. 44().
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Delft, c. 1425, Soutendam. Keurboek van Delft, 78 ':
pure kansspelen 'ws dubbelen. potreinen. minquen. quinque. passen" zijn verboden
maar spelen waar subtiliteit bij te pas komt. bijv. "scaecken. quaerten. trouven. nlit
scijven te verkeeren. ticktacken" zijn toegestaan:

. Leiden, 1469 "':
afgeleid uit een rechthzaak uit dat jaar, vermeld in het Leidsch Kenningboek. blz.
296. waarin het pleidooi werd gehonoreerd dat een inzet bij schaken bij wet opeisbaar is. omdat -scaken geen boeverie" is.
.

Kampen, 1496:
Vet ordening, dat iemand ' in stads kelder, wijnhuizen. biertaveernen. noch op den
streygerbeenig spel met kaartenbladen spelen zal. bij 10 p. bij dag en 20 p. bij nacht.
Bij dag zal men mogen worptafelen en bij nacht schaken om het gelag en anders

niet" ".
Naast deze bewijzen voor schaakactiviteiten zijn er ook nog duidelijke indicaties voor
bekendheid van het schaken in deze periode. De meest in het oog vallende indicatie is de
zeer hoge frequentie waarmee schaken in volksverhalen voorkwam.
H.J.R. Murray ", de schrijver van het standaardwerk over de geschiedenis van het
schaakspel A Hisk,n' of Chess. geeft een uitgebreid overzicht van deze middeleeuwse
literatuur. De belangrijkste voorbeelden van volksverhalen met schaken zijn:
.
Wa/ewein, die wordt gedateerd rond 1215 ".
Deze roman verhaalt de avonturen van Walewein tijdens zijn zoektocht naar het
zwevende schaakbord. Hij komt daarbij ook in een kasteel waarin de hal als schaakbord is ingericht en waarin de levensgrote schaakstukken uit zichzelf bewegen als ze
met een magische ring worden aangeraakt 14
. Floris en(le Blancefloer (ca. 1270 door Diederic van Assenede).
In deze bewerking naar een Franse tekst " wordt verhaald hoe Floris het vertrouwen
van de bewaker van zijn geliefde wint door met hem te gaan schaken.
•
Fergitut (tweede helft dertiende eeuw. eveneens bewerkt naar een Frans origineel t').

"Maer na etene worpsi ten spele Scaec ende worptafele in die zele": Merk op dat dit
dus een variant van schaken met dobbelstenen betreft.
.

Vanden Vier lieemskinderen (overgeleverd in een druk uit 1508).
Dit is een bewerking van de Renout ran Montelbaen uit de dertiende eeuw ": Renout
slaat in de Franse versie na een ruzie tijdens een schaakpartij zijn tegenstander met

' 1 Idem.
'J Idem.
i

1)
1

')

Stuk 1042-Dig.nciv. bl.49. aidu, geciteerd in Kramer, a.it·.. 13.

Murray. a.it:. 736 e.v.
Vim Bork en Verkruii+se. De Net/cr/and.te en t'kim.#e atitmn - Van middelecuii ·ci, tm he' hw. 632. De/e datering
indiceert overigen+ een nog ; ri,egere hekendheid met +chaken in de Nederlanden dan 12(*).

I.

)

")
1

Murray, a.,i·. 746.
Van Bcirk en Verkruij se. a. i,·..2()6.

Van Bork en Verkruil..e. a.3,·.. 2()5.
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het schaakbord dood. In de Vier Heemskinderen is het een zoon van Karel die een
broer van Renout met het bord slaat. In Reiiout t'an Montelbaen komt overigens ook
de sc ne voor van de ter dood veroordeelde die het vonnis aanhoort tijdens een
schaakpartij. Hij doodt de boodschappers met schaakstukken en zet vervolgens de
partij voort t,
Limc e k,t (dertiende eeuw).
De held speelt tegen magische schaakstukken, die hem in de hoek mat zullen zetten
. De eerste zetten worden zelfs. ook in de Nederlandse versie, vermeld m 1.d- d2.c- c- 3.P- P- 4.P- P- 5.T- T-. Dus zoiets als: 1.d4 d5 2.c3 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pbd2
Pbd7 5.Tb 1 Tt)8. In de Nederlandse versie wordt verder nog vermeld dat het bord
twaalf marken waard is en dat de stukken van goud en zilver waren.
Triskin en Isolde (oorspronkelijk: Engels volksverhaal uit de elfde eeuw) -v
De hoofdpersonen spelen tijdens hun overtocht naar Engeland een schaakpartij.

.

Tijdens die partij drinken zij per ongeluk de liefdesbeker. Op het vervolg daarvan
kom ik nog terug.

t'Y•»•'r•..
.42.1-· .

-S

./

4

3.4

.
--

Afbeelding 2: Tristan en Isolde.

)

Gernisen en Van Melle. Van Aic,1 toi de Z\,·aam·idder. 159 e.\·.

Deze Franse ver,ie is al. propagandaniiddel gebruikt in de Atri id tegen de centraliserende macht van de
Capetingerh. Aan die centrali•,atie kende Elias juist cir'iliserende werking toe (zie Hoofd*tuk 3)!
1:

)

Mumt>'. a.,i·. 742.

)

Murray. a.,i:, 746.

1

Murray. Li. i,·. 472.

1.
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1

Murra>. a.,i·.. 738.
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Humt t'a,1 Bordeati. (circa 1200).
Huon pocht tegenovet' koning Yvorijn over zijn capaciteiten. o.a. als schaakspeler.
Yvorijn gaat op de pocherij in en laat Huon schaakspelen met ziin dochter. die daariti
zeer bedreven is. en verspeelt. zoals Van der Linde '- heel mooi schrijft, "daar.

nevens honderd gouden bisants. zijne schoone Dochters maagdom met aan Huon
de Bordeaux, waarvan deze echter. op eene andere schoone verliefd zijnde. geen
gebruik maakt". Dat de dochter op Huon verliefd geworden was, vermeldt Van der

Linde niet. In de Nederianden werd het verhaal bekend als Hurge imi

Bi)111*deus.

Naast de volksverhalen

blijkt de bekendheid met schaken nog uit enkele zaken:
" concludeert naar
M. Niemeijer
aanleiding van het wapen van Bemmel uit 1551 en

.

169 I dat ook in Nederland heraldische wapens met het schaakspel in verband gebracht moeten worden. Het wapen van Bemmel zou een 'roch' " verbeelden. Eerder
had Van der Linde " dat geconcludeerd voor het wapen van de Pruisische familie
Von Rochow. maar daaraan toegevoegd dat hij geen Nederlandse wapens met een
schaakatbeelding kende.
namen van huizen en mensen -6:
. een particulier woonhuis in Dordrecht aan de Wijnstraat over de Nieuwbrug dat
'Het Schaeck' of'het Schaeckbordt' heet en reeds bekend was in 1410. Niemeijer
veronderstelt, dat dit huis zijn naam ontleende aan een uithangbord of gevelsteen
waarop een schaakbord stond.
.
de zonen van Elbert Wouterz, die in 'in 't Schaeck' woonden (begin 16e eeuw),
noemden zich Wouter Elbertsz Schaeck en Cornelis Elbertsz Schaeck.
. in Gouda '7 woonde rond 1400 een voer,nan Scaak. De stalhouderij 'Het Schaakbord' op de Kleiweg zou de naam aan hem te danken hebben.

Van Oostrom meldt nog ": "In 1361 brengt Voghelaer, boodschapper van de gravin
van Voorne, behalve een handschrift. ook een schaakbord voor gravin Machteld".
. het bestaan van handschriften en verluchtingen met schaakmotieven. Met name de
bewerking van Franconis van de moralisaties van De Cessolis (zie 2.3.2) werd nog al
eens afgeschreven. Op de inhoud van de handschriften en verluchtingen kom ik terug
in de paragraaf over de symboliek van het schaakspel. Gezien de kostbaarheid van
handschriften. is het duidelijk dat deze gericht waren op de kleine elite van de
middeleeuwse maatschappij.
.

7

Van der Linde. a. i,·.. 2.

j Niemeijer. De roc'li als heraldi. clie figuiti·. 25.
24
'roch' is volgen< Van der Linde en Murrap atgeleid van het Perzische 'rukh'. dat 4trijdw .agen betekent. De
)
,trijdwagen wa4 in het schaakspel de vwrloper van de huidige toren. Het woord roch w·ordt iii het Ruh,i*ch nog
freed: gebruikt voor de toren uit het hchaakspel en leeft in het Nederiand5 en Duit nog hteeds voon in de
schaakienn 'rochade' b.

)
1

Van der Lincle. a.„·.. 72.

Niemeijer 1 1954). 'Het whatibpel in Nederland in de l Je eeuw . in Sc·hactkniat. ( 19541.257 e.,. met reterentie*
naar anderen.

- )
1

de Lange \an Wi.ingaerden. 01·er de Stad e,i Hee,·ei, i·m cle/· Gintdc. Il-24.
Van Oostroni. a. M. . 34.
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Uit bovenstaande feiten

en indicaties kan het nodige over het schaakspel en zijn
verspreiding afgeleid worden.
Edn van de meest opvallende zaken is de geheel andere context waarin het
schaakspel wordt geplaatst: moet het verboden worden, er wordt om een hoge inzet
gespeeld en er vallen soms doden door het gebruik van het schaakmateriaal als wapen.
Dat laatste blijkt weliswaar alleen uit de volksverhalen. maar Murray " vermeldt een
incident met het slaan met een bord op 16 september 1394 in Tournai. wat aanleiding
was voor een gerechtelijke procedure. Dit laat zich niet rijmen met het hedendaagse
beeld van twee mannen die uren stil tegenover elkaar zitten en af en toe een zet doen.
Het schaken uit de periode van vddr 1500 laat zich ook maar in beperkte mate
vergelijken met het hedendaagse spel. In Europa ontstonden al heel vroeg allerlei
"1
wijzen op het geheel aanduiten van het Arabische
varianten, die volgens Murray
Zo
waren er varianten waarin dobbelstenen werden
cultuur.
de
Europese
schaken bij
gebruikt. Daardoor verandert de aard van het spel totaal: van een spel waarin de
vaardigheid van de speler overheerst en waarin het toeval is uitgesloten naar een spel dat
door het toeval wordt bepaald ". Deze varianten geven aan dat het schaakspel zich

aanpaste aan maatschappelijke ontwikkelingen, want men begon langzamerhand wel
verschil te voelen tussen vaardigheidsspel (de 'agon') en geluksspel (de 'alea').
Dat er sprake is van een overgangsfase wordt fraai geillustreerd door een brief uit
1061 van kardinaal Peter Damiani aan Paus Alexander II ". waarin hij vertelt hoe hem
ter ore kwam dat zijn reisgenoot, de bisschop van Florence. 's avonds schaak speelde met

de andere gasten in de herberg. terwijl de kerkelijke regels dat verboden Caleakirii
Episcopi deponantur). De laatste verdedigt zich door er op te wijzen dat er verschil is
tussen een geluksspel (alea) en schaken. De briefschrijver zegt dan dat 'alea' zowel
geluksspel als spel betekent en dat schaken daar dus onder valt. waarop de Florentijn
toegeeft en om vergeving en opgelegde boetedoening vraagt.
Het is goed voorstelbaar dat de combinatie van een geluksspel met het opvliegende.
nog niet geciviliseerde karakter van een middeleeuwer, leidt tot situaties. waarin een van
de spelers zijn toevlucht neemt tot fysiek geweld. Onder die omstandigheden heeft het
schaakspel dus ook kenmerken zoals tegenwoordig boksen of autoracen: er is een risico
dat je er dood aangaat (de 'ilinx'-categorie van Callois. zie noot 31).
Rond 1250 nam het vroegere vooroordeel van de Kerk tegenover het schaken

, ,

-)
3()

)
't

)

Murray, a.i,· . 740.
Murray. a.i,·. 453.
Cockburn. li,ze passie - Sc·haak en ch' datis des d<,c,d.5.205. maakt in nawlging van Callois een cinderscheid in
vier categorieen van hulpmiddelen tim de ven eling te verdrijven: 1. de 'agon'. waarin in een wed<triid de regels
zodanig ziin dat aan het begin de kansen voor iedere speler gelijk ziin en w·aarin de Apeler /ijn superioriteit milet
bewijzen. De speler nicki vaardigheid verwerven om te kunnen winnen. 2. de 'alea . waarin het lot de uitslag

of Loalh Cockburn schrijft: 'inen is athankelijk van alle1. beliahe van Lichielf'. 3. de mimicry'. de 0peler
ontvlucht zichzelt en wordt een ander. Hieronder vallen toneelspel en carna;·al. inaar (w,k Lie toeschouwer. die zich
verplaatst in de speler. 4. de ilinx'. waarin een bewustzijnsverandering optreedt in men /ichzelI' \'erliest of dreigt
Ie verliezen. Hieronder vallen bergbeklimmen. a U toraceli. maar ook drank en drugh
bepaalt.

)

Von der Lasa. 'Die Eintuhrung de+ Schachspiels in Europa und ein Brief des Peter Damiani von 1()61'. in
Dem.ic·he Sc·ha·hvim,ig. ( 1870) 198 e.v.
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volgens Murray " af "in view of the royal and noble patronage of the game. and the
monastic orders were freely accepting chess as a welcome alleviation of the monotony of
convent life". Men niag hierbij aannemen. dat de agonistische varianten van schaken de
boventoon waren gaan voeren. waarbij. gezien de vermeldingen in de financiele
rekeningen, nog wei om geld werd gespeeld.
Deze evolutie van geluksspel naar vaardigheidsspel past in de visie van Callois. die
zijn categorieen "in een dynamische historische ontwikkeling zag langzaam worden
irrationele krachten opgeruimd door rationele". Ook vanuit het paradigma van een
civilisatieproces konit nien tot deze conclusie.
Een tweede conclusie die zich uit de feiten en indicaties laat afleiden. is dat zowel
mannen als vrouwen schaakten. Ecin van de middeleeuwse handschriften " begint met de
regels "Vanden scaeckspeel ende tijtverdrijf der heren ende vrouwen" Het was zelfs bij
uitstek een spel voor man tegen vrouw ": -At chess the sexes met on equal terms, and

the freedom of inteicourse which the game made possible was much valued. It was even
permissible to visit a lady in her chamber to play chess with her, or for her amusement
In paragraaf 2.3 koni ik nader terug op de betekenis van het schaakspel voor de
verhouding tussen mannen en vrouwen.
De derde conclusie betreft de verspreiding van het schaken in Nederland. Dat de adel
daadwerkelijk schaakte. blijkt overduidelijk uit de bekende feiten. maar de vraag dringt
zich op in hoeverre ook de lagere standen zich met het spel bezighielden.
Dat ook de honeden schaakten. ligt wei voor de hand. Het is al helemaal niet
verwonderlijk. dat ook de heraut kon schaken. Een heraut was immers 'een opperrechter
over riddereer', 'de priester van het ridderwezen' en 'gezagsdrager waar het ridderlijke
'
aangelegenheden gold' ". Volgens sommigen behoorde schaken immers tot de zejen

ridderlijke deugden.
Voor Van der Linde ' zijn de vele uitgaven van het boek van Franconis allerminst
een bewijs voor de bloei van het schaken in de Nederlanden. hoewel ook hij een
opkomst van het schaken in het tijdvak 1250- 1500 ziet. De populariteit is volgens hem te
danken aan de ingevlochten vertellingen en citaten. Schaken kan men er volgens hem.
met name in Nederland. niet uit geleerd hebben. omdat het vierde deel. zeven hoofdstukken met de loop van de stukken. in alle Nederlandse vertalingen zijn weggelaten. Ook
Murray " is die mening toegedaan.

") Murray. Li.,4.428.
.
1

1

)

Koninkligke Biblicitheek. L/N4249 (Zwolle. circ:, 148() 1.
Murra>. a.i,·.. 436.
Van 00&tr<im, u.,1.. 136-138.

") Van Schaick A\elingh

D lt f"mY 071(4. IV. Haar zij Fem·il.t naar Petru. Alt<mu. iii Dikiplina I'lericaTA
"Pkihit.ite &·er<, hae .unt: equit,ire. nat,ire. +agitlare. ce.tibu. i·erlare. :iucupare. Eacis ludere. , er+ificari.

"1
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Van der Linde. a.i,·.. 26.
Murray. a. „·. 541.
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Van Schaick Avelingh +4 toont echter aan dat dat vierde deel grotendeels in de eerdere
delen is vet-werkt. al geeft zij ook toe (blz. 25): -Deze schaakregels, in het Lati.in in den
4den Tractatus. ook niet volledig. opgegeven. zijn in het Mnl. nog aanmerkelijk bekort
en dienen nog nicer dan bij De Cessolis, slechts om den bewerker gelegenheid te geven
tot moraliseeren". Overigens kan het ontbreken van de schaakregels ook betekenen dat
deze opzettelijk zijn weggelaten. omdat iedereen de regels al kende.
Ook de volksverhalen mogen niet als een direct bewijs van een grote verspreiding
gezien worden. Omdat in deze verhalen het schaken een essentiele rol speelde in het plot.
moeten de toehoorders van deze verhalen op zijn minst het niveau van 'bekend zijn met
het begrip schaken' bereikt hebben. Maar het is athankelijk van de beoordeling \,oor wie
de volksverhalen bedoeld waren. tot hoever men de reikwijdte van het schaakspel mag

vercinderstellen. Volgens de Duitse schaakhistoricus Von der Lasa " zou het betekenen.
dat er in herbergen en kroegen door de gewone man werd geschaakt. Niet iedereen is het
'daarmee eens. Murray refereert dat volgens Wackernagel in Duitsland het schaakspel
alleen de rijkere standen bereikte. Zelf meende Murray " dat het schaakspel in Engeland,
Spanje en 1talie een meer algemene verspreiding bereikte. Hij achtte het onwaarschijnlijk
" dat het schaakspel ook de laagste standen bereikte, onidat de levenscondities van de
kleine lieden te zwaar waren om hun tijd voor schaken te geven. Hij refereert daarbij wel
aan een boek van G. Owen uit 1603, Descriptic,n of Penibri,keshire. die stelt "in ancient
times the meanest and simplest sort of people. yea. the plain ploughmen. were skilful at
chess play".

Elders " schrijft Murray dat gedurende de latere Middeleeuwen. en wei speciaal van
de dertiende tot de vijftiende eeuw. het schaken in West-Europa een populariteit bereikte
die nooit meer overtroffen is. De kennis zou verspreid zijn geraakt van de kasteel- en
kloosterbewoners naar de rijkere burgers en kooplui in de steden. Het zou veel gespeeld

zijn door de joden in de getto's
In de Nederlandse situatie wordt de twijfel bepaald door de stedelijke vet'ordeningen.
Deze bepalingen zouden doelloos zijn. als er niet geschaakt zou zon. De koppeling in
Kanipen van het schaken aan de wijnhuizen en biertaveemen suggereert op zijn minst
een bredere deelname.
Dan resteren de vragen naar 'meester Janne den scaker': was hij van adel en was hij

een beroepsschaker?

Als hij niet van adel was. dan ondersteunt dat de hypothese dat het gewone volk
meer kennis had van het schaakspel dan alleen 'bekend zijn met het begrip'. Als hij
immers niet echt goed kon schaken. zou men hem niet als een soort troubadour naar het
hof gehaald hebben. In de lijn van Elias moet men echter verwachten dat meester Janne
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van adel was. Hij stelt over de troubadours ": -Niet uitsluitend. maar overwegend uit
deze laaiste groep (krijgers zonder o f met slechts weinig land I HS I) kwainen de
ridderlijke. de adellijke minnezangers voort. Zingen en dichten in dienst van een groot
heer en een voorname vrouwe was een van de wegen die open stonden voor mensen
die van hun grond waren verdieven. of zij nu uit de bovenlaag of de stedelijke-landelijke onderlaag afkomstig waren".

Dit sluit enigszins aan bij het idee van Cockburn " dat 'het schaakspel zich

ontwikkelt toi de belangrijkste passie van die groepen die een zekere sociale macht en
positie bezitten. niaar die desondanks zijn uitgesloten van een directe uitoetening van
politieke macht. Schaken is bij uitstek de vrijetijdsbesteding van een leidende kiasse
die onterfd is en die blijft verlangen naar de macht die haar is afgenomen". De graven
van Holland. maar ook bijvoorbeeld de Spaanse koningen, zijn echter voorbeelden die
de absoluutheid van de mening van Cockburn ondergraven.
Van het Spaanse hof is verondersteld. dat in die periode beroepsspelers in dienst van
de koning waren 48. Dat is met 'meester Janne' zeker niet het geval geweest. Hij werd
voor speciale gelegenheden naar het hof gehaald, net zoals troubadours. zangers.
woordkunstenaars en andere artiesten. Dat laatste is ook bekend van het hof van de
hertogen van Orleans ".
Opvallend is het gebruik van het woord 'meester'. Is mutatis mutandis datgene wat
Van Oostroni " schrijft over de nieester-spreker ook niet van toepassing op een 'gilde'
der schakers: "Binnen het inofficiele gilde van de zwervende woordkunstenaars geven
de meesters de toon aan. De meestertitel kunnen ze zichzelf aanmatigen. maar
uiteindelijk is het toch het publiek dat de titel sanctioneert". De status van meester werd
belangrijk gevonden, zowel vanwege de hogere inkomsten als vanwege de beroepseer.
Ook Murray komt tot de conclusie dat er een grote overeenkomst bestaat tussen de
troubadours en de schaakspelers. "Het was een essentieel deel van de bagage van een
troubadour of minstreel, dat hij kon schaken. en hij droeg de schaakbenodigdheden met
zich mee". Volgens Cockburn " moest de gouden tijd van het schaakpatrona echter
nog komen: van eind zestiende tot eind zeventiende eeuw.
:

2.2.2 De periode van 1500 tot 1800
in de vorige sub-paragraaf is aangegeven. dat de vatianten van schaken met dobbelstenen langzaam verdwenen. Daarmee werden de belangrijkste bezwaren van de Kerk
tegen het schaakspel weggenomen. Het breukvlak rond 1500 wordt bepaald door een
andere wijziging in het schaakspel zelf: vanaf 1485 " verspreidt een nieuwe variant van
.,
1
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het schaakspei zich. waarschijnlijk vanuit Italie, razendsnel over Europa. Murray denkt
dat deze variant binnen maximaal twintig jaar overal in Europa het oude spel verving. In

"

het oude spel mocht de dame alleen naar een naastliggend diagonaal veld en mocht de
loper alleen springen over de aansluitende diagonale velden naar het daarachter liggende
diagonale veld. De pion kende geen dubbele stap bij zijn eerste zet en kon uitsluitend
promoveren tot een dame. De nieuwe variant is in grote lijnen het spel zoals we dat nu
nog kennen.
De nieuwe spelregels betekenden een totaal nieuwe wijze van spelen. Het strategische karakter van het spel nam af; door de toegenomen macht van de dame en de veel
grotere betekenis van de pionpromotie. natnen de tactische mogelijkheden fors toe. Het
spel werd door deze wijzigingen sneller en minder gezapig. Met de oude spelregels
duurde het vaak lang, voordat de echte confrontatie tot stand kwam. In de nieuwe situatie
kan de crisis al snel komen.

Er is veel gespeculeerd over de achtergrond van deze wijzigingen en over het
waarom van de enorme snelheid waarmee de nieuwe variant overal in Europa de oude
verving.
is
Silberniann en Unzicker
menen dat de wijzigingen te maken hebben met het
optreden van Jeanne d'Arc tegen de Engelsen tussen 1425 en 1431. Haar rehabilitatie
vond plaats in 1456. Men moet zich echter afvragen of deze verklaring wel past bij de
feiten. Een razendsnelle verspreiding na 1485 vanuit Italie rijmt niet met een in Rouen
verbrande dame.
Westerveld ,« is de mening toegedaan dat Isabel van Spanje (1451- 1504) model heeft
gestaan voor de nieuwe figuur op het schaakbord. Hij baseert zich daarbij vooral op de
ontwikkeling van het woord 'dania' in het Spaans.
Colby " noemt ook Isabel van Spanje als mogelijkheid. maar hij acht het waarschijnlijker. dat er een onbewuste parallel is getrokken met Catarina Sforza (1462-1509)
die met vaste hand over Romagna regeerde. in plaats van haar man die te zwak was om
wat dan ook te besturen. Maar ook dit vormt geen echte verklaring voor een snelle
verspreiding. Mag men een dergelijke invloed wei van een 23-jarige verwachten?
Cockburn " ziet in het offensieve karakter van de dame in het schaakspel "een teken
van degeneratie van het feodale systeem en van het echec van de feodale manier van
oorlogvoeren, die het nioest afleggen tegen het gebruik van meer moderne technieken,
die meer op de aanval dan op de verdediging waren gebaseerd". Dit lijkt me op zichzelf
een plausibele verklaring. maar Cockburn zelf verwijst naar een verder niet bij naam
genoemde schrijver die een koppeling legde met de opkomst van de Mariacultus. die
ongeveer tegelijkertijd zou hebben plaatsgevonden ". Als dat juist is, moet de oorzaak
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voor de spelregelwijziging nog veel breder gezocht worden.
Het is wei opmerkelijk dat aan het einde van de hoofse tijd de rol van de dame in het
schaakspel wordt gemaximaliseerd en dat tegelijkertijd de belangstelling van vrouwen
voor het schaakspel sterk afneemt *. Het schaakspel zou spoedig een mannelijke
aangelegenheid worden. Dit tenomeen brengt mij op de gedachte. dat de spelregelwijziging het gevolg is van een civilisatiestap. Het schaakspel zelf moest agressiever worden
om de agressie van de spelei' te kunnen verinnerlijken. Cockburn levert hiervoor een
aantal ondersteunende argumenten.
. "Leken realiseren zich niet altijd dat het schaken fundamenteel een agressief spel is.
ook al gedragen de spelers zich beheerst"I.
"De speler moet kunnen beschikken over bekwaamheden die een hoogontwikkeld

ego vereisen. Agressie is zeer diep verborgen. In zijn veldtocht naar het schaakmat
verbergt de speler voor zichzelf zijn wezenlijke ambitie: castratie. het blootleggen
van zwakheden en de vernietiging van de rader" «P
. 'Er zullen maar weinig spelers zij n die geloven dat zij bezig zijn homoseksuele
impulsen en de neiging tot vadennoord te sublimeren, of dat zij deelnemen aan de
nabootsing van een familiedrama
Dit verklaart dan ook waarom de belangstelling van vrouwen afnam.
Het was echter niet alleen de belangstelling van vrouwen die afnatii. Murray " ziet
een algemeen verval in de belangstelling. Volgens hem is er door de sterk gewijzigde
levensomstandigheden minder behoefte aan spelletjes en als die behoefte er al was. dan
werd die meer bevredigd door kaartspelen. die meer ontspannend en minder langdurig
zijn. De nieuwe spelregels zag hij als een vertraging van de opkomst van het kaarten.
maar aan het einde van de achttiende eeuw had het kaarten de positie van het schaken uit
de Middeleeuwen overgenomen.
Met de zojuist gelanceerde gedachte van een civilisatiestap kan ook anders naar de
ontwikkeling gekeken worden. De speliegelwijzigingen pasten alleen bij de civili atiebehoefte van de krijgersstand en niet bij die van stedelingen en boeren. Die konden hun
agressie veel beter kwijt in het kaartspel. Opvallend is ook dat in Italic en Spanje de
geestelijkheid een vooraanstaande rol gaat spelen. waarvan de belangrijkste wei Ruy
99 6

Lopez was «'
Een andere consequentie van de spelregelwijziging is de toegenomen noodzaak van
kennis. Daarmee is de voorwaarde geschapen voor het wetenschappelijk aspect van
schaken. Dit houdt ook in dat het agonistische aspect van het schaken, de voorwaarde
om te trainen en te oefenen, wordt versterkt. Daannee worden de omstandigheden
geschapen. waarin zich beroepsspelers kunnen ontwikkelen en waarin ook toeschouwers.
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en daarmee mecenassen. meer identificatie met het spel kunnen

Italie

en

vinden ". Met name in
Spanje zou een waar schaakpatronaat ontstaan « . De ontwikkeling van

professionals speelt een belangrijke rol in de visie van Elias op het civilisatieproces «'.
Hetzelfde kan gezegd worden van de kleine spelregelwijzigingen die in de loop van
de tijd optraden. Want ook in het nieuwe schaakspel bleven allerlei lokale varianten ontstaan. Deze betroffen dan met name de rochade. het en-passant slaan. de keuzemogelijkheid bij het promoveren en de uitslag van een partij in geval van pat of een kale koning
69
Gedeeltelijk zijn deze varianten terug te voeren op oudere Europese pogingen het spel
sneller te maken, maar in deze periode moeten ze naar mijn mening gezien worden in het
licht van het verkrijgen van een juiste spanningsopbouw in de partij (niet te snel en niet
te langzaam) en het verkrijgen van een rechtvaardige uitslag (is pat gewonnen, remise of
zelfs verloren). Deze varianten hebben nog heel lang bestaan. De schaakclub in Rome
accepteerde pas in 1877 de Europese regels : Van der Linde verhaalt hoe hij een
afwijkende vorm van de rochade nog in 1869 bij Discendo Discimus tegenkwam ".
De gegevens over schaken in Nederland tussen 1500 en 1700 passen goed in de
hiervoor geschetste beelden:
. Diepstraten - haalt P.C. Hooft aan. die in Nederlandsche Historien aangeeft dat
reeds Willem van Oranje geschaakt heeft, onder meer in 1559 te Gent.
"
.
Wagenaar schrijft over prins Maurits ( 1567-1625): "Een zyner geliefdste uitspanningen was het Schaakspel. daar hy zig, als hy niet te velde was. en vooral ten tyde
'4
van 't Bestand [ 16()9-1621. HS], dikwils mede vermaakte" Van der Linde voegde
hieraan toe: "en Kok voegt er bij. dat zijne tegenpartij veelal was zekere Fransche
kapitein de la Caze. Hij schijnt ook de gewone fout niet te hebben vermeden van
genielijkheid. wanneer het geluk (zoo gezegd) hem tegenliep. terwijl hij weI voldaan
en vrolijk was, zoo dikwijls hij goed spel had". Verder vertelt Van der Linde in
hetzelfde gedeelte over een 'ooggetuige'-verslag van de partijen van prins Maurits en
kapitein de la Caze.
. Van der Linde geeft enigszins cynisch ". en daarmee twijfel uitsprekend over de
betrouwbaarheid van de informatie, een citaat van Schotel. die "Frederik Hendrik en
.
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Willem Ill onder de vc,i'sten en edelen der I be en I le ee,iw" noenit ' die hunne uren
van uitspanning aan het schaakspel w ijdden"
Diepstraten " vernieldt zonder bron\'ermelding: "Voorts stadhouder Willem III.
tevens koning van Engeland, speelde regelmatig schaak en de laatste stadhouder
Willem V. had zelfs voor zijn beide zoons een schaakleraar iii dienst genomen iii de
persoon van Elias Stein". Dit laatste wordt bevestigd door Vet·beck - in een lofrede
op Stein: "... werd door den Erfstadhouder. Z. K.H. Prins Willem V. benoemd tot
leermeester in het schaakspelen van Hoogstdeszelts zonen".
het aantal verwijzingen in boeken naar schaken neemt na 1500 sterk af. De literatuur
waarin schaken voorkomt. is in drie categorieen in te delen:

.

a. moralisaties met schaken als hoofdmotiet. Dit zijn nog late edities van de Ge.sta
Ronicilic,runt en D,it Scciec spel van Franconis (zie 2.3.21.

b. vertalingen en bewerkingen van Scacchia Ludils van Marcus Hieronymus Vida.
"
Van der Linde geeft de volgende informatie: Vida. in 1490 in Cremona geboren. werd in 1532 dc,or paus Clemens VII tot bisschop van Alba benoemd. Zijn
Sc·acchia Litdits. ook wei Ludus Scac·c·homin getiteld, bestaat uit 658 verzen en
werd voor de eerste keer in 1525 gedrukt. Het is in zijn presentatie en ordening
een bijna slaafse navolging van het heldendicht van Vergilius. Ter gelegenheid
van het huwelijk van Oceanus met oermoeder Aarde openbaart de Oergod het

schaakspel aan de Olympiers: de Godenvader wijst de wijze Apollo en de slimme Mercurius aan om zich in het nie,iwe strijdspel te meten. De met dl-d4 d7-d5
begonnen. maar verder onbegrijpelijke godenpartij, met de nieuwe. pas in Vida's
tijd vastgelegde spelregels, wordt vervolgens met inzet van de klassieke goden-

en veldslagterminologie beschreven. Mercurius wint en Jupiter laat nu ook het
spel aan de mensen openbaren.

c. werken en vertalingen waarin schaken in een scitne voorkonit of terloops aan de
orde komt. Hiervan zijn mij zo'n 25 uitgaven bekend. Van belang is een opmer-

king uit Reizen dc,cir de vc,cirnatiniste deelen ran Klein Asia van Comelis de
Bruyn ( 1698) ™. dat de Turken voor tijdverdrijf graag het schaakspel voor de dag
halen, waarbij het de schrijver opvalt: "Maar zy speelen het nooit om geld, alzo
zy het zonde achten. Niet te min. hoe wei zy met groote koelheid speelen. en
datter noch blydschap noch droefheid, over winst of verlies getoond word. hebben zy er zodanig een vermaak in. dat zy 'er dikwyls gantsche dagen nice toebrengen". Blijkbaar was het de verwachting van de schrijver. en dus waarschijnlijk een Nederlandse gewoonte, dat er om geld gespeeld zou worden en
dat er na afloop ieniand boos zou zijn
in de beeldende kunst neemt het aantal afbeeldingen weI toe. maar dat heeft naar alle
waarschijnlijkheid te maken met de symbolische waarde van het schaakspel (zie

.

2.3.2).
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Uit deze periode zijn. voor zover mij bekend. nog Edn schaakbord en Wn pion
overgeleverd. Het schaakbord is gemaakt door de in Amsterdam werkende paarlemoerkunstenaar Jean Bell uin (1597/8-1636) '".

•

Afbeelding 3: Het schaakbord van Bellequin.
De pion is gemaakt door de schilder Adriaen van der Werff ( 1659-1722). die gedurende achttien jaar zijn vrije tijd besteedde aan het snijden van een set schaakstukken
uit ebbehout en palmhout. Twiss »' noemde ze de waardevolste stukken die hij ooit
had gezien. Hij beschrijft de stukken en zegt dan: "Ze zijn heel afgewerkt net als zijn
schilderijen en zijn in het bezit van zijn kleinzoon. Mr. Gevers..."
J.W. Niemeijer " schrijft over het spel: "het schaakspel met uitmuntende van palmen ebbenhout gesnedene Figuren. door den Ridder A. vander Werff. dat op de

veiling van zijn achterkleinzoon Abraham Gevers te Rotterdam op 24 Juli 1827

.,
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onder nr. 55 voor f200.- verkocht werd" Schuijer " voegt daar aan toe: -Sindsdien
is het spel spoorloos verdwenen op een pion na. die op mysterieuze wijze iii het
Rijksmuseum in Amsterdam is beland .
Het overzicht van deze schaakacti\ i teiten geeft geen Amamele aanwijzingen meer voor
schaken in Nederland. Het zijn alleniaal individuele gebeurtenissen die worden venneld.
Deze betrelien dan met name vorsten en militairen. Er zijn geen verhalen meer over in
grote woede ontstoken personen. het blijft beperkt tot de geinelijkheid van prins Maulits.
Het nagenoeg ontbreken van schaakstukken en schaakborden uit die tijd indiceert
enerzijds weI de teruggelopen belangstelling. maar i+ daarvoor geen echt bewijs. c,indat
de meeste schaaksets slechts gemaakt werden voor het gebruik, en derhalve van minder
duurzame materialen waren. Alleen de kunstzinnigere exemplaren, veelal van i voor.

kunnen de tand des tijds overle\'en.
Pas in de achttiende eeuw zijn er weer berichten over schaken in de Nederlanden. en dan
met name iii Den Haag. De aanwezigheid van een aantal sterk schakende buitenlanders
is daarvoor de aanleiding. Murray e.a. M verhaalt dat kort na 1700 Den Haag opkwam

als schaakcentrum. De historicus en diplomaat Alexander Cunningham (gestorven
1737) populariseeirie er een variant van het Koningsgambiet dat door latere spelers het
Cunningham Gambiet werd genoemd. en hij speelde er met de Earl ok Sunderland
(gestorven 1722). Kort nadat de historicus de stad verlaten had, kwam een andere,
eveneens Schotse Alexander Cunningham (de criticus uit Block, gestorven 1730) naar
Den Haag. Ook hij had een grote reputatie als schaakspeler en trok spelers vanuit
geheel Europa aan.

Diepstraten " vermeldt in dit verband nog een verzameling ganibietpartijen die ene
Monsieur Caze '« uit Amsterdam aanbiedt aan de Earl van Sunderland. vergezeld van een
brief, gedateerd 1 september 1706, waarin hij praagt om twee conespondentiepartiien
tugen enerzijds Patijse schakers en anderzods de Earl en Cunningham in Londen. Het
zal er niel van komen.
Enkele jaren later komt de musicus en schaakspeler Francois Andrd Danican Philidor
naar Nederland. Het was zijn bedoeling om samen met de 13-jarige harpspeelster Lanza
en de violist Geminiani twaalf concerten te geven. Philidor, geboren op 7 september
1726 te Dreux bij Parijs. had reeds toen. als 18-jarige. een grote naam opgebouwd als
damspeler (volgens de Franse Encyclopedie "den grootsten dammer, die ooit bestaan had
of bestaan zou!
). Toen de jonge harpspeelster nog v66r aankonist overleed, kon hij
zich een bestaan verwerven als damspeler in de koffiehuizen van Rotterdam en Amsterdam. Hij bleef een jaar in Holland. waarvan hij het grootste deel in Den Haag doorbracht
en met de Engelse officieren van het gamizoen schaakte en tegen beloning de prins van
Waldeck. de bevelhebber van het Hollandse leger. schaakles gaf.
%3
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In 1748 keerde Philidor naar Nederland tel'ug. waar hij zijn beroemde boek Analyze
des Ec·/ici·s schreef. dat in 1749 in Londen werd gedrukt. Het werk was opgedragen aan
de hertog van Cumberland. die Philidor eerder in zijn legerkwartier te Eindhoven had
opgezocht en die de uitgaaf met een intekening van 50 exemplaren steunde. Onder de
127 namen op de lijst der intekenaar (voor 433 exemplaren) staat slechts Edn Nederlander: -Mr. Van Haaren, b la Haye. 2 Livres". Een nieuwe uitgaaf verscheen. opnieuw in
Londen. in 1777; nu met 283 intekenaars ("Mr. de Berkenroode" als enige Nederlander)
voor 376 exemplaren. Een vertaling van een vertaling van deze uitgaaf wordt in 1786 het
eerste Nederlandse schaakboek. De zeer lange titel luidt:
Bekwaame Handleiding tot het edele Schaakspel, of Beredeneeide Verhandelingen, Om
dit Spel niet alleen op een' gemakkelijke wijze. zonder onderrigting. in den grond te
leeren. maar zelfs tot een rigtsnoer te dienen voor de geenen. die Feeds verre daarin
gevordert zijnde. binnen korten tijd tot meerdere volkomenheid zouden willen geraaken:
als mede. om het met elkander door Briefwisseling. en zelf met levendige menschen, te
kunnen Speelen. Gevolgt naar het Fransche van den Heer A.D. Philidor. Zijnde dit
werkje onder anderen ten hoogsten nuttig voor Ingenieurs en alle Klassen van Militaire
Perzoonen. en Venneerdert met een' noodzakelijke Inleiding. nodige Aanmerkingen.
Voorbeeldige en Stelregelige Betogingen en Aanwijzingen, die men van den Leerling tot
het Meesterschap. benodigt heeft te weeten. Door Petrus Lievens Kersteman. Opgeheldert niet de nodige Plaaten. Onder de Zinspreuk: si desint vires. tainen est laudanda
Voluntas. In 's Gravenhage, by H.H. \·an Drecht. Boekdrukker en Boekverkc,per in de
Papestraat, 1786.
Dat het uitbrengen van een rertaling van een dergelijk werk nog niet betekent dat het
gedachtengoed begrepen is. wordt in deze uitgave erg duidelijk. leniand die nog niet
weet dat met twee lopers mat gezet kan worden. zoals de schrijver van de inleiding laat

blijken, zal nog niet rijp zijn voor de rest van het boek.
Van der Linde
wijst er op dat de a.inwezigheid van buitenlandse schakers hier
vrijwel onopgemerkt bleet. maai- dat de uitgave van de vertaling van Philidor's werk een
blijk i3 van de toenemende belangstelling iii het eigen land.
Deze trend werd zeer versterkt door de komst van Elias Stein. die in 1748 in Vorbach
bij Straatsburg werd geboren en die in 1 8 1 2 i n 's-Gravenhage overleed. Stein'$ schaakcapaciteiten wer .len hier in de Nederianden zw·aar overschat. Van der Linde weet dit op
een mooie manier onder woorden le brengen ": '-De dorperlijke bluf der kleine landjes
is bij ons een nacionale ziekte. elke windvlaag wordt een donderslag en elke Ii,iddetniattyheid behoort tot de 'grootste mannen. wier namen Inet gouden letteren prijken in het
gedenkboek' der nacionale lamlendigheid. Geen wonder alzoo dat ook denoog Stein.
hoewel niet eens 'Nederlander'. in dit land der blinden spoedig koning werd!". Van der
Linde beoordeelt de schaakcapaciteit van Stein op grond van zijn boek en op die van
leerlingen als Mauvillon als niet al te hoc,g. maar ziet de werkelijke verdienste van
Stein in de opwekking van de liethebberii voor het schaakspel in Nederland. Zijn in
1789 verschenen Ncmrel es.#(Ii sit# le Jeli des Ecliecs. avec des reflexic,ns militaires it ce
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jet, (A la Haye. clux depells de l'clitteur) -was niets anders dan een flauwe kopie van
Philidors onderneming. zonder een sprank originaliteit. Plagiaat en geleuter vullen het
boek. waarvan de hoofdstrekking eenvoudig Wah to make 111(mey"

Stein's boek werd opgedragen ami de prinsen van Oranje Willem Frederik en Willein
George Frederik. van wie hij de leermeester was. De Stadhouder tekende in voor 12. en
de beide prinsen ieder voor 6 exeinplaren. De intekenli.ist "" bevat 196 namen. waaronder

.1
)

Will.iii L·,in Oranie V- prin;. xtadhi,uder der Nederlanden (1 2 er.): Willem \·an Oranie

-

prin4. later ki,ning der

Nederl:inden (6 ex.J: Frederik van Or·anje - pri n. (6 eA.):

Alewiin: #·an Alphen - pn)cureur: Als·,irc/. F. - advcxuat: Aulique Narwtally de Weihh - raadgever: le Bauld de
Nan* - prille+Mir: le Bauld de Nan# - luitenant: de Bearn - baron: Becker. J.F.W. kapitein ,·an de Artillerie
Becker. J.G.: Beelaart* de Wieldrecht. G.: Belinfante. A.: an Bentinck - gmaf - heer van Rhoon (2 ex. 1. van
Bentinck - bmin: .ati Beiititick. G.C. gra,0 (2 ex.): I.in Bentinck. H. - gniat': Berkhout. J. luitenant: de Blimay
de6 Suchaue - baron: Bc):14. Abrahain: B(,a.. Joachim - h,inkier: Boa.. Marcii.4: Boas. Simeon: Bourcciurd: Bc,Lirdeau ir. - drukker: ,·an den Brandeler. J.: dc Bunge Jraal : de By!.ind - gra:d: de Byland, F. - gra;it: Calk(,en. N. wethouder I 2 ex.): Camper. J. vad,advaraat in Brielle: Capadi)3e - kadet: Chi·elien v. Hase-Darmst:idt - prin, ( 6
-

-

-

-

ex.): Cohen. A.B.: C„heii. Benjamin: Ccilli//.i. J.A.K.: Cciurd de Callenberg - graaf. ki,1<,nel commandant. de
Croug/: Damen. J.C. - chimi·g: Dgertii.in - c,fficier: Delean - dr.: Diat/. de Vivano: van Dijk - kapitein ingenieur:
Dougla, - generaal mai(,cir: Draveinan d'()gens. H.: de Drevon kolcinel: d'Eberstein - kamerheer bii de prin4.
baron. Eigensati mej.: Engert. D.W.: Engert. L.J.: Ephraim, Achar: de l'Estcic·q - baron. kapitein: Euler - raudgever
en bibliothecuris van de prins: Fagel. R. - luitenant: Fikher, Jacob - advcicaat: Fuch0. J.C'. - luitenant: Gallit/in prins: de Garon C 2 ex.): de Geere baron: \ on Geisau - baron: de St. Glain vroed hap: \.in Gc)ens. C.J.: ·an der
-

-

-

Goes. F.: van der Goe+. M. - speciaal ge,ant: Graevestein - luitenant: de Grciulart: Guicherit - chapelain. Guicherit.
D.J.: van Haeften - baron: van Hanswiik, W.N. Harel. E. lititenant kcilotiel: van Harling. C.A.L.: van Hutzteld pins: Hayni:ins, N. -drukker: van Heekeren v. Molecater - baron: van Heekeren van Kheil -baron: van Heekeren
van Wierssen - baron: van Hees, D.: van Hee*. F. agent van LL.HH.PP.: van Hees. H. -Collitiliss. Generiii: van
Heiden gra:if. kamerheer ,·an de prins: Heilbron. D.. med. doctor: Hen/.i gouverneur \·an de pages van de prin3:
Herbert o'Sullivan. T. - officier: Heh. - generital: Hirhepie. J.D.: von Hcks,isch - luitenant kolonel: Hoeuft. L.
-

-

-

-

van Hcrii - luiten:int: Honore. F.L. - advocaat: van Hclogendorp - stad+advocaat te Rotterdam (2 ex. ): \ an
Hoogendorp, F. - luiten:int: Humboldt: de Jeanneret kapitein: de Jong. E.: de Jcinge Meyeren. isaak (2 ex.): Kann.
J.: Kann, Mozes: Karssebc*,m -wethouder: Kempf - otticier: van Kinhchot. Gaspar: Klockhol'f: B.: Kret chimir
-

\·an Wi ik - baron (2 ex. 3: de Leycam - barcin. 4peciaal gezant: de Lille: van Limburg Stirum
Limburg Stirum. Guillaume -

-

graaf. majo(ir: \ ali

graaf, \·an Limhurg Stinim, 0. - graaf: van l.inden - baron. (,1'ficier: van der Li,ell:

M.M.: Luzac·. E.J. - *ecretari4: 'an 1-ynden. C. kamerheer van de prin4: I.ynden van Hoevelaken - baron. kc,lonel:
Macale3ter Loup. D. - kc,kinel: Maclaine. W.N.: Macle ,d. H.: Marit/, J.: Matheunes. F., d'J. Mendus, Ih.: de
-

-

Merode - graaf (2 ex.): Mciliere. A.C. - bankier: Moliere. D.P. - bankier: Mc,s,el. J,: M ,/e*. Joachini

rechter:

Muilnian - med. dr.: Munter. C.: Muy43cin - kcilonel: My4ter: de Nomian -kapitein: Oft de Byland - katiierheer
van de prins: de l'Oriol - officier van de Zwitserse garde: Ovorio. B. ir. d'Outremont gmt, van O>·en. A.I.. kolonel: de Pagniet - kolcinel: de Paravicini de Capelli - kolcinel: Pertat. P.M.: Pfister - ki,kinel: de Planta - koltinel:
-

van der P(ill. P. du Pont - kapitein: Portegid J.. Fan der Pot - advocuat. la Poterie - kapitein. Prager. Ge(,rge
Prager Mark sr.: R.tap. D.: van Reede baron. specia:11 ge/ant te Berlijii: van Reenen griffier: van Reenen.
-

-

G.C.J.: van Richtenleeben. Wilhelm: 1.1 Rc,che - luiten.int: Ri,epel. P.C. - luitenant: Ri.imw·inkel. J.: Ruyxh, B.C.
de .Sali4 - baron, kolcinel en .iii.judant generaal, de Salvador: de Sandolra> - luitenant kc,lonel: Saportah. Samuel:
Sanico. M.: de Sauniai*e. H. - kolonel, de Schubart - baron: ,·on Schwartz - luiten:tnt: 5·<in Schw·art,ki,p raadge\ er: (in Schweinit/. gravin. mei.: Sniedecken
luitenant ingemeur: Snoukhaerti
baron: Snowikin -

-

predik.int: Steenis, A.A.: Steiger - kolonel: Sturler. C.I.. - kapitein, van Suchtelen. R.- advcraat: van Teilingen.
P.J. 16 ex.). Teixeira de Matto . D. jr.: Teixeira de Mattoh I#. jr. (2 ex.): Teixeira de Mattox J.. Timmemian kapitein: Tinne. A.: Tolliu4 - protes,cir: Torck van Ro.endaal -baron (3 ex. ): von Trebera. F.W.
m.ij,w,r:
-

d'Ungeren von Stemberg - baron: de Wattel. C.A.M. - officier: van den Velden. Fran5 Jaccib: Vi,ch, A.D, (2 ex. 1,
1 an Vc,sniaar
procureur genemal: van Waldeck. Loui; - prin1 (6 ex. 1: Warin: von Wied Runkel -graat: Wiercx.
J.L. H.Z.: p·m Willading - kapitein: von Willemsdorff' - baron: Wiltz.bach - xcretaris: van Wi,ensel. Jcian: Wcil ff,

B. (6 ex.): von Wurstemberg . Burgdorf - officier: Zander,
N>e,·elt: Zwingli - chirurg-majoor:

-

agent: mn Zillenhard. A. <2 er.l: ;an Zu>len ,·an
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vier prinsen. veertien graven en eenentwintig baronnen. Qua beroepen zijn militairen het
best vertegenwoordigd. Het zijn er zo'n vijftig. Ook de juristen zijn als groep behoorlijk
aanwezig.
Dat Stein geen sterke speler hoefde te zijn om op te vallen. blijkt uit overgeleverde
correspondentiepartijen uit 1804 van Mauvillon, die als een van de belangrijkste
leerlingen van Stein geldt "'

Het schaken beperkte zich in de achttiende eeuw niet uitsluitend tot Den Haag en
militairen. Diepstraten
vermeldt een partij uit 1786 tussen de professoren (aan de
universiteit van Franeker!) Dr. E. Wassenbergh en Dr. S.H. Menger. De partij is van
waarde als zijnde de oudste. overgeleverde partij uit Nederland:
1.e4 c5 2.Lc4 e6 3.Del Pc6 4.c3 a6 5.84 b6 6.f4 d6 7.Ptil Pge7 8.La2 g6 9.d3 Lg7
1().Le3 d5 11.Pbd2 0-0 12.0-0 f5 13.e5 h6 14.d4 c4 15.b4 b5 16.Lbl Dcl 17.axb5 Pa7
18.bxa6 Ld7 19.Tc 1 Pb5 20.Lf2 Lc8 21.De3 Lica6 22.Lc2 Lb7 23.Tel Txal 24.Txal
Ta8 25.Txa8 Lxa8 26.Lh4 Lb7 27.Lf6 Pc6 28.La4 La6 29.g3 Lxf6 30.exf6 Pd8 31.Pe5
Dh7 32.Pc6 Pxc6 33.Dxe6+ Df7 34.Dxc6 Pc7 35.b5 Lc8 36.b6 Pa6 37.b7 Le6 38.Dxa6
Kh7 39.b8D Ld7 40.Lxd7 h5 41.Le6 Dg7 42.fxg7 Kxg7 43.Dg8+ Kh6 44.Dh8 mat.
Van wit is dit zeker geen slechte partij, in ieder geval van veel hoger niveau dan het
drama van Mauvillon.
/1
Uit een tweetal vertogen van Justus van Effen in De Hollandsche Spectator zou
men kunnen opmaken dat de gegoede standen in de achttiende eeuw bekend zijn met het
schaakspel. Uit de vertogen is op te maken, dat schaken. in tegenstelling tot kaarten. niet
meer om geld gespeeld wordt en dat er sprake is van een wedijver tugen schaken (agon)
en kaarten (alea). waarbu het eerste inspannend en het tweede ontspannend wordt

.I
1

Van der Linde. a.ti·. (1875 . 137 e.,·.: 'Mau\illon speelde de partij toen hij in Den Haag garnizoen hield. met een
krijgsmakker te Breda. Er wordt niet opgegeven. wie der beide spelers de witte of zwarte stukken had.
1. e4 e5 2. d4 Df6 3.d5 1-25 4.Ph3 d6 5.0 Lxh3 gxhi c6 7.c4,25 8.Pc3 Pa69.al h6 10.Ddl Ld# 1.Pa4 Pe7 12.Ld2
Pc5 13.Pxc5 Lxc5 14.Le3 Lxe3 15.Dzel .5 16.Db30-0 17.De3 Pg6 18.Tg I Pf4 19.0-0-() Pg6 20.Td2 Df421.De
h5 22.Kbl Ph# 23.Dg3 %6 24.Td 3 a4 25.Le2 Kh7 26.Ka2 Tgb8 27.Tbl b5 28.cxb5 Txt)529.Ldl Tb630.b3 axb3
31.T:(b) TabN 32.Df4 exf4 33.Lcl Pgl 34.Tdb3 Txb3 35.Txb3 Txb3 36.Kxb3 Pei 37.Td 1 Pd3 38.h4 Kg7 39.Kc3
Per 40.a4 Pd741.05 Pbll 42.Ke# Pa6 43.Kbi Pt,444.e5 P,(15 45.exd6 Pc3 46.Kc5 Pxd 1 47.d7 1 -0
1

1.e4 e5 2.L,4 1-cf 3.d3 Pt'6 4.Dtl Pch 5.c 3 d6 6.h3 a6 7.1,4 Ll·,6 8.g4 Le6 9.g5 Lxc4 10.dxc4 Pg8 11.h# Dd7 1 2.84
L.:17 13.:15 1,6 14.b5 Pxa5 15.bxab Pxc4 16.Pe2 Pe7 17.Pg3 g6 18.h5 Pc6 19.Df60-0-0 (?'1!) 2().h6 d5 21.Pd2 dxe#

22.Pixe4 P425 23.DO Dbi 24.c4 DxS 25.Pxt3 Pxc4 26.Pc3 Td3 27.Pxe5 P41<e5 28.Pb5 Td5 29.Pxal Pxal
3().Ke2 Te8 31.Le3 Pc4 32.Thcl Pxe3 33.t'xel Tag5 34.Tabl Te6 35.Tfl f6 36.Till Ta5 37.Tal f5 38.Kf3 g5
39.Txaf bxa5 40.Th5 Tg641.e4 fxe442.Kxe4 Txa6 43.Kxf5 Tg6 44.Txg5 Txh6 45.Kef T.16 46.Kd3 a4 47.Kcl
a3 48.Kb a249.Kai
remise.
1

1.e4 e5 2.d) d6 3.f# h5 4.Ptl f'5 5.fxe5 Ixe4 6.dxe# dxe5 7.Le* Dxd 1 8.Kxd I Pf6 9.Pc3 Pg4 10.Ke2 1.£5 1 1.h3 Pt2
12.Tfl Pc6 13.Le3 Lxe3 14>kie-3 Pxh) 15.gxh3 Lxh3 16.Til Tf8 17.Pb5 0-()-0 18.c3 Paf 19.b3 a6 20.Pa.3 b5
21.Le2 Pc6 22.Pgf Ld7 23.Tr fli Txf8 25.Lxh5 b:1 26.Pbl Tf426.LO bxcl 27.Pxc3 Pd4 28.Thi Tf8 29.Le2 Kb7
30.Pf3 Pc6 31.-1-h7 TgS 32.Lc4 TtB 33.Txg7 Le8 34.Ld5 Th5 35.Pxe5 Txf6 36.Lxc6 Txc6 37.Pxc6 Kxc6 38.e5
Le8 39.Kd4 Kb6 40.a3 c5 41.Kc4 Lb542.PxbS axb5 43.KdS Kah 44.e6 c445.e7 1-0."

De bijtende commentaren van Van der Linde heb ik maar achterwege gelaten.
.2
)
9.
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Diepstraten. a.„ . 28. onder ,·erwijzing naar de vondst van de partij door Drs. J.S. Gruschke uit Buitenpost.
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gevonden. De conclusie van Van der Linde dat Van Effen weinig ver. tand van het
schaakspel gehad heeft. wil ik niet bediscussieren. Ik denk echter dat Van Effen wel een

open oog voor de sociale en psychologische uitwerking van schaken gehad heeft.
Aan het einde van de achttiende eeuw nemen de indicaties betreffende schaken in
Nederland toe.
De Duitse schrijver Jean Paul Richter schreef op 26 juli 1783 in een brief aan Pastor
Vogel ": "Auf Ihren letzten Brief antworte ich Ihnen nicht schriftlich. sondern
mundlich. Warum wollten wir. gleich gewissen hollandischen Kaufleuten. durch Briefe
Schach spielen und uns der Unbequemlichkeit aussetzen. erst durch die Post erfahren
zu kiinnen. wie der Gegepart das, nemliche Schach dem Konig ausparirt hat, da wir den
Spass an einem Tische vornehmen kOnnen. -Freilich wird durch Briefe das Spiel
erleigtert. aber auch verltingert"
Uflacker " verhaalt dat volgens nr. 58 van de Hamburgse Correspondenten in 1798
in Holland een vereniging is opgericht die het schaakspel wil revolutioneren. De namen
van de stukken zouden worden gewijzigd: de koning wordt wetgever. de
koningin een
directeur. de loper een administrateur. het paard een agent. de toren een rechter en een
pion burger. Hij eindigt met: "Men kan er echter aan twijfelen of dit voorstel algemene
bijval zal vinden". Daar zal hij inderdaad wei gelijk in gekregen hebben, want verdere
aanwijzingen over deze vereniging zijn er niet gevonden. Ik heb er ook maar van
afgezien deze vereniging als schaakvereniging aan te merken.
De voorlaatste intekenaar op het boek van Stein was Van Zuylen van Nyevelt. Van
Zuylen van Nyevelt «« was de eerste Nederlander die een schaakboek schreef. Hij werd
op 5 januari 1743 geboren, studeerde wiskunde te Leiden van 1762 tot 1767. ging daarna
in militaire dienst, vocht in 1799 tegen de Engels-Russische expeditie in Noord-Holland.
werd in 1804 luitenant-generaal. Na in 1806 door koning Lodewijk gedecoreerd te zijn,
werd hij achtereenvolgens tot president van de Raad van Adel. stadhouder van twee
provincies, chef van het militair onderwijs, en maarschalk van Holland benoemd, en na
de inlijving door Napoleon tot graaf en Frans senator. Een astronomisch werk van zijn

hand, L'attraction ddtruite par la mourement primordial, werd in 1826 herdrukt. De
auteur overleed op 20 februari van dat jaar te Utrecht.
Op het schaakspel schijnt hij zich van 1787 tot 1795 te hebben toegelegd. Zijn
leerboek. Supdrioriu attx Echecs. verscheen te Kampen in 1792, gelijktijdig met een
Nederlandse vertaling. Het boek bevat een inleiding tot het schaakspel en een behandeling van het eindspel. vooral van pionneneindspelen. Die eindspelen had hij goed
begrepen. Hoe sterk hij werkelijk was, is niet na te gaan. Van der Linde verhaalt in dit
verband van een familiebericht dat vermeldt dat hij met goed gevolg tegen Stein en zelfs
tegen Deschapelles gespeeld zou hebben. Die partijen zijn echter niet overgeleverd.

De achttiende eeuw heeft daarmee de volledige doorbraak van het schaakboek in
Nederland gegeven. Konden we in de eeuwen daarvddr nog geen 'schaakboek' ontdek5"
1

Richter. Sii,nt/ic·he ;Ve,·ke. Dritte Abteilung. Er ten Band. Briefe 1780-1793.98.
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ken. vanaf 1740 zien we dat de belangrijke buitenlandse werken van Greco. Stamma en
Philidor in Nederland worden uitgegeven. Zij zijn misschien nog slechts gedeeltelijk
gericht op de Nederlanden. maar de werken van Stein. Kersteman en Van Zuylen van
Nyevelt bewijzen dat er ook in de Nederlanden een voedingsbodem ontstond.
Daarniee wordt aangetoond. dat twee andere aspecten van schaken, namelijk schaken
als kunst en schaken als wetenschap. in Nederland in opkomst zijn. In bijvoorbeeld de
werken van Greco ( 1600- 1634) was de aandacht gericht op briljante combinaties. Zonder
enige twijfel was het schoonheidsgevoel de belangrijkste motivatie voor het vastleggen

ervan. Zijn werk zou echter pas in de achttiende eeuw aanslaan in Nederland. Voor
Greco zelf was het vastleggen van zaken. en dan met name van openingen. een wetenschappelijk aspect. om zo beter voorbereid te zijn op wedstrijden met andere beroeps3chakers. Het woord 'wetenschappelijk' kan voor die periode dan misschien ook beter
vervangen worden door agonistisch'. Voor het werk van Van Zuylen van Nyevelt is de
term 'wetenschappelijk' veel meet' van toepassing. want hij onderzocht daarin een zeer
gespecialiseerd onderwerp uit de pionneneindspelen. dat nauwelijks praktische waarde
heeft.

2.3 Schaken als symbool

2.3.1 Inlei(ling
Het schaakspel lijkt vanaf zi.in ontstaan verbonden te zijn met symboliek. Cockburn ' telt
vierentwintig ontstaanslegenden, waarbij hij de volgende thema's onderkent:
vadermoord. waarbij het schaakspel een heilzame werking heeft:
schaken als een voorbereiding op oorlog:
. schaken als een substituut van oorlog:

schaken als een vorm van vermaak:

.
.

schaken als een intellectuele strijd:
schaken als een opvoedend proces in de moraal:

de mater-dolorosa-verhouding.
Op de eerste plaats wordt dat natuurlijk veroorzaakt door zijn aard als oorlogsspel. In die
zin is macht steeds het centrale thema: niacht tussen vader en zoon. macht tussen man en

vrouw, macht van de dood over de mens. de machtsverhoudingen in de maatschappij.
Vanwege de grote bekendheid van de middeleeuwer met het schaakspel en de rol die
symboliek sowieso speelde in de middeleeuwse maatschappij. is het niet verwonderlijk
dat het schaakspel daarin zijn plaats kreeg. De middeleeuwer zag zowel (de) symboliek
in, als van het schaken.
In latere eeuwen is er een verschuiving in deze symboliek waarneembaar. Een
gedeelte van de symboliek lijkt banaler te worden. een gedeelte lijkt geheel le verdwijnen. Bij deze beoordeling zijn we afhankelijk van de interpretatie die we nu nog kunnen
leggen in de geschriften en afbeeldingen uit de betreffende perioden.
Omdat niet iedereen zich in de loop der tijden geschriften en all)eeldingen kon

veroorloven, moet de symboliek altijd gelezen worden in het licht van de groep
I.
1

Cockburn. a. M.. 101
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waan·oor het bedoeld was. Voor de pericxle toi 15(X) is het Hollandse hot in 'sGravenhage een kunst- en schaakcentrum. Van dat laatste zijn in de vorige paragraal' al
een aantal voorbeelden gepresenteerd. In de ,cilgende sub-patiigraten koinen een aantal
voorbeelden mn de combinatie \an deze twee functie, aan de orde.
Op 31 mei 1417 overleed graal' Willetii VI van Holland. Zijn dochter Jacoba van

Beieren volgde hem op. Haar huwelijk met Jan IV van Brabant had met het beoogde
effect. namelijk de Bourgondiers buiten de deur houden. In 1428 dolf zij definitief het
onderspit middels de Zoen van Delft en in 1433 deed zij afstand 5'an al haar rechten.
Voor Holland betekende dit dat het hof een hof zonder vorst werd en een hot' zonder
vorst mist bezieling. De cultuur mist zijn stimul:ins. literatuur. beeldende kunst en ook
het schaken krijgen geen aandacht meer en overleven de rand des tijds niet. zo ze al tot
leven zijn gekomen.
Pa< in de zestiende eeuw kwani er weer een vorstenfamilie naar de Nederlanden
(Oranje Nassau). maar een echt hotleven keerde niet terug. Dat had te maken met de vele
oorlogen die zij voerde. en met de gewijzigde rol die een Nederlandse vorst in de
zestiende eeuw had gekregen. Hoewel de prinsen weI schaken als hobby hadden. is er
toch geen voor hun bestemd kunstwerk bekend waariii schaken vc,orkwani.
De rol die vroeger het hot had. werd gedeeltelijk overgenonien door de steden. Zii
weiden een stimulans voor het kunstleven. Aanwiizingen dat die invloed zich ook
uitstrekte tot het schaken. heb ik echter niet k,innen vinden. Hierbij zal zeker een rol
gespeeld hebben, dat het volk. zoals reed, aangegeven, na 15(*) meet· belangstelling voor
kaarten hadden dan voor schaken. Duidellik is iii ieder geval dat het aantal schilderijen
met kaarters. triktrakkers en biliarters aanmerkelijk groter is dan het aantal schilderijen
met een schaaktafereel.

Waar het

onderwerp aan

bod

koint.

ligt

de

reden

van

de

afl)eelding dan ook vrijwel altijd in de symbolische betekenis van het schaken.

In de loop van de volgende sub-paragrafen wil ik op drie aspecten van de symboliek van
het schaakspel ingaan: de machtsverhoudingen in de maatschappij. de relatie tussen man

en vrouw en de macht van de dood over de mens. Deze drie aspecten ziin herkenbaar in
de Nederlandse situatie. Dat zegt verder niets over de betekenis van de andere aspecten.
In het hierna te bespreken boek van De Cessolis komt bijvoorbeeld ook edn van tw'ee
Europese ontstaanslegenden niet vadernioord vooi ". Het is echter ook goed mogelijk
dat deze aspecten in Nederland al rond 140() verinnerlijkt w·aren.

2.3.2 Jacobus de Cessolis - de machtsverlioudingen in de maatschappij
De symboliek in het schaakspel kreeg zijn hoogtepunt in het werk van de dominicaner
monnik Jacobus de Cessolis. waarschijnlijk een Italiaan '"'. Deze zette rond 1325
zijn
preken op schrift onder de titel cLibe/his) De In„ribits 11(,inintilit ct (4.licils 11(,bilit,11 Lic
1)<)pitictrill,11 super luck) scaccort,111. meestal kortweg Lik/u.,· .,·c·(ic·(·mi,i,1 genoenid. Dit
boek gaat aan de hand van ami het hchaakspel ontleende beelden uit:gebreid iii op de

Murra\ . a. 11.. 54 l .
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menselijke gebreken en fouten. Daarbij poogt het de maatschappelijke ordening te verklaren en te legitimeren. Daniels formuleerde dit als volgt 141: "De schrijver IDe Cessolis.1 bezigt de schaakstukken als symbolen van den verschillenden staat der menschen
en het verloop van het spel als allegorie van de groote maatschappij. om den mensch te
keren. hoe hij "sijn leven sal regieren tot profijt ende salicheit sijnre sielen"" "".
Van Schaick Avelingh vindt het merkwaardig dat De Cessolis daarbij de rol van de
geestelijkheid met geen enkel woord vermeldt "": "Naar de reden van dit negeeren van
zijn eigen stand kan men slechts gissen. Behandelt hij alleen de deugden en plichten
van hen tot wie hij zijn vermaningen richtte, op wier verbetering hij, bij de samenstel-

ling van zijn werk het oog had ?".
Dat het schaakspel, als oorlogsspel, geen geestelijke figuur op het bord heeft. hoewel
in het Engels de term 'Bishop' voor een loper wordt gebruikt. kan daarbij een rol
gespeeld hebben. Deze ontkenning van de kerkelijke rol kan, naast het spelen om inzet
van geld en varianten die gebruik maakten van dobbelstenen, ook een reden zijn. dat de
Kerk nooit een eenduidige opstelling ten opzichte van het schaakspel heeft ingenomen.
Het boek van De Cessolis was in Duitsland eeuwenlang het meest verbreide boek na de
Bijbel "". Het werd talloze malen (circa 200 handschriften) afgeschreven en vele malen
vertaald, naar het Duits, Frans, Engels, Nedersaksisch, Portugees, Spaans. Catalaans,
Ook na de uitvinding van de
Italiaans. Tsjechisch. Zweeds en (Middel)Nederlands
boekdrukkunst werd het vele malen gedrukt, wat toch om een aardige investering vroeg.
De Nederlandse bewerkingen zijn in twee categorieen onder te brengen "I«:
1. werken die de bewerking van Franconis uit 1403 (of eerder ?!) volgen.
2. werken die de Tafel van den kersten ghelove van Dirc van Delf uit 1404 volgen,
waarin kapittel XLVI een bewerking van De Cessolis is. Dire van Delf is daarbij
uitgegaan van een Latijnse versie en niet van de versie van Franconis 'M7
Franconis bewerkte het boek van De Cessolis in of voor 1403. Het oudst bekende handschrift stamt uit 1403. Van Oostrom
noemt het een 'verdietsing'. maar Van Schaick
stelt:
"De
Middelnederlandsche
bewerker heeft dus geheel zelfstandig den
Avelingh
Ludus Scaccorum onigewerkt tot het 'Scaecspel' en dit is het juist. wat het werk recht
1()5
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Daniels. /Weester Dirc ,·an De/f - ZO'n pei:woil en zili n'e/·k. 46.
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Cockburn. a.,i·. 217. wijst er op dat het schaken hiermee een mimicry-aspect kreeg
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Van Schaick Avelingh. a. H·.. IX.
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Silbermann en Unzicker. a.H.. 1-38.
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Van Schaick Avelingh, a.it.. X.
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Daarnaast zijn er Mee min of meer van Cessolis onafhankelijke groepen moralisaties:

1().

1. bewerkingen van de 'Gesta Romanorum'.die door Van der Linde (a. it:. (1874), I-Beil. 141) wordt omschreven
als een bekende ver·zameling van gemoraliseerde parabels. fabels en vertellingen van onbekende samenstellers en

die een nog grotere verspreiding kreeg dan het werk van Cessolis. De oudste uitvoering stamt uit 1342.
2.bewerkingen van 'Le Pdlerinage de l'homme' van Guillaume de Gui Ileville (geschreven omstreeks 1350). waarin
de schrijver de Koning aan het hoofd van zun stukken de fundamenten van de Kerk laat aanvallen en ondergraven
(Van der Linde, a.it:. (1874). I-153.).
11'/

)

Daniels. a.,i:. 46 e.v.
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geeft op een plaats in onze letterkunde. die men niet aan iedere vertaling kan toekennen" '4
Van Schaick Avelingh w' geeft wel toe dat het lite mir talent van Franconis achterblijft bij dat van Dirc van Delf, die in zijn Ta»/ i·anden kersten ghelove (ca. 1404) in
hoofdstuk 46 van het 'Somerstuc' ook een vrije bewerking van De Cessolis geeft.

Opmerkelijk is dat Van der Linde niet bekend was met dit werk. De Tafr wordt
tegenwoordig gezien als een kwalitatief hoogtepunt in de Middelnederlandse literatuur.
1

Dirc van Delf was een ordegenoot van De Cessolis en was op 17 december 1399
door graaf Albrecht beroepen als hofkapelaan in 's-Gravenhage '11. Dit past weer mooi in
het beeld dat we eerder gekregen hebben van het Haagse hof. De graven werden met hen
aansprekende vergelijkingen toegesproken. Maar Van Delf spreekt niet alleen over en tot
de vorsten, ook heeft hij raadgevingen voor de ridders, de koningin, de heelmeester, de
rechter, de ambachtslieden, de drost of baljuw en de landbouwers.

2.3.3 De verhouding tussen man en vrouw
Voor de gedachte dat er een koppeling zou kunnen bestaan tussen 'schaken' in de
betekenis van 'een vrouw ontvoeren ten einde toestemming voor een huwelijk af te
dwingen' en 'schaken' als het spelen van het bordspel, is in de etymologie niet echt
ondersteuning te vinden. Het Nederlands Etymologisch Woordenboek
geeft als
oorsprong:
werkwoord 'roven', Middelnederlands ontsctiken, Middelnederduits schclschaken 1
jI.

ken. Oudfries skeka 'roven', met de afteiding schaker, Middelnederlands

sc(iker, Middelnederduits schakere (> Oudfries skakere, skaker), Oud-

hoogduits scahhari (Nieuwhoogduits schacher), Oudengels sceacere
'rover, schaker' en Middelnederlands scaec, Middelnederduits schak,
Oudhoogduits scah. Oudfries skak- 'roof, schaking' (uit Oudfrankisch
*skak komt Frans ec·hec).
-De Germaanse stam *skek kan hochstufe zijn bij *skak, waarvoor zie:
Oudsaksisch skakan 'snellen', Oudfries skeka (sterk) 'weglopen', Oudengels sceacan, scacan 'snellen, zich snel bewegen', (trans) 'schudden',
Oudnoors skaka 'schudden'; vergelijk ook Oudhoogduits untscachondes
'voortvluchtig'. Dan neemt men aan, dat een betekenis 'roven' ontstaan is
uit 'snel toegrijpen'.
-Verder te verbinden met Oudindisch khajati 'omroeren', Oudiers cingirs
'gaan, schrijden' blijft echter zeer twijfelachtig.
- 2 werkwoord 'touw over schijven laten vieren; schudden van nis in het net; (Zaans)
schoonmaken van een kamer', beantwoordt aan de onder schaken 1 genoemde Oudengels scacan. Oudnoors skaka 'schudden'.
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- 3 werkwoord 'schaakspelen', Middelnederlands sc·ake,4 Middelhoogduits schachen is
een afleiding van .,c'haak.
schaak

Middelnederlandse

.w·hak

(circa

1265-70),

scaec,

het

schaakzetten.

schaakbord, schaakstuk, uit het Oudfranse esc·hm·: schaakspel. schaakzet.
In de elfde eeuw werd het spel van de Arabieren overgenomen, die het in
Perzie hadden leren kennen, vandaar de naam stih 'koning'. Uiteindelijk
komt het spel uit Voor-Indie.
Misschien dat de lijn via het Oudfrans als zodanig is uit te leggen. Het doel van het
schaakspel, het roven van de vijandelijke koning. is zo nauw gerelateerd aan de andere
betekenis van schaken. dat de overeenkomst in naamgeving weI

erg toevallig

lijkt.

Het roven van vrouwen is ook niet herkenbaar in de symboliek van het schaken. zoals
we die kennen vanaf circa 1400. Deze symboliek toont een veel vertijndere relatie. al
staat daarin de verovering van elkaar nog weI centraal"'.
Om in te gaan op de symboliek begin ik bij een handschrift van de Tafel vai (len
kei sten glielo\'e dat bewaard wordt in de Pierpont Morgan Library in New York. Het
bevat 24 miniaturen. Nummer 16 geeft het volgende beeld (afbeelding 5):"Een koning
en eene koningin. beiden gekroond, spelen in een tuin schaak. Tusschen de bloemen
van den voorgrond zitten vier rinsen en rinsessen- '14

./

>

Afbeelding 5: De minnetuin bij Dire rail Delf

De afbeelding past niet bij de tekst van de 7,(di,/. Er is dus iets aan de hand. Dat een man
tegen een vrouw speelt, is voor ons misschien merkwaardig. maar al in de vorige
paragraaf is aangegeven dat schaken in de Middeleeuwen een spel voor zowel man als
vrouw was. Toch is het een eerste aanwijzing voor de context.

De middeleeuwer was zeer vertrouwd met het toen beroemde Urre

')
1/4

)

des Esche.-

Men ic)u kunnen vernic)eden dat de lompere vormen vaii verovering iii de eeuwen daarv r al 7 ijn gesublimeerd.
Daniels. a. „·. 204.
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(1//tel/rm.\. dat de avonturen van de auteur in de tuin der liefde beschrijft Il': ..Het verhaal
van de 'Eschez amoureux' opent met een schaakpartij tegen een jonkvrouw wier
schoonheid voor haar capaciteit in het spel niet onderdoet. Er ontwikkelt zich een strijd.
waarbij elke zet allegorische betekenis heeft. en het spel in zijn geheel het verloop van
de liefde symboliseert. Dit werk niankeerde in vrijwel geen enkele belangrijke bibliotheek".
De gerefereeide tuin zullen we dus. juiv door de aanwezigheid van het schaakbord.
"«
leidt o.a. hieruit af hoe het schaakspel
moeten zien als een minnetuin. Winkelman
minnetuin
verwerft
en daar een zelfstandige betekenis in
iconografisch zijn plaats in de
krijgt. Het neemt de rol over van het beekje in de literaire versie van Tristan en 1solde.
Deze lieldesgeschiedenis werd in de middeleeuwen vaak verteld. en kwam bijvoorbeeld
vaak voor als versiering op schoeisel "-. Sarfatij vermeldt o.a. een in 1979 in Leiden
gevonden slipper.
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Afbeelilitig 6. Het slipperblad uit Leiden.
Van het begrip minnetuin was men aan het Haagse hof zeer wel op de hoogte. De
vooraanstaande ambtenaar Dirc Potter (gestorven ca. 1428) beschrijft in Dei minnen
lk,ep het verhaal van Tristan en Isolde in een minnetuin. Ook hier is dus weer een
Haagse cirkel gesloten.
De betekenis van de prinsen en de prinsessen in afbeelding 5 is door het voorgaande
nog niet verklaard. Van Oostrom * spreekt het vermoeden uit (vanwege de aanwezigheid van het schaakbord?). dat het hier gaat om de hoofs-literaire spelvorm 'Le roi qui
ne ment'. ofwel 'koningsspel'.
De aanwezigheid van een schaakbord kan een afbeelding een voor ons totaal
onvermoede lading geven.
1

1,
)
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1

Niemeiler J.W.. u.,2·.. 12.

Winkelinan. 'Trihtan en Ivilde in de minnetuin - ();·er een verhierintinotief i,p laaimiddeleeuw, xchoei*el'. in
Ailixterdamer Betti·zize :tir Zilteren Genitairistik. Band 24-1986.
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Landen'. in Ad fontes - Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. ran de Kien. 31 \400.
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Honderd jaar later is de situatie gewijzigd.
Lucas van Leyden wordt weI gezien als de grondlegger van het Hollandse
genreschilderij "". Meestal wordt daarbij zijn werk 'De schaakspelers' uit 1508 genoemd.
De symbolische betekenis van het schilderij is in de loop der eeuwen verloren gegaan.

*·., 1'1
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Afbeelding 7. Lucas van Leyden - 'De schaakspelers:

Menigeen heeft geprobeerd die symboliek terug te vinden.
R. Vos 0 grijpt in zijn beschrijving terug op De Cessolis en de hoofse liefde, maar is
daarmee naar mijn mening honderd jaar te laat. Golombek "' blijft hangen in een
rationele beschrijving: een dame speelt tegen een man. maar dat gaat haar niet goed af,
als de tevreden uitstraling van haar opponent daarvoor een criterium is. Een toeschouwer geeft haar advies, en een andere. wijzere man probeert hem van tussenkomst te
weerhouden.
."
J.W. Niemeijer '-- is het verschil met de hoofse situatie niet ontgaan en wijst op de
volslagen vernieuwing in het oude schema van schakende paren met of zonder
toeschouwers, op de eerste plaats door de veranderde stemming: "Hier is niets meer
over van de lieflijke idylle der middeleeuwse chevalerie: arglistige en geslepen tronies
119

1 NN. Schilderkulist van A lot Z - GeM:hiedenis ,·an de schilderkunst ran oorsprong tot heden. 431.

120
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VA Lucas ,·an l.eyden. 1(11.

) Golombek. A Histon, of Chess. 96.
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Niemeijer, J.W.. a.w:.19.
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gluren elkander aan. uit de grove monden der vadsige mannen klinken op- en
aanmerkingen over het spel. de ruimte is vervuld van hun drukte. Wordt er vals gespeeldr Niemeijer acht het gezelschap er niet te goed voor. en vergelijkt deze
personen met de figuren. die op analoge schilderijen van Lucas' hand aan het kaarten of
dobbelen zijn. en daar voor een handigheidje niet terugschrikken".
Geen van deze beschrijvingen

lijkt

mij volledig te passen bij het schilderij. De sfeer

van Nienieijer is enerziids wei goed getroffen. maar anderzijds voel ik niet de drukte die
hij schetst en lijken de kleren mij niet goed te passen bij het beschreven milieu.
Naar mijn gevoel is de symbolische betekenis van het schaakspel verschoven van
een idyllische liefde naar een bijna ruwe erotiek: de tevredenheid van de veroveraar
wordt gecombineerd met de afgunst van de oudere man.
.--.
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Afbeelding 8: Komelis de Man - 'Het schaakspelende paar'.
Dit beeld komt overeen met visie van De Jongh over een schilderij van Kornelis de
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Man "', dat volgens hem als een amoureuze aangelegenheid opgevat moet worden. Hij
stelt: "Het schaakspel als metafoor van de liefde is afkomstig uit een hoofse cultuur en
droeg daar oorspronkelijk de kenmerken van. In de loop van de tijd zou dit beeld
worden gevulgariseerd. Het schilderij van De Man, uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw, is een product waarvan de inhoud werd afgestemd op de meer
triviale smaak van een burgerlijk publiek" De Jongh wijst daarbij op enkele clichdmatiMe details (de naar de vrouw opkijkende kat. het snaarinstrument aan de lambrisering
en de blaasbalg voor de open haard), stuk voor stuk toespelingen die ook elders in
amoureuze sfeer voorkomen. Deze, gevoegd bij de veelbeduidende blik van de vrouw,
de in verlegenheid gebrachte man. de informele kleding en de geopende bedstede,
zorgen ervoor dat de boodscha overkomt.
(
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Afbeelding 9: Gerrit van Honthorst - 'Schakers:
Nog duidelijker is de bedoeling aanwezig in de tekening (circa 1625) van Gerrit van
Honthorst (1590-1656). De man. wiens ogen door een aanvliegende cupido worden
geblinddoekt. tast naar zijn beurs. Door de liefde verblind, zal hij niets anders dan een
domme zet kunnen doen. Hij heeft zijn partij bij de hoeren al verloren '24. Het begrip
'liefde' moeten vanwege de beurs en de zinnelijke betekenis van de cupido niet te
romantisch voorgesteld worden. Blijkbaar past ook het schaakbord volledig in deze
context.
lIn een aantal opzichten doet het werk van C. de Moor. ca. 1681, denken aan het stuk
van Lucas van Leyden (zie volgende pagina). Met name de houding van de toeschouwer
C,

1 De Jongh. Toi lering en vermaak. Berekenissen z·an Hollandse genrevoorstellingen iiI de zeventiende eeww, \ 54157.

124) De Jongh. a.H.. 156-157.
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is sterk gelijkend. Ook hier zien we zinnebeeldige voorwerpen als de luit. het halfvolle
glas. de jas met zwaard en de glazen bol. In deze context is de afwezigheid van een
vrouw opmerkelijk. De gehele setting van het schilderij maakt de verwijzing naar
homoseksualiteit zeker niet onmogelijk. Daarmee zijn we dan weer aangeland bij de
mening van Cockburn over.esublimeerde homoseksualiteit.
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Ajlieelding 10: C. de M<*,r- 'Schaakpanij'.
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In het voorgaande is een duidelijke ontwikkelingslijn te zien: van de uitdrukking van een
hoofse liefde tussen man en vrouw verandert de symboliek naar een steeds nadrukkelijker gepresenteerde erotiek. Het gevoel ontstaat dat de symboliek steeds minder begrepen
wordt en daarom duidelijker getoond moet worden.
Hierbij blijft echter nog 6/n aspect buiten beschouwing. De verschuiving naar de
erotische symboliek valt min of meer samen met de opkomst van de nieuwe spelregels.
Ik heb al aangegeven dat die ontwikkeling als een sublimatie van de mannelijke agressie
gezien moest worden. De verschuiving naar de erotische symboliek lijkt mij ook typisch
vanuit een mannelijk standpunt. De symboliek ondersteunt daarmee de gedachte van een
mannelijke civilisatiespurt rond 1500 die in het schaakspel tot uiting wordt gebracht.

2.3.4 De macht van de dood over de mens
In vele legenden en volksverhalen wordt het schaakspel in verband gebracht met de
dood. Het schaakspel, en wel in het bijzonder de matzet, geeft de eindigheid van het
leven aan. Dat na afloop van een schaakpartij alle stukken samen in dezelfde doos gaan,
was een aantrekkelijke gedachte voor ieder die naar de grote maatschappelijke
verschillen keek of kijkt.
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Afbeelding 11: D.Pz. Pers - 'Bellerophon, of lust tot wysheit:
In een embleem in 'Bellerophon, of lust tot wysheit' van Dirck Pieterszoon Pers, staat het
letterlijk: "Mors omnibus aequa, eademque" 12'. Pers begint zijn bijschrift a met de
regels:
125

)

De dood is voor allen gelijk. en hetzelfde.

)

Van der Linde, a.it·. ( 1875). 77.
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"Of ghy vertrout it kracht en vorstelijcke horen,
Van Schildk,tacip en Trawant. daer win ghy zijt omringht,
(Int Conincklijcke Schaeck). en schiltwacht daer en boren,
Met t<,rens vast beset: De dmd da·h illes dwingt".
Overbekend is de afbeelding van Meester B.R. inet het anker, ca. 148()/90.
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Afbeelding 12: Meester B.R. met het anker - 'De kerning en de Dood'
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Typisch is ook het schilderij van Antonis Mor (afbeelding 13). Hierin zien we keurvorst
Johann Friedrich von Sachsen met zijn bewaker, een Spaanse officier, schaken. Het
schaakspel geeft aan dat de keurvorst door Karel V ter dood is veroordeeld.
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Afbeelding 13: Antonis Mor- 'Keurvorst Johann Friedrich von Sac·lisen',
Naast deze directe verwijzing naar de dood krijgt het schaken, en dan met name het
schaakbord. de betekenis van een vanitas-symbool. Dit thema wordt ver uitgewerkt door
Marion Faber 'p. Naar haar mening laat het schaakbord zich vanitit een moralistische
waardering op verschillende wijzen interpreteren. Enerzijds kan men het beschouwen als
teken van ijdelheid of van ledigheid en luiheid. anderzijds kan men het schaakbord. een
van de sterkste middelen om ruimtelijke ordening in beelden zichtbaar te maken. ook als
symbool van het Gezicht waarderen. Daarom concludeert Faber dat stillevens met een
schaakbord de kijker manen zich op de dood te bezinnen. De gedachte aan de dood moet
de mens tot deemoed brengen en zijn hart van aardse goederen losmaken.
Het duidelijkste symbool voor Faber van de vergankelijkheid van al het aardse, het
doodshoofd, verschijnt in een Frans Vijf-Zintuigen-stilleven in combinatie met een
schaakbord.
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\ Faber.M., i)a# SchachApiel in der etinipiii.schen Malerei und Graphik ( 155()-17(X)). 203 e.v.
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Afbeelding 14: Onbekende kunstenaar - 'Vanitas niet schaakbord'
Tussen boeken rondslingerend. tegelijkertijd betekenisloos en betekenisvol, wordt
het in zwart-wit geschilderde motief van de schedel tot een echte uitdaging voor een

wetenschappelijke studie. Volgens De Mirimonde '-w toont het schilderij de drie
mogelijke levensinrichtingen: boeken, schrijfveer en inkt voor 'vita contemplativa'. de
degen voor 'vita activa' en de gitaar, de spelen en het geld voor 'vita voluptaria'. In deze
samenhang wijst hij ook op de bijzondere rol van de muziek en de muziekinstrumenten.
die associaties met galante gezelschappen en profane genoegens oproepen en als
attribuut van allerlei aardse vreugden begrepen warden, maar die de kern van de
vergankelijkheid in zich dragen.
Het doodshootd. dat in de spiegel gereflecteerd wordt. en de snel uitbloeiende tulpen
herinneren aan de begrensde tijd van leven. Beurs en munten drukken zinnebeeldig luxe
en de koopbare liefde Uit, Speelkaarten en dobbelstenen associeren de ledigheid en laster
met het gewelddadig sterven. zoals het gat in de schedel, waarschijnlijk veroorzaakt door
een dodelijke stoot van de degen, drastisch bewijst. De vijf zintuigen worden geduid
door de spiegel. de luit. de bloemen. de sinaasappels en de buidel.
Tot de nieerduidige dingen in het schilderij behoren de boeken. die enerzijds als bron
van vermaning en stichting, anderzijds als nutteloos tijdverdrijf of ijdele wetenschap
kunnen gelden. die de mensen onder omstandigheden verwaand laten worden en hen van
goede daden athouden.
Bij een poging de betekenis van het schaakspel in het Vijf-Zintuigen-stille\'en te
doorgronden. zijn er. zo betoogt Faber, drie interpretatiemogelijkheden: als men het
-')

De Midminde. 'I.e* oeu\re+ francaise4 8 ,ulet de musique au Mu de du l«<,uvre. I. N.iture, 1™irte* du X\'Ile
.id k.i n l i t Rea·tu, du /jitit·re et de., mu,·A'.i de Fi·,1,1,·e. 15(1965 ).51 -53.
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schaakbord in fysische zin als 'tastbaar' ding benoemt, dat men bij het spelen benut om
met de handen te betasten. laat het zich als een symbool van het Gevoel gelden. zoals
bijvoorbeeld ook voor kaarten, dobbelstenen, munten enz. geldt, maar het schaakbord is
vanwege de perspectivische werking van de zwart-wit velden ook als symbool voor het
Gezicht te accepteren, ook al kunnen daarvoor geen bewijzen aangevoerd worden. De
derde interpretatiemogelijkheid stoelt op de morele verwerpelijkheid van het spel.
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70</1--Afbeelding 15 Pieter van der Heyden naar Pieter Brueghel de Oudere - 'Nemo'
Daarmee komen we met Faber terecht bij een kopergravure van vermoedelijk Pieter
van der Heyden naar een werk van Pieter Brueghel de Oudere. Ik laat Faber aan het
woord w: "Die Nichtigkeit menschlichen Strebens und Bemithens um materielle Guter
zeigt Pieter Brueghel d. A. in seiner Zeichnung 'Elck' (Jedermann). die als Kupferstich
ebenfalls bei Hieronymus Cock herausgegeben wurde," Dat menselijk streven en
handelen drukt Pieter Brueghel de Oudere uit in de figuur van 'Elck', die in de rol van
koopman met een geldbuidel aan de gordel temidden staat van vaten. korven, balen en
kisten en die zelfs bij daglicht met een lantaarn zoekend rondloopt, opdat hem geen

enkel voordeel of winst ontgaat. Hij zoekt overal, zelfs op weg naar de kerk ziet men
hem rechts op de achtergrond met de lantaarn. Hij vecht voor elk deel van zijn bezit:
zelfs zijn lijkendoek, die iemand hem links in beeld wil ontnemen. laat hij zich niet
zonder strijd afpakken. Tot de vele nutteloze dingen die hem omgeven, behoren naast
handwerktuig diverse spelen. zoals dobbelstenen, kaarten en een schaakbord, die op
oneerlijke winsten duiden.
Ook hier dringt zich bij de spelen de vanitasgedachte op. In het bovenste gedeelte is
een afl)eelding in een afbeelding te herkennen. Het toont de figuur 'Nemo' in narrenkostuum, die in een spiegel kijkt, met daaronder het opschrift 'Niemat en kent he selv'.
1"l Faber. a. it:. 210£.v.
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De tegenoverstelling van de kleinere met de grotere afbeelding onthult volgens Faber
de betekenis van de kopergravure. De 'Niemand' is de tot persoon geworden afbeelding
van het onschuldig lijden die ten onrechte voor de wandaden en misgrepen van anderen
verantwoordelijk wordt gemaakt. Terwijl de koopman in zijn bezitsdrang en
eigenliefde de eigenlijke nar is, die bezeten naar aardse goederen streeft. wordt 'Niemand' beschuldigd dwaas te zijn. Maar het opsch,ift letterlijk genomen. is hij de wijze.
die in de spiegel, het attribuut van de schranderheid, zijn echte Ik herkent.

Afbeelding 16. Adriaen van der Wedf - 'Paar bij het schaakspel'

Een schilderij van Adriaen van der Werff (circa 1680) combineert het erotisch
thema met de vanitasgedachte. De Jonah "' wijst er op dat de stand van het spel zich laat
reconstrueren: de zwarte koning van de vrouw blijkt te zijn matgezet door de witte
koningin van de man. Beiden wijzen op het resultaat van de laatste zet. Het paradoxale
daarbij is dat achter hd:ir een beeld van de Overwinning staat. De Jongh concludeert
"dat de overwinning van de man geen echte overwinning is en dat zij. zijn koningin,
degene is die uiteindelijk triomfeert".
"
wijst de vrouw echter naar de zwarte dame die. als het schilderij
Volgens Faber
zich goed laat lezen. de witte dame kan slaan. waarna zwart wint. Volgens haar kan dat
heel goed de betekenis van het beeld van de Overwinning zijn.
Geheel in de stijl van de erotische betekenis vraag ik me dan af of de vrouw de witte
1

Ill
)

De Jongh. a.,i:.156-157.
Faher. a.„·.. 2 1 9.
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dame zal slaan of het daarbij zal laten. Dat sluit mooi aan bij de interpretatie van De
Jongh.

Deze interpretatie lijkt mij echter niet geheel volledig. Faber wijst op de vanitasgedachte die in het stuk aanwezig is door de gevulde schaakdoos. Ik denk dat het
overwinningsbeeld daarop slaat: de Dood overwint alle zinnelijke genoegens van het
leven: de vraag of de man danwel de vrouw wint, is vanuit die optiek niet interessant.

2.4 Conclusie
Schaken kan in de Lage Landen op een lange historie bogen. Zowel de directe als de
indirecte bronnen gaan terug naar het begin van de dertiende eeuw. Veel van de vroege
bronnen zijn gerelateerd aan het Hollandse hof in Den Haag. dat door de graven tot een
schaakcentrum werd gemaakt. De feiten die over het schaken aan het hof bekend zijn.
passen goed in de beelden die Murray schetst voor de rest van Europa. De stedelijke
verordeningen en bepalingen geven grond aan de gedachte dat het schaken in deze
periode niet beperkt bleef tot het hof. Een verspreiding naar de lagere standen lijkt
aannemelijk.
Het wegvallen van het hotleven na 1430 heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een
terugval in de populariteit van schaken. Maar ook de opkomst van het kaarten. dat beter
aansloot bij de behoeften van de lagere standen. zal daaraan hebben bijgedragen.
Van nog groter belang lijkt echter de spelregelwijziging die overal in Europa tussen
1485 en 1500 werd doorgevoerd. Over het waarom van die snelle verspreiding over

Europa is veel gespeculeerd. Er zijn relaties gelegd met Jeanne d'Arc. 111et isabel van
Spanje, met Catarina Sforza en met de opkoniende Mariacultus. Een relatie met het
aftakelende feodale stelsel lijkt plausibel.

Er is echter ook voldoende voedingsbodem om de spelregelwijziging als een
civilisatiespurt van de heersende krijgersstand te interpreteren: het spel nioest agressiever
worden om de agressiviteit van de spelers te kunnen sublimeren. Moderne psychoanalytische gedachten lijken daarbij aan te sluiten. Maar ook geeft deze theorie een verklaring
voor de afnemende belangstelling van zowel vrouwen als van de lagere standen en voor
een toenemende belangstelling bij de geestelijkheid.
Tussen 1500 en 1700 gaan de meeste berichten over schaken inderdaad over vorsten
en militairen. Pas na 170() komt daarin. vooral onder invloed van buitenlanders.
verandering. Er schijnt geschaakt te worden in de koffiehuizen, waarbij er niet meer om
geld wordt gespeeld.
Pas in de achttiende eeuw wordt in Nederland de visie van schaken als kunst of als
wetenschap. mogelijk gemaakt door de spelregelwijziging twee eeuwen eerder. door
schaakboeken ondersteund. Daarbij werden zowel oude buitenlandse schaakboeken voor
gebruik in Nederland uitgegeven. als ook schaakboeken speciaal voor de Nederlanden
geschreven.

De beschouwing van de symboliek van het schaakspel in Nederland leverde een
onverwachte ondersteuning voor het idee van de civilisatiespurt rond 1500. De
verschuiving van een hoofse betekenis vddr 1500 van het schaakbord in een man-vrouwrelatie naar een erotische betekenis nd 1500 moet in dat licht gezien worden.
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De moralisaties I·an De Cessolis konden in de Nederlanden op een ruime verspreiding rekenen. terwijl ook liet schaakspel als symbool van de dood weid herkend.

In dit hoofdst,ik is aangetoond. dat er

een

relatie A tussen het schaakspel en de

maatschappelijke ontwikkelingen. In de volgende hoofdstukken wordt dan specifiek naar
die relatie in de negentiende eeuw gekeken.
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3. MODERNISERING EN CIVILISATIE IN DE 19e EEUW
3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat schaken in Nederland op een langdurige
historie kan bogen. Weliswaar lag het hoogtepunt in de middeleeuwen, maar het schaken
is nooit volledig verdwenen. Ook is duidelijk gemaakt dat het schaakspel zich aan de
maatschappelijke ontwikkelingen wist aan te passen. Het lijkt dan ook heel zinvol naar
de ontwikkelingen in de maatschappij vanaf het vierde kwart van de achttiende eeuw te
kijken om zo het schaakspel in de negentiende eeuw te kunnen positioneren.
De veranderingsprocessen die vanaf het einde van de achttiende eeuw in de
maatschappij de boventoon voeren, worden wel gevat onder de term 'modernisering'.
Sommigen reserveren deze term uitsluitend voor de technologische vernieuwingen in de
bedrijfsvoering van de industrie. maar in het algemeen wordt de term breed opgevat voor
alle veranderingsprocessen: politiek. technologisch. economisch en sociologisch. Ook in
Nederland werd aan modernisering, op eigen wijze. invulling gegeven. In het eerste deel
van dit hoofdstuk wordt daar nader op ingegaan.
Vervolgens ga ik in op de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen op het
gedrag van individuen. Onder invloed van die maatschappelijke ontwikkelingen is er
sprake van een civilisatieproces. Modernisering en civilisatie vormen dan de bril
waarmee in Hoofdstuk 4 gekeken zal worden naar'vrije tijd' en verenigingsvorming.

3.2 Modernisering in Nederland
3.2.1 De groei naar een natiestaat
In Nederland heeft de modernisering zich langs andere lijnen voltrokken dan in bijvoorbeeld Engeland. Technologische modernisering heeft natuurlijk wel plaatsgevonden,
maar er is nauwelijks sprake van een 'industriele revolutie'. zoals Engeland die gekend
heeft. De oorzaak daarvan ligt in de typische kenmerken van de Vereenigde Republiek.
zoals die zich vanaf de Gouden Eeuw ontwikkelde. De Republiek richtte zich op de
handel en handelsbelangen stonden meestal haaks op industriele belangen (vrijhandel
versus protectie). Dit was een van de grote problemen voor het Vereenigd Koninkrijk
tussen 1815 en 1830, omdat de Zuidelijke Nederlanden wel de ontwikkelingen in
Engeland volgden.
Toch heeft ook Nederland met een groot moderniseringsproces te maken gekregen in
periode
de
tussen 1780 en 1830. De Republiek bestond eigenlijk uit een aantal kleine

9

Deze paragraaf is gebaseerd op:

Van Tijn. 'Het sociale leven in Nederland 1844-1875. 1*75-1895 en 1895-1914'. in Van Tiin e.a.
Geschiedenis ,·an het moderne Nede kind - PeI ilieke. econ ,mische en . ociale imtwikkelingen

•

Banke.a.. Nede,·lands rei·ledeitin wigeli,litcht · De nieitwste tijd: 1813 tot heden.

•

Frischy enToebes ired.3. Het <intstaan \'an liet niciderne Nederland - staars- en mtieroming tussen 1780 en
j

830.

Van den krenbeemt. 1,1 het spoor yan de \'„c,ruitgang - Het midemi ering prcic·e.3 in de Nederlandse
samenle,·ing 1730- 1980.
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staatjes. die alleen de buitenlandse en defensie politiek gemeenschappelijk hadden. De
macht lag veelal gedecentraliseerd bij de stedelijke elites. waartoe enkele honderden
families behoorden. Maar er was een veel bredere la:ig die aanspraak op deling van de
macht maakte. Dat uitte zich in grote spanningen in de maatschappelijke bovenlaag.
tussen de patriotten en oranjegezinden. De patriotten richtlen eigen schutterijen op om zo

tegenwicht te kunnen geven aan de dominantie van de stadhouder over het leger. Mede
door het weinig krachtige optreden van Willem V leidde dat tot een dreiging van
burgeroorlog. Pruisische interventie na het incident bij Goejanverwellesluis (Willem V
was getrouwd met Wilhelmina van Pruisen) herstelde tijdelijk zijn greep op de samenleving. Toch kan men zeggen dat in het laatste kwart van de achttiende eeuw de staat geen
exclusief geweldsmonopolie had.
Pas de komst van de Fransen zou dat staatsmonopolie herstellen. Deze bezetting

dwong een pacificatie van de maatschappelijke bovenlaag af: de patriotten hadden
gelijkgezinden in huis gehaald, de oude regentenstand werd, uit geldelijke motieven.
door de Fransen te vriend gehouden. Bovendien werd de Nederlandse economie in de
jaren die volgden ernstig geschaad door de Franse continentale politiek. Dat leidde tot
een sterk verminderde animo voor conflicten tussen Nederlanders.
Door de geboorte van de Bataafsche Republiek in 1795 werd wel voor het eerst een
Nederlandse staat gevormd. De staatsinrichting moest onder deze gewijzigde omstandigheden opnieuw opgezet worden. Dat zou niet in ddn keer gebeuren. Bij alle staatkundige
hervormingen die volgden (de staatsgrepen van 1798 en 1801, de overgang naar een
koninkrijk, de inlijving bij Frankrijk en de terugkeer van de Oranjes), zou het steeds
weer gaan over de mate van democratisering, de centralisatie van de macht, de rol van de
Nederduitse Kerk en de unificatie van de wetboeken.
Unificatie is waarschijnlijk de allesomvattende term voor deze periode: uit de zeven
gewesten moest 6dn natiestaat ontstaan. De problemen daarbij waren legio. Pas in 1809
bijvoorbeeld werd in Nederland 6dn tijd ingevoerd. Ook qua maten waren er geen
uniforme afspraken.

3.2.2 Een korte schets van de geschiedenis va,i Nederland in de 19e eettw
in de vorige paragraaf ben ik ingegaan op de omvorming van Nederland van een
gedecentraliseerde federatie tot een modeme natiestaat. en dat in een relatie f korte ti.id.

Deze omvorming werd in gang gezet na het geleidelijk aan wegvallen van het
geweldsmonopolie van de stadhouders. Het geweldsmonopolie zou niet opnieuw ter
discussie gesteld worden bij de terugkeer van de Oranjes in 1815: de nieuwe ideeen van
dertig jaar eerder werden ondertussen breeduit gedeeld in de maatschappelijke
bovenlagen. Deze pacificatie werd ook door de Belgische revolte niet meer in gevaar
gebracht. waarschijnlijk vanwege de duidelijke Noord-Zuid-scheiding.
Na de slag bij Waterloo en het congres van Wenen had het nieuwe Vereenigd
Koninkrijk het tij niet mee. De verschillen tussen het Noorden en het Zuiden waren
groot. de vertrouwensbreuk enorm. Maar ook de economie gaf vanaf 1815 een dalende
lijn te zien. Het nieuwe koninkrijk baseerde zich economisch op drie pijlers: de handel in
Holland. de zware industrie in Wallonie en de landbouw in de rest van het land. Deze
pijlers moesten ondersteund worden door infrastructurele projecten, zoals de aanleg van
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de Zuid-Willemsvaart van 1822 tot 1826 en van de eerste spoorlijn. Behalve de poging
tot integratie van het Noorden en het Zuiden. zoals bij de Zuid-Willenisvaart. hielpen
projecten als deze ook mee de mobiliteit van de mensen te vergroten. Maar deze driepijler-strategic veroot zaakte ook nieuwe spanningen. De belangen van Wallonie
(protectie) stonden vaak loodrecht op de belangen van Holland (vrijhandel).
De Belgische opstand ( 1830 101 1839) vormde de afsluiting van deze periode en was

voor koning Willeni 1 het teleurstellende einde van zijn koningschap. Zijn troonsafstand
in 184() markeerde een breuk in de geschiedenis. De Belgische opstand had. vooral
vanwege de bijbehorende mobilisatie en het internationale isolement. een grote invloed
op het latere Nederland. Het versterkte het Nederlandse identiteitsbesef en saamhorigheidsgevoel. en kweekte ook. door het verblijf van de noordelijke soldaten in het huidige
Noord-Brabant en Limburg. begrip voor de bewoners van de zuidelijke provincies. Maar
het gaf ook aanleiding de gedachten over een Groot-Nederland definitief van zich af te
schudden en de blik meer intern te richten. Nederland richtte zich niet op industrialisering en zou in het revolutiejaar 1848 vooral afwachtend reageren. Ondertussen was de
economie. al zwaar gehavend door het wegvallen van de zware industrie, in een ctisis
terecht gekomen met als dieptepunt de grote hongersnood van 1843/4. Daarna zou de
economie gaan aantrekken. Dit werd gestalte gegeven in nieuwe infrastructuurprojecten
en in een modernisering van de industrie.
Maar ook op sociaal-cultureel vlak werden nieuwe initiatieven zichtbaar. Meer mensen werden. via de nieuwe grondwet, bij het maatschappelijk proces betrokken. In de
kunst werden nieuwe stromingen zichtbaar. De maatschappij als geheel werd meer open.
De periode tot 1870 kan vooral gekenschetst worden als de periode van de liberale
successen (en dan met name van Thorbecke). Dat 1870 als een omkeerpunt gezien moet
worden. wordt misschien weI het best gallustreerd door de Narede van Thorbecke uit
1869. die men als zijn politiek testament kan beschouwen z:
toont stilstand. geen
voor
de
welvaart
en
de
verder.
nu
toch
aanwijzing
ontwikkeling onder de burgerklasse
zeer toegenomen waren".

Andere belangrijke gebeurtenissen rond 1870 waren de afschaffing van de doodstraf
(1869). de afschaffing van het zegel op de dagbladen (1869), waardoor de verbreiding
aanzienlijk toenam. en de Indische cultuurwet ( 1870). waarniee slavernij tot de laatue
stuiptrekking (koffie) werd veroordeeld.
Daarnaast waren er twee belangrijke buitenlandse gebeurtenissen van grote invloed:
. de Frans-Duitse Oorlog en de vestiging van het Duitse Rijk: als gevolg hiervan werd
in 1874 (erg laat voor zo'n paternalistische wet) de Vestingwet aangenomen: een wet
die m.i. ook als een culminatie van de gedachten over de open maatschappij gezien
mag worden. De consequenties van die wet waren groot voor de tot dan toe Overgebleven vestingsteden. Datgene wat eeuwenlang de stadse bevolking En de bevolking van de ommelanden zekerheid had gegeven. werd afgebroken. Dat bood
enerzijds nieuwe mogelijkheden. maar kon natuurlijk ook een onveilig gevoel geven.
. de inname van Rome door de Italiaanse troepen. waardoor een einde gemaakt werd
aan de wereldlijke heerschappij van de paus. In Nederland betekende dit een ver7
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sneld einde mn de,amenwoking tussen liberalen en katholieken. zoals die sinds
1853 had bestaan. Deze xamenwerking was al eerder door de encycliek Qll ilit(1 Clir(i
en de daaraan toegevoegde Sy//abit., e,·,-ormn uit 1864 onder druk gekomen.
De periode vanaf 1870 wordt gekenInerkt door een aantal pat lenientaire patstellingen.

met name over de kieswet en de onderwijswet. Deze patstellingen ontstonden door de
verdeeldheid iii het liberale k:imp over het tempo van modemisering en door de opkomst
van drie zuilen: de oilhodox-protestantse. de katholieke en de socialistische.
Gedurende de gehele negentiende eeuw speelde de horizontale scheiding van de bevolking in de vortii van standen een belangrijke rol. In de laatste decennia van de eeuw.
vanaf 1870. zou ook een verticale scheiding een rol in de maatschappij gaan spelen.
Deze verticale ophplitsing staat bekend onder de term 'verzuiling'. Afhankelijk van het
kader worden daarvoor verschillende definities gebruikt. Ik wil in dit werk. net zoals
Van Miert doet '. de ruime definitie voor een zuil van J.C.H. Blom hanteren:
-bevolkingsgroepen waarvan de leden een belangrijk deel van hun sociaal-culturele en
politieke activiteiten bewust binnen de eigen levensbeschouwelijke kring verrichten
alsniede de gezamenlijke organisaties die daartoe mogelijkheden bieden".
+

De orthodox-protestantse zuil is in zijn aard een reactie op het Verlichtingsdenken met

de rationele mens in het centrum van het wereldbeeld. Hierbij was de Nederlands
Hervormde Kerk, als organisatievorm in 1817 verplicht opgelegd door Willem 1. een
mikpunt van kritiek, onidat dit instituut zich bewust afzijdig hield van de inhoudeli.ike
kant van de religie. Op die manier dachten de opstellers van het Algemeen Reglement de
grote verschillen in inhoudelijke beleving. varierend van deYsme tot orthodoxie, toch in
dEn kerk te kunnen vangen. In de loop van de eeuw zou echter de inhoudeli.ike
controverse iii belang toenemen. Bilderdijk. Da Costa en Groen van Prinsteret waren
aanvankelijk de voormannen van de anti-revolutionaire stroming die zich tegen vrijwel
alle aspecten van de Verlichting afzette. Men eiste de terugkeer van God in het centrum
van het maatschappelijk denken.
De anti-revolutionaire stroming toonde even zijn potentiele omvang bij de Aprilbeweging als reactie op het herstel van de bisschoppelijke hierarchie in 1853. Deze strijd
loopt echter niet goed af en ook bij de eerste schoolstrijd in 1857 wordt een nederlaag
geleden. Abraham Kuyper zou als anti-revolutionaire vooniian de stroming organiseren.
Daarbij zou hij, als anti-modernist, van zeer moderne hulpmiddelen gebruik maken,
zoals Ruiter en Smulders formuleren ': "Kuypers beweging is van zulk groot belang
omdat zij laat zien dat de anti-moderniteit een integraal onderdeel was van de strijd om
de moderniteit. In allerlei opzichten pakte Kuyper zijn strijd tegen de 111oderniteit veel
moderner aan dan de libemlen, die haar wilden bevorderen. Kuyper gebruikte de
moderniteit om haar zoveel mogelijk buiten de de,ir te houden. maar het paradoxale

')

Van Miert. Lka/·i ,·an ,·ht/}gi'ev flic,i·til71(·ht - l.diewkw. ikitie ('ii ,·e,-21,ilin.w. lie/m#'MIL·h<,1,·,1 /,C.90- /92(/. 2.

4) Bllim. Onder,trk naar rer/i,iling in Nederland. Statu. qu,i:vicini. en wen.eli'ke #Int ikk:!ing'. in Bloin en
Mi1 et. 'Brr,eder.ihii, C (11111'.AVa·ten \·(in \·et·:itililix ill ze,·eil Holialid e gemeente,1. 11.

'1

Ruiteren Sinulder;. Litei·attliti· en incide,·ititeit iii Nedei·kuki 184,)-199().73.

52

gevolg was natuurlijk wei dat hij haar op die manier ten dele in huis haalde". Daarbij
probeerde hij zoveel mogelijk de antithese - de poging van confessionelen om een eigen
cultuur, gebaseerd op de Bijbel. gestalte te geven en deze zoveel mogelijk te vrijwaren
van liberale invloed - te bewerkstelligen. Zijn rede bij de opening van de Vrije
Universiteit in 1880 had als titel Souvereiniteit in eigen kring. Deze soevereiniteit werd
geacht zich uit te strekken tot alle aspecten van het maatschappelijk leven.
De anti-revolutionaire zuil was in de negentiende eeuw de belangrijkste motor achter
de verzuiling. Overigens zou er in 1894 een schisma binnen deze zuil optreden, toen de
meer gegoede burgers binnen de ARP zich niet langer konden vinden in de orientatie van
Kuyper op 'de kleine luyden" en zich organiseerden in de Christelijk Historische Unie.

Voor de katholieken lag de zaak anders. Voor hun was het op de eerste plaats belangrijk
maatschappelijk gelijke rechten te krijgen en een erkenning van hun eigen organisatie.
Voor hun waren de grondwetswijzigingen van 1798 en 1848 grote emancipatorische
stappen vooruit. Na 1848. waarbij Thorbecke overigens van katholieke steun afhankelijk
was geweest. was het zaak de grondwetswijzigingen in concrete wetgeving vertaald te
krijgen. Daarvoor moesten zij met de liberalen samenwerken. waarbij de orthodoxe
protestanten vooral als de oude vijanden werden gezien. In deze fase was er bij de
katholieken dan ook een grote bereidheid zich te voegen naar de liberale cultuur. Zij
boden dan ook verrassend weinig weerstand tegen de schoolwet van 1857, die bij de
anti-revolutionairen zoveel verzet opriep.
De situatie veranderde echter snel na 1864 toen paus Pius IX de liberale denkbeelden
als dwalingen veroordeelde. Pas daarna werd het anti-moderne en zeer conservatieve
karakter van de katholieke stroming echt duidelijk. Ook de katholieken hanteerden de
verlichte hulpmiddelen van een sterke organisatie. Toch zou de katholieke zuil pas in
kracht toenemen na de grondswetswijziging van 1887. waarbij het kiesrecht aanzienlijk
werd uitgebreid. Zij profiteerden daarvan, omdat de armere volksdelen vooral katholiek
waren. Van nog grotere invloed waren de aanpassingen vanaf 1878 door Leo XIII van de
katholieke opstelling aan de eisen van de moderniteit. met de encycliek Rerum Novarum
uit 1891 als hoogtepunt. Zonder deze aanpassingen zou door het strenge conservatisme
iedere band met de 'moderne' maatschappij verloren zijn gegaan.

De socialistische zuil zou op zichzelf pas laat in de negentiende eeuw tot ontwikkeling
komen, maar de socialisten waren nauw verwant met de vrijzinnig-radicale stroming in
het liberalisme. Met name in Noord-Nederland hadden de radicaal-liberalen een stevige
basis. In 1888 werd Domela Nieuwenhuis in het Friese Schoterland tot lid van de
Tweede Kamer gekozen.

De verzuiling kan duidelijk gezien worden als een verschil van opvatting over de
maatschappelijke spelregels. De heersende liberale opvattingen werden niet gedeeld door
de conservatieve confessionelen en door de radicalen. Deze opposanten kregen vanaf
circa 1855, en in sterke mate vanaf 1870, de wind in de zeilen. Het liberalisme kwam in
het defensief door inteme verdeeldheid over het tempo van de noodzakelijk geachte
maatschappelijke veranderingen. In de oud-liberale opvatting moesten de kleine burgers
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en werklieden eerst opgevoed warden in het liberale cultuurgoed. voordat zij echt aan het

maatschappelijk proces mochten deelnemen. Daarom was de schoolstrijd voor alle
partijen uiterst est,entieel.
Ook kwainen de libeialen in het defensief omdat zij tegenover de ideologieen van
hun tegenstanders slechts een op het comproniis gericht pragmatisme konden stellen.
Juist onidat de liberalen niet de behoefte hadden tot 'soevereiniteit in eigen kring'. is er in
Nederland eigenlijk nooit Sprake geweest van een liberale zuil, zij zochten altijd het
coniprom is.
De maatschappelijke druk leidde in 1887 lot wijziging van het kiesrecht, waarbij het
aantal stemgerechtigden fors werd uitgebreid. Dit leidde tot een confessionele
verkiezingswinst in 1888 en het eerste confessionele kabinet Mackay. Daarna ontstond
pas echt strijd oni de maatschappelijke hegemonie. De negentiger jaren worden gezien
als een rumoerige periode, vergelijkbaar met de sixties van de twintigste eeuw. Ook toen
waren het vooral de jongeren die zich roerden. Dat gaf bij de gezeten burgerij een sterk

jin de siecle gevoe\,

3.2.3 De standemnaatschappij
Als resultaat van de revolutionaire activiteiten rond 1800 kan een groter deel van de
burgerij deel nemen aan de macht. Toch mag dat niet te ruim gezien worden. Een
belangrijk kenmerk van de Nederlandse maatschappij in de negentiende eeuw was de
deling van de samenleving. Tot de herziening in 1848 kende de Nederlandse grondwet
nog steeds drie politieke standen: de ridderschappen, de steden en de landelijke stand.
Daarna werd 'stand' een maatschappelijk begrip. Onder 'stand' wordt dan een brede
maatschappeluke groepering verstaan met eenzelfde prestige en status. grotendeels
bepaald door de getoonde welstand.
Maar omdat door de economische recessie in de eerste helft van de negentiende
eeuw het verkrijgen van welstand heel moeilijk was, waren de kansen tot sociale stijging

gering en kreeg deze standsindeling een erfelijk karakter. "Als je voor een dubbeltje
geboren bent, dan word je nooit een kwartje" is een songlekst die uit dit erfgoed ontstaat
". In het algemeen worden er drie maatschappelijk standen onderscheiden:
. de hogere burgerij. ca 5% van de bevolking bestaande uit:
. de aristocratie en aanzienlijken (adel, patriciaat, handels- en geldaristocratie,
magistraten, grootgrondbezitters. herenboeren en grote fabrikanten)
. de gegoede burgerij (groothandelaars, minder grote fabrikanten, beoefenaren van
vrije en intellectuele beroepen en grote boeren)
. de kleine burgerij, ca. 259 van de bevolking bestaande uit:
welgestelde burgers (ambachtsbazen en winkeliers met personeel, kleine renteniers. kleine boeren, kantoorbedienden en hoofdonderwijzers)
mingegoede burgers (ambachtsbazen en winkeliers zonder personeel. kraniers.
.
vissers. schippers. voerlieden. meesterknechts en keuterboeren)

1
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. de arbeiders, ca. 70% van de bevolking bestaande uit: handwerkslieden, huishoudelijk personeel en inwonende en vaste landarbeiders. Aan de onderkant van deze
categorie stonden degenen zonder werk en de zieken.
In het begin van de negentiende eeuw lag de macht bij de hogere burgerij. maar in de
loop van de eeuw zouden langzaamaan ook de lagere bevolkingsgroepen bij de macht
betrokken woiden. Algemeen stemrecht is overigens pas in de twintigste eeuw tot stand

gekomen.
Standsbesef is essentieel voor begrip van de negentiende eeuw. Binnen de maatschappij
hield men deze indeling scherp in het oog. Van allerlei zaken kon men atleiden tot welke
groep iemand behoorde: taalgebruik. eetgewoonten. voornamen, emotionele uitingen.
voeding. woning en woninginrichting. huwelijkspartner en vrienden en kennissen.
kleding. religie en onderwijs ledereen diende te leven volgens de nonnen van zijn stand.
afwijkend gedrag werd afgekeurd.
Het was moeilijk om binnen deze hierarchie te stijgen. Niet alleen moest men,
ondanks de dalende economie. het bijbehorende niveau van welstand bereiken. maar
men moest ook de erkenning krijgen dat men het vereiste niveau van civilisatie bereikt
had. Zolang men die erkenning niet had. was men 'te klein voor tafellaken, maar te groot
voor servet'. Een belangrijk hulpmiddel tot stijging was het sluiten van een huwelijk op
stand. al zou de hoger staande familie een dergelijk huwelijk vaak proberen te
voorkomen. Ook ziet men bepaalde beroepen in de loop van de eeuw in stand
verschuiven. Notarissen. artsen en onderwijzers namen in aanzien toe, maar inilitairen
voelden een afnemende maatschappelijke waardering.
Deze verschuivingen zijn overigens in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen zeer wei te begrijpen. Notarissen werden in de meer en meer verzakelijkende
maatschappij nodig voor het juridisch veilig stellen van de aangegane overeenkomsten.
Artsen waren steeds meer nodig vanwege de behoefte aan gezonde arbeiders in een tijd
dat de hygiene sterk afnam. Onderwijzers hadden hun hogere waardering vooral te
danken aan de noodzaak tot beter opgeleide arbeiders in een tijd van toenemende
mechanisering. een noodzaak die in 1857 leidde tot een .schoolwet met vaststelling van
een minimumsalaris en invoering van pensionering Militairen werden in hun positie
aangetast door een afnemende externe bedreiging en de toenemende rol van militaire

hulpmiddelen.
Standsdaling was een dreiging die in moeilijke economische tijden zeer reeel was, al
had iedere stand toch wei mechanismen van solidanteit om de minder gelukkige
standsgenoten gedurende enige tijd hiertegen te beschermen.
Ondanks de geschetste moeilijkheden om in maatschappelijke stand te stijgen. groeit
de burgerij toch in de negentiende eeuw: enerzijds doordat bepaalde groepen toegang lot
de hogere burgerij afdwongen (de genoemde notarissen. artsen en onderwijzers) en
anderzijds omdat er altijd 'nieuwe rijken' ontstonden. met name in perioden van

economische expansie, die beetje bij beetje bijdroegen aan een versoepeling van de eisen
aan de stand.
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Toch stelt Bos - in zijn inleiding dat de gevestigde elites zich in de negentiende eeuw
konden handhaven. vooral oindat de nieuwe ri.iken zich na h,in lange weg best wilden
aanpassen aan de wensen van de ge\'estigde elite. Overigens traden hierbij regionale ver-

schillen op.

Zo geeft Bos in zijn inleiding ' de verschillen tussen Nederland en zijn naburen ami.
In Duitsland zou de scheiding van adel, burgers en boeren veel langer in stand blijven.
waarbij er bij de gegoede burger nog twee subgroepen weiden onderscheiden. het

Bildungsburgertum (bureaucraten en hoogleraren) en het Wirtschaftsburgertum
(handelaren en ondememers). Waar opleiding en achtergrond belangrijker werden. werd
de afscheiding naar beneden toe sterker. onidat de lagere groepen de kosten van het
onderwijs niet konden opbrengen.
in Engeland werd de status vooral bepaald door rijkdom. vooral uitgedrukt in oppervlakten land. Deze elite sloot zich vrijwel niet af van de andere groepen. omdat de
exorbitante rijkdom voldoende zichtbare status gaf
Voor Frankrijk schetst Bos veel meer een beeld van continue wijzigingen. In de loop van
de negentiende eeuw zou de politieke macht in sprongen richting nieuwe rijken van
burgerlijke afkomst verschuiven. maar zou de sociale macht nog lange tijd in handen van
de van oudsher gevestigde elite blijven.
Bos concludeert ' dat Nederland, waar de burgerlijke emancipatie zich al in de
eeuwen daarvoor had afgespeeld, een andere (,ntwikkelingslijn kende dan Duitsland.
Ook waren er behoorlijke verschillen met Engeland vanwege de veel geringere betekenis
van het landbezit en het later op gang komen van de industrialisatie. Nederland zou.
vanwege het ontbreken van scherpe en onoverbrugbare tegenstellingen tussen oude en
nieuwe elites. nog het nieest aansluiten bij het notabelen-debat uit Frankrijk. waarin
vooraanstaande burgers zich gedurende de negentiende eeuw meer dan eens voor de
uitdaging geplaatst zagen om. met (gedeeltelijk) behoud van het oude, nieuwe elementen. soms snel. soms langzaam. te incorporeren of naast zich te dulden.

3.2.4 De modemisering in sociaal e,1 technologisch opzicht
Hoewel de technologische modernisering vergeleken met Engeland en de Zuidelijke
Nederlanden niet voorop liep. zijn er in de loop van de eeuw de nodige ontwikkelingen
geweest die het dagelijks leven beinvloed hebben. Ik ga nu alleen in op die vernieuwingen die invioed gehad hebben op de schaakverenigingen.
Om een goed beeld van het leven in de negentiende eeuw te kunnen krijgen. is het
absoluut noodzakelijk de consequentie van de beperkte vervoersmogelijkheden in het
oog te houden. Voor het vervoer over grote afstanden was men veelal afhankelijk van de
zeilende beurtvaart. Een retourvaart Leeuwarden Rotterdam kostte al gauw drie weken
en liep vaak uit tot vier weken "I Voor kortere afstanden gebruikte men de trekschuit.
Leeuwarden Harlingen. een afstand van 26 kilometer en tegenwoordig een kwartier
-
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met de auto. nam in 1850 vij f uur en men moest daarvoor f 1.30 voor een roefplaats en

fO.80 voor een plaats in het ruim betalen. Dat waren prijzen die niet voor iedereen
betaalbaar waren.
Het wegennet vormde veelal geen alternatief. Dat wordt duidelijk uit het verhaal van
de Duitse predikant F.W. Dethmar. die in de jaren veertig een uitgebreide reis door
Nederland maakte H. Vanwege de lage frequentie van de trekschepen en diligences in het
Noorden besloot hij per gehuurd rijtuig van Lemmer naar Bolsward te gaan. De met puin
bestrate zandwegen maakten de reis weinig aangenaam. De hobbelige reis. weliswaar
via Stavoren en Hindeloopen. nam maar liefst negen uur in beslag. Met hedendaagse
relativering: een reis van circa 55 kilometer. met de auto ongeveer een uur.
De vele tolpassages belen" merden het verkeer ook enorm. Op het traject van
Leeuwarden naar Harlingen moest vijf keer tol betaald worden. op het traject van
Leeuwarden naar Peperga (grens met Overijssel. 45 km) maar liefst tien keer " Iedere
vij f kilometer werd toI betaald!

De uitvinding van de stoommachine, de basis voor de locomotief (circa 1825). door
James Watt in 1782 bracht een belangrijke verbetering in de vervoerssituatie. De trein
leverde een aanzienlijke versnelling op. maar er waren nog enorme infrastructurele
investeringen voor nodig. De eerste spoorlijn tussen Haarlem en Amsterdam kwam in
1837 gereed. Pas tussen 1860 en 1880 is er sprake van een echt spoorwegnet.
Als gevolg van de toegenomen mobiliteit kon bijvoorbeeld ook het postverkeer in
belang toenemen. VOar 1800 was het verzenden van post een dure aangelegenheid '.
Personeelskosten. ovemachtingen, wisselen van paarden en de vele tolpassages waren
grote kostenfactoren die de prijs per brief behoorlijk fors maakten. Het aantal poststukken werd daardoor natuurlijk gedrukt. Het aantal portdragende brieven zou in Nederland
vanaf 1849 snel stijgen: in dertig jaar ongeveer een vertienvoudiging. De wisselwerking
tussen de toename van het aantal poststukken en de doorberekening van de lagere kosten
als gevolg van die toename in de portokosten, was hierop van grote invloed. Zo voerde
Engeland reeds in 1840 de zogenaamde penny-post in. George Walker rapporteerde al na
een paar maanden een grote toename van correspondentieschaak. In Nederland werden
in 1855 de tarieven verlaagd. maar de invoering van de stuiverport in 1870 betekende de
doorbraak van post. mede door de invoering van de briefkaart in 187 1.
In een groot decl van de eeuw waren kaarsen de verlichtingsbron tijdens de donkere
uren. In het laatste kwart van de eeuw zou gasverlichting geleidelijk aan ingevoerd
worden. waardoor het comfort natuurlijk toenam. Dit is waarschijnlijk van invloed
geweest op de lengte van de speelavond.
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3.3 Civilisatie
3.3.1 Inleiding
1n de vorige paragraaf kwam de politieke modernisering van Nederland aan de orde.
Deze politieke modemisering ging hand in hand met een sociologische modernisering
Deze sociologische modernisering wil ik in deze paragraaf bezien in het licht van de
theorie van Elias over het civilisatieproces. Maar al\,orens aan Elias toe le komen wordt
nader ingegaan op het spelelement der cultuur. Daarmee wil ik bereiken dat het
paradigma van 'civilisatie' vet'sterkt wordt door de spelbenadering van Johan Huizinga.
Door de heersende cultuur te zien als de spelregels van de ernst - het dagelijks leven kunnen maatschappelijke ontwikkelingen ook in de tenninologie van het spel beschreven

worden.

3.3.2 Het speleleme,it der cultuur
Men kan veronderstellen dat Homo Ludens van Huizinga een belangrijk deel van het antwoord levert op de vraag naar het ontstaan van verenigingen. Is de vereniging immers
niet een zeer belangrijk middel waarniee het spel als cultuuruiting naar buiten treedt? Of
zoals Huizinga zelf schrijft ": "De spelgemeenschap heeft een algemeene neiging.
blijvend te worden, ook als het spel is afgeloopen. Evenwel het gevoel, samen in
uitzondering te verkeeren, samen een gewichtig ding te deelen, samen zich van anderen
af te scheiden en zich aan de algemeene normen te onttrekken, strekt zijn betoovering
verder uit dan de duur van het enkele spel. De club behoort bij het spel als de hoed bij
het hoofd".
De veronderstelling is echter niet juist. Huizinga gaat in Homo Lude,is niet zozeer uit
van een wetenschappelijke benadering, als wel van een ethisch-filosofische ", van
waaruit hij zijn verontrusting over de maatschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd kon
uitspreken. Hij wil het spel als cultuurelement aanwijzen, om vervolgens het spel te
ontkennen voor zijn eigen tijd.
Vanuit die benadering is het essentieel het spel tegenover de ernst te zetten '«.
Vanwege de stellige en wijde concipiering van het spelbegrip in de Germaanse talen ziet
Huizinga in de term 'ernst' een secundaire poging om tegenover het algemeen begrip
'spel' het tegengestelde van 'niet-spel' uit te drukken. Hij ziet de begrippen echter niet
als gelijkwaardig: 'spel' is positief en 'ernst' negatief. De betekenis van 'ernst' houdt bij
'niet-spel' op. Voor 'spel' geldt dat echter niet: " Spel is iets eigens. Het begrip spel als
zoodanig is van een hogere orde dan dat van ernst. Want ernst tracht spel uit te sluiten,
maar spel kan zeer weI den ernst in zich omsluiten" ".
Dat laatste geeft al aan, dat Huizinga die tegenstelling niet letterlijk neemt. De vraag
kan gesteld worden of het opkomen van de term 'ernst' niet juist betekent dat men in
bepaalde situaties het bewustzijn van spel begint te verliezen. Spelers zelf zullen hierop
I4
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in het algemeen bevestigend antwoorden.
De discussie over het dilemma van 'spel' en 'ernst' bevat mijns inziens echter een
element waaraan tot nu toe door de verschillende schrijvers is voorbij gegaan. Dat
element zit voor een deel opgesloten in de definities die voor'spel' worden gehanteerd:
.
Huizinga geeft als definitie ": "Spel is een vnjwillige handeling of bezigheid, die
binnen zekere vastgestelde grenzen van tijd en plaats wordt verricht naar vrijwillig
aanvaarden doch volstrekt bindenden regel. met haar doel in zichzelf, begeleid door
een gevoel van spanning en vreugde, en door een besef van 'anders zijn' dan het
..
'gewone leven
.
Manfred Eigen en Ruthild Winkler "' geven in hun fantastische boek, dat als kerngedachte heeft 'natuurwetten bepalen het toeval'. als omschrijving: "Het spel is een
natuurverschijnsel dat de loop van de wereld vanaf het allereerste begin heeft
bepaald: de vorming van materie. de organisatie van materie tot levende structuren
alsniede het sociale gedrag van de mens". Op dezelfde bladzijde voegen zij daar aan
toe: "leder spel heeft zijn regels. Daardoor onderscheidt het zich van de buitenwereid. van de werkelijkheid, en bepaalt het zijn eigen waarden. Wie mee wil spelen.
dient zich aan het heersende reglement te onderwerpen. anders ben je spelbreker .
Mijn kritiek op deze benaderingswijzen richt zich op het onderscheid dat er tussen 'spel'
en 'ernst' of 'werkelijkheid' wordt gemaakt. Tussen beide is een naadloze overgang
mogelijk: indien een zeer grote groep hetzelfde spel dagelijks speelt. verwordt het
vanzel f tot ernst. onidat het 'anders zijn' dan het 'gewone leven' niet meer aan de orde is.
Eigen en Winkler geven zelf al voorbeelden van overgangen van spel naar ernst -"
"Komen al onze vaardigheden immers niet uit het spel voort? Het begint al met het spel
van de spieren en de ledematen: uit doelloos grijpen en trappelen ontstaan gecorreleerde reeksen bewegingen. Evenals het spel van de zintuigen: uit speelse nieuwsgierigheid
ontstaat diepe kennis. uit het spel met kleuren, vorn"ten en kianken komen onverganke-

lijke kunstwerken voort. De eerste manifestatie van de liefde heeft de vorm van een
spel"
Die gecorreleerde reeksen bewegingen worden absolute ernst bij het oversteken van een
drukke straat of in het geweld van de veldslag. Ook de lietde kent ziin momenten van
absolute ernst in de dagelijkse beslommeringen of bij grote exteme druk.
Maar er zijn ook andere levenscycli dan van 'spel' naar 'ernst' mogelijk:
. Het vet'zamelen van tulpenbollen iii zeventiende-eeuws Holland begon als een spel.
maar werd voor de mensen die veramiden als gevolg van de 'bollenkrach' een
absolute ernst. terwijl het in onze ogen als een lachwekkend spel kan worden afgedaan.

. De middeleeuwse schutterijen waren in hun tijd een absolute voorwaarde voor de
veiligheid van de bewoners van een landstreek: tegenwoordig vormen ze een feestelijk onderdeel van de folklore.
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In deze voorbeelden zien we dat de betekenisgeving (zingeving) aan dingen of

activiteiten in de loop van de tijd verandert.
Wordt daamiee spel niet het toekennen van alternatieve (ten opzichte van de op dat
moment gangbare) betekenissen aan dingen en activiteiten?
. Is het kind. in het voorbeeld van Huizinga. dat met de kerkbanken als trein 'Speelt'.
niet bezig met het toekennen van een andere betekenis aan die kerkbank?
A het verdedigen door een promovendus van een proefschrift ten opzichte van in
buitentijdse kledii gestoken heren voor hen niet een ernstig moment. terwijl anderen
dat als een anachronistisch spelletje zouden kunnen beschouwen?

Is de verhouding tussen een baas en een ondergeschikte in een bedrijf (in de
bedrijfskunde ook weI 'rollenspel' genoemd) niet een typische spelverhouding? Want
is de Edn niet de baas. onidat de ander hem die autoriteit geeft (als zodanig accepteert)?
Vervaagt nou juist de grens tussen wat we als spel en als ernst ervaren. niet in de onivang
waarin het spel gespeeld wordt en in de consequenties die het spel heeft'i Want is het niet
zo dat de slachtoffers van rites die Huizinga als 'spel' betitelt. dat spel als bloedige ernst
ervaren hebben? Maken de moderne opleidingstechnieken met rollenspelen niet juist
gebruik van die vage overgang tussen spei en ernst?
Daarmee is 'ernst' niets anders geworden dan een speciale vorm of toestand van
'spel'. Ook de ernst heeft zijn eigen regels. die door de cultuur van de betreffende
gemeenschap worden bepaald. Waar de ene cultuur bepaalde activiteiten als 'ernst'
beschouwt. zullen in een andere cultuur diezelfde activiteiten als spel beschouwd

worden. Wie zich niet aan de spelregels van zijn eigen cultuur houdt, is een spelbreker
die uitgestoten moet worden. Uitstoting die zich in velerlei vormen kan uiten: vrijwillig
weggaan, verbanning, opsluiting of zelfs ontneming van het leven.
Dit levert voor dit onderzoek de belangri.ike conclusie op. dat het spel en zijn vele
verschijningsvormen (van ernst tot misdaad) door het maatschappelijke krachtenspel
bepaald worden. Dit zal de leidraad zijn oni in het vervolg op zoek te gaan naar die
krachten.

Huizinga komt in Home, Ludens tot de conclusie " dat: "het ludieke element der cultuur
sedert de achttiende eeuw. waarin wij het nog in volle tleur meenden te moeten
signaleeren. op bijna al de terreinen, waarop het eenmaal thuis was. zijn beteekenis
verloren heeft". Op grond van het voorgaande leid ik daaruit af. dat Huizinga. vanwege
zijn verontrusting over de maatschappellike ontwikkelingen tussen de twee wereldoorlogen. de cultuurverandering aan het einde van de achttiende eeuw niet naar waarde
heeft weten te schatten.
Te Velde kijkt op een geheel andere manier naar de negentiende eeuw --:
"Misschien moeten we haar Ide negentiende-eeuwse burgercultuur. HS} eens
beschouwen als een spel met regels die ons vreemd geworden zijn en die door de
deelnemers merkwaardig ernstig werden genomen. Een vaderlandse herdenking als
)
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theater, het parlementaire debat als spel. de hoge hoed en de zwarte jas als toneeluitrusting, de straffe deftigheid en het fatsoen als de spelregels die strong gehanteerd
moesten worden om te voorkomen dat het spel bedorven werd, het is misschien geen

onaantrekkelijke gedachte. We trappen dan de negentiende-eeuwers op hun ziel - ernst
was hun immers het hoogste goed - maar we kunnen dan wei de aard van de cultuur
opnieuw beschouwen".
Vanuit deze blik valt dan ook op dat alle voorbeelden in Homo Lt,dens stammen uit
beperkte groepen: clerus, adel, lokale gemeenschappen. Juist op het aspect van de
schaalgrootte is de maatschappij op het einde van de achttiende eeuw aanzienlijk
veranderd.

3.3.3 Het civilisatieproces volgens Elias
Dat de modeme, geindustrialiseerde westerse niaatschappij goed begrepen kan worden
in de termen van een civilisatieproces moet op het conto geschreven worden van Norbert
Elias z'.
Elias heeft in zijn werk aangetoond. dat in een maatschappij waarin het geweldsmonopolie komt te liggen bij de staat. en dat was vanaf de achttiende eeuw in toenemende
mate het geval in de Westeuropese staten. de verhoudingen tussen mensen zich wijzigen.
Een dergelijke situatie schept de mogelijkheid tot nationaal geintegreerde gemeenschap-

vestiging van dat geweldsmonopolie alleen lokaal geintegreerde
gemeenschappen mogelijk waren. Een nationaal geYntegreerde gemeenschap zal. onder
meer door de fijnere verdeling van werk. meer afhankelijkheden tussen mensen creeren.
Deze toegenomen athankelijkheid noodzaakt de individuele mens tot meer zelfcontrole
en zelfbeheersing, omdat anderen hem anders in de kou laten staan. Dit effect wordt
versterkt doordat de staat in het geval van onwettig gebruik van geweld, het individu
daarvoor zal straffen. Dit zal er toe leiden dat er op het gebruik van geweld een taboe
gaat rusten. wat een psychologische werking heeft op de individuele mens. Consequentie
daarvan is dat spanningen. die tot dan toe via het gebruik van geweld tot uitbarsting
kwamen, op een andere manier afgereageerd gaan worden. Dit hele proces wordt gevat
onder de term 'civilisatieproces'. Kenmerk van dit proces is. op fraaie wijze door Elias
gedocumenteerd. de drijvende rol die door de leidende maatschappelijke stand wordt
uitgeoefend. Voor een uitgebreide behandeling van het civilisatieproces wordt verwezen

pen. waar v66r

de

naar het boek van Elias.

In de benadering van Elias ligt dus de nadruk op het geweldsmonopolie als noodzakelijke randvoorwaarde voor het optreden van een civilisatieproces, omdat:
. er zonder deze randvoorwaarde geen sprake is van een min of meer stabiele groep.
. bij gebruik van wapens niet de onderlinge vervlechtingen de balans bepalen.
Het civilisatieproces werkt binnen die groepen die door het geweldsmonopolie omvat
worden. Elias benoemt daarbij de vervlechtingen die tussen de leden van deze groepen
ontstaan als het mechanisme waardoor dit civilisatieproces zich ontwikkelt.
Het is echter maar de vraag in hoeverre het geweldsmonopolie los gezien kan
:,
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worden van de schaal waarbinnen dat geweldsmonopolie gehandhaafd wordt. In die zin
zien we in de patriottische tild iets opmerkelijks gebeuren: Willem V is niet in staat om
het geweldsmonopolie te handhaven en heeft de hulp van de Pruisen nodig om dat te
bewerkstelligen. Uiteindelijk verliest hij dat monopolie toch na de inval van de Franse
troepen. In de omwentelingen die dan volgen. wordt de omvang van de groepering die
aan het maatschappelijk proces deelneemt. aanzienlijk vergroot. Daarbij blijft het
staatsmonopolie op geweld na 180() gehandhaafd. ondanks de majeure wisselingen van
de wacht. Onder die nieuwe omstandigheden loopt het civilisatieproces dan verder. maar
langs geheel andere spelregels (nieuwe grondwet. nieuwe maatschappelijke verhoudingen) dan eerst. Maar dat kan niet anders, er zijn ook geheel nieuwe spelers aangetreden.
Hieruit blijkt dat naast het geweldsmonopolie ook de schaal van het maatschappelijk
proces van belang is voor het civilisatieproces. De spelregels waarmee gespeeld wordt.
worden daarbij bepaald door de spelers zelf.
In dit verband moet ook opgemerkt worden. dat vervlechtingen pas kunnen ontstaan
als er voldoende spelers zijn om een netwerk op te bouwen. De verandering in de schaalgrootte is te weinig meegenoinen in de beschouwingen van het transformatieproces van
de negentiende eeuw. Ook een voetbalspel verandert van karakter en spelregels als je het
niet met elf tegen el f. maar met twee tegen twee of met honderd tegen honderd speelt.

3.3.4 Het gedachtegoed achter de nietiwe spelregels: de Verlicliting
De ontwikkeling in het westers gedachtegoed, waarbij de mens een meer centrale positie
in de maatschappij gaal innemen, wordt 'Verlichting' genoemd. in de Middeleeuwen was
de mens altijd gezien in zijn relatie met God. Hierin kwam heel langzaam
verandering
vanaf de late Middeleeuwen. In de loop van de achttiende eeuw kreeg de Verlichting
geleidelijk aan de overhand.
Onder invloed van Franse filosofen worden het deYsme. materialisme en atheisme.
vormen waarin het godsbesef een afnemende rol speelt. als de leidende stromingen
binnen de Verlichting gezien. Men mag de Verlichting in de verscheidene
Europese
landen niet over dEn kam scheren. Juist in de Noordelijke Nederlanden zou een vorm van
Verlichting ontstaan die op christelijke grondslag gebaseerd was. Maar ondanks alle
nationale verschillen bestonden er ook grote overeenkomsten tussen de landen: het
geloof in het goede van de mens, het vertrouwen dat mens en maatschappij veranderbaar
zijn. het rationalisme en de redelijkheid en tolerantie. Een belangrijk kenmerk van de
Verlichting is ook de sociabiliteit - de behoefte van mensen om zich via activiteiten in
groepsverband te ontplooien.
Aan het einde van de achttiende c.q. het begin van de negentiende eeuw zien we in veel
Europese landen een situatie waarin een vergrote maatschappelijke bovenlaag een
nationaal bestuur moest gaan inrichten en zich daarbij wilde baseren op het gedachtegoed van de Verlichting. Het probleem was dat men nog niet wist hoe die nieuwe,
moderne maatschappij bestuurd en ingericht moest gaan worden. Hoefde men tot dan toe
slechts met een beperkt aantal mensen rekening te houden bij de maatschappelijke
inrichting. nu moest men nog massaal speelbare vormen ontwikkelen.
Oplossingen voor deze problematiek werden zowel op micro- als op macro-niveau
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gezocht. Vanzelfsprekend greep men daarbij in eerste instantie terug op oude beproefde
recepten. Frankrijk werd snel na de Franse Revolutie een keizerrijk. Omdat deze
spelvorm niet voldeed aan de eis van massale speelbaarheid. verdween deze weer vrij
snel.

Sommigen zochten/vonden hun toevlucht in een ideologie. Tieleman refereert in een
vergelijkbaar kader aan Durkheim z'. die ideologieen van wezenlijk belang voor de
identiteit<vorming van de mensen ziet. Nieuwe vormen van gemeenschappelijk
bewustzijn kunnen bij vooilgaande secularisering de rol van het boven-individuele. zij
het ten dele. ()vernemen. Het geloof in de rede. met het bijpassende vooruitgangsgeloof. vormen van marxisme en socialisme. en ook het nationalisme -'God. Ne6rland en
Oranje!'- kunnen we zo beschouwen als moderne totems. die de individuele orientatie
steunden en het moderne individu een identificatiekader boden".
De negentiende eeuw werd besteed aan de ontwikkeling van speelvormen die
niassaal gespeeld kunnen worden (communisme. socialisme, liberalisme en democratie.
al dan niet in mengvormen). Naarmate de ideologie sterker toekomstgericht was. was de
behoefte aan oplossingen op micro-niveau kleiner. Juist de overheersende stroming in de
negentiende eeuw. het liberalisme, had dus bij uitstek behoefte aan oplossingen op
micro-niveau. Ik kom daar later op terug.

3.3.5 De burger,naatschappij en het individu
Zoals eerder get"tiemoreerd had het civilisatieproces dat in de achttiende eeuw werd
ingezet. maar dat in de negentiende eeuw tot volledige ontplooiing kwam. als consequentie dat de verhoudingen tussen mensen veranderden. dat de spelregels van het
maatschappelijk proces zich wijzigden. Zoals ik hoop aan te tonen. was dit een ingrijpende wijziging van die spelregels.
De spelregels die ontwikkeld werden. worden nu gekarakteriseerd als 'burgercultuur'.
In deze burgercultuur " staat de burger centraal. maar omdat hij niet alleen op de wereld
stond. was hij vrij in gebondenheid. Hij was vrij in zijn eigen doen en denken. maar
gebonden aan de vrijheid van anderen -dus was hij tolerant- en aan de algemene nornien
en waarden. zoals die in de Noordelijke Nederlanden voor een groot deel bepaald waren
door het orlotlhodoxe protestantisme. Hij moest dus ten opzichte van anderen zijn
verantwoordelijkheid neinen en zijn positie continu spiegelen ten opzichte van het

verwachtingspatroon van de maatschappij. Financiele onafhankelijkheid was een voorwaarde om als burger te kunnen leven. Daarnaast moest hij maatschappelijke taken op
zich net"nen om zich daadwerkelijk als burger te manifesteren. Dit burgerlijk ideaal toont
overduidelijk de vervlechtingen waarin de moderne burger verstrikt raakte.
De burgerlijke cultuur was een stadscultuur. die weliswaar zijn uitstraling naar het
omliggende platteland kon hebben. maar die vooral en vooreerst in de stad gestalte
kreeg. Dat valt ook te begrijpen als we de burgercultuur als een vervlechtingspatroon
zien. want daarvoor is een minimumhoeveelheid vervlechtingen nodig, die in de staci het
eerst aanwezig is.
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Het woc,rd 'burgerlijk'. als eindsituatie van de verburgerlijking al.s transformatieproces is
halverwege de negentiende eeuw als adjectief voor het centennium ontstaan z'. De teliii
werd positief bedoeld en bevestigt de visie \'an Elias -. die daarin een aanwijzing
zag dat
de hogere- en middenlagen het civilisatiep,·oces als afgesloten beschouwden, dat de
'beschaving' van de eigen stand binnen de maatschappij als een blijvende vernon,enheid

werd beschouwd. Die beschaving moest wei verder verbreid worden bij andere volkeren

en bij de lagere groeperingen in de eigen maatschappii. maar een eventuele verdere
ontwikkeling ervan diende binnen het kader van de leeds bereikte Standaard te
geschieden.

Elias beschrijft ook de consequenties van deze 'beschaving' voor het individu z'
"Maar het slagveld wordt tegelijkertijd in zekere zin naar binnen verlegd. Een deel van
de spanningen en hartstochten die eens direct in de
strud tussen mensen tot uiting
kwamen. moet de mens nu in zichzelf de baas worden" De mens ontwikkelt een
specifiek 'superego'. dat voortdurend zijn affecten naar de vereisten van de maatschappelijke structuur probeert te reguleren. om te vormen of te onderdrukken en bewaakt
daarmee dat zijn gedrag voor anderen acceptabel blijft. De driften mogen nu niet meer
direct iii de relaties tussen mensen boven komen. ze vechten nu vaak niet minder heftig
binnen het individu tegen dit 'superego'. Die innerlijke strijd loopt niet altijd goed af
voor het individu en kan ontaarden in al dan niet emstige psychische stoornissen.
Hoe dit alles op het individu inwerkt. is voor iedereen verschillend. Behalve de
genetische aanleg, die zich uit in de wi.ize waarop met de dwangen en driften wordt
omgegaan. zijn ook de functie en positie van het individu in deze maatschappelijke
verviechtingen van groot belang.
Maar juist die functie en positie van het individu zijn aan het begin van de
negentiende eeuw aan grote verandering onderhevig. De Franse Revolutie betekende het

einde van de onaantambare positie van de adel en de patricische topelite (hoge
burgerlijke ambtenaren die aan het hof verbonden waren). Het creeerde toegang voor de
overige burgerlijke lagen naar economische en beguuilijke niaatschappelijke po,ities.
"
Tieleman
merkt hierover terecht op dat ook in die situatie de kansen niet gelijk
verdeeld zijn: niet iedereen kan de nieuwe ontwikkelingen zo snel volgen en ten eigen
voordele gebruiken. Bij een groeiende discrepantie tussen het ideaal enerzijds en de
feiteliike mogelijkheden die de burgerlijke samenleving ter realisering daarvan te
bieden heeft andeizijds. ontstaat vervreemding.
Tegelijkertijd betekende het wegvallen van de adelli.ike en patricische laag ook het
verdwijnen van de groeperingen waaraan de burgerlagen zich altijd gespiegeld hadden.
De burgerij was nu zelf een cultuurvormende groepering geworden. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat men. zoals eerder gerefereerd. de bereikte beschavingsstandaard alo
uitgangspunt nalli.

Maar alsof dit alles nog niet genoeg was, kreeg de burger in die tijd ook nog een3 te
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maken met een ander aspect van het civilisatieproces: de sociale differentiatie of functiedeling. Hieronder wordt het proces verstaan, waarbij allerlei elementen in het dagelijks
leven een zelfstandige betekenis krijgen, ieder met hun eigen levenssfeer. Onderdeel
hiervan is de voortschrijdende splitsing van functies en de noodzaak tot verdergaande
specialisatie om voor dergelijke functies in aanmerking te komen.
Dit proces wordt gestuwd in een richting waarin steeds meer mensen van elkaar
afhankelijk gemaakt worden, niet alleen bij alledaagse zaken. maar ook bij meer
gecompliceerde zaken. De neiging tot het gebruik van geweld zal daardoor afnemen.
Consequentie hiervan is dat de organisatiegraad van de maatschappij toeneemt.
Tieleman " beschrijft dit proces heel mooi en wijst daarbij op het ontstaan van
allerlei instituties voor de verschillende maatschappelijke werkvelden (bestuursorganen
en politieke partijen voor de politieke deer, universiteiten voor de wetenschappelijke,
kerken voor de religieuze) en maakt de lezer ook attent op het feit dat de economie als
zelfstandige wetenschap ontstond, nadat het economisch handelen was losgemaakt uit de
politieke en religieuze sfeer. Het ontbreekt er alleen maar aan. dat hij de vereniging als
de institutie voor de vrije tijd noemt.
Het hiervoor beschreven maatschappelijk proces kan men van een positieve kant
belichten " door de ruimte te benadrukken die voor het individu ontstaat om op allerlei
terreinen eigen keuzen te maken en zich de architect van het eigen bestaan te voelen.
Immers, als mensen deel gaan uitmaken van verschillende verbanden (wonen, werk,
familiekring, kerk) die niet meer vanzelfsprekend samenvallen geografisch noch
anderszins - dan wordt de speelruimte van het individu groter. maar ook de noodzaak om
eigen keuzen te maken.
Er ontstaat dan een situatie, waarin de maatschappij minder eisen aan het individu
stelt. toleranter wordt ". Deze tolerantie is essentieel voor het lerend vermogen van de
maatschappij. Het lerend vermogen van de maatschappij zal door zijn aard altijd langzamer zijn dan het creatief c.q. lerend vermogen van het individu. Dat heeft als voordeel
dat de maatschappij in staat is de minder gezonde ontwikkelingen te weigeren en slechts
die zaken over te nemen die de maatschappij als geheel ten goede komen. Door de
verzelfstandiging van het individu wordt, door het lerend vermogen van de maatschappij,
ook de maatschappij ten opzichte van de natuur verzelfstandigd.
Op deze wijze komt de scheiding van cultuur (i.e. de regulering van de relatie tussen
het individu en de maatschappij) en de natuur tot stand. Deze scheiding neemt in vrijwel

alle cultuurfilosofieen een centrale plaats in.
Essentieel is het om vast te stellen dat de relatie tussen individu en maatschappij tweezijdig bepaald moet zijn
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Naar mijn melting i, deze tolerantie, naast een monopolie op geweld, ook een voorwaarde voor het optreden van
een civilisatieproces. Men kan bilvinrbeeId bij nazi-Duitsland. waar de maatschappij wei een geweldsmonopolie
kende. maar grotendeels werd bepaald door de grilien van een p:tar mettsen. mcrill.lk spreken van een
'ci\'ilisatie'proces. Uit de/e tolerantie ontstaan de vervlechtingen tussen mensen
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enerzijds stelt de maatschappij grenzen aan de acceptatie van individueel gedrag:

anderzijds verlangt het individu (dat is echter niet iedere persoon in de maatschappij.
maar slechts degene die een zekere vrijheid ten aanzien van de heersende elite heeft
verworven) een speelruilnte tot eigen geluk en zelfontplooiing. Wat het individu daar
oiider verstaat, is cultureel bepaald.
Op dit laatste punt verandert de situatie aan het einde van de achttiende eeuw aanzienlijk.
Vcicir die tijd is het aantal individuen en de speelruiinte van het individu beperkt: de
maatschappelijke posities zi.in door God bepaald. In de moderne maatschappij. met zijn
verlichte ideeen en zijn forse schaalvergroting. ligt dat aanvankelijk anders. Zolang de
maatschappij op zoek is naar zijn eigen spell egels, heeft het die natuurlijke ruimte voor
het individu nodig. maar naaniiate de maatschappij meer ingericht raakt. zullen er
tegenkrachten ontwikkeld worden. Deze tegenkrachten ontstonden in Nederland in de
tweede helft van de negentiende eeuw en vormden de drijfveer achter het verzuilingspro.

ces.

Door de gecreeerde openheid van de maatschappij, maar ook door de gedifferentieerde
standsindeling. kon een grote groep families slechts met moeite of net niet aan de
voorwaarden van een burgerlijke bestaan voldoen. Juist deze families idealiseerden de
burgerlijke cultuur en zouden tegenkrachten gaan opwerpen tegen afwijkend gedrag.
Waar de moeilijkheid om aan het ideaal te voldoen groter wordt. wordt afwijkend gedrag
meer afkeurenswaardig. Hierdoor ontstaat het benepen beeld dat tegenwoordig bij een
'burgerlijke cultuur' opdoemt. Strikte fatsoensnormen. scherp kijken naar elkaar. afgunst
en kleinzieligheid zijn telmen die tegenwoordig daaraan verbonden worden. 'Een
maatschappij van eer' is een vriendelijke karakterisering van deze cultuur.
De genoemde aspecten (grotere zelfdwang, vervreemding en sociale functiedeling)
hebben er voor gezorgd dat de positieve belichting van de mogelijkheden niet de
overhand kreeg bij de burger aan het begin van de negentiende eeuw. Ze versterkten het
gevoel van twijfel over de eigen identiteit, de eigen positie in de maatschappij en het
voldoen aan de regels van de maatschappij. Men is o zo bang spelbreker te zijn. Het
kijken naar elkaar (een maatschappij van eer) overheerst al het dagelijkse handelen.
De negentiende eeuw werd door tijdgenoten vaak als 'nervous' gekarakteriseerd ". De
psychologie als wetenschap is in de negentiende eeuw ontstaan.

Al met al zien we dat de maatschappelijke spelregels fors veranderd zijn en dat het 'spelelement der cultuur' er dus weI anders ilit moest zien om te blijven beantwoorden aan de
behoefte van de tijd. Overigens zou in de loop van de eeuw die behoefte ook wijzigen.

3.3.6 Het te„ipo vait veranderen
Een opmerkelijk eleinent in de theorie van Elias is het begrip 'civilisatiespurt'. Het geeft
aan dat in een relatief korte tijd grote veranderingen in gedrag plaatsvinden, die daarvddr
nog niet mogelijk waren. De tijd is lijp voor verandering, de verandering spoelt als een
golf over de maatschappij heen. Vanwege de in de Probleemstelling gesignaleerde golf
") 81,1:10, 'I)e Mzekere hurgerii'. in De ,Ve,4,(,ittle,kle EL'llit·, 22 c 1998). 4-24.
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van schaakverenigingen vanaf 1845, is het zinvol nader op dit mechanisme in te gaan.
In de vorige paragraaf heb ik het mechanisme van krachten en tegenkrachten bij de

ontwikkeling van de maatschappelijke spelregels aangegeven. Afhankelijk van het
getijde mi de vernieuwingskracht of de conservatieve kracht overheersen. Hieruit volgt
op zijn minst de suggestie van een (lange) golfbeweging in de tijd.

Een dergelijke golfbeweging is ook bekend vanuit de economie. Broersma '+ geeft een
overzicht van de door verschillende schrijvers gevonden economische lange golf (zie
tabel 3- 1). De meeste van de in deze tabel gerefereerde schrijvers zoeken de oorzaak van

"
de omslagpunten in de economische factoren. Wagemann geeft echter een verklaring
die mogelijk voor dit onderzoek van belang is. Hij onderkende de volgende perioden in
de ontwikkeling van de wereldhandel:
expansie
stagnatie
169()- 1720 1720-173()
173()-1763 1763-179()
1790-1815 1815-1845

1845-1873 1873-1895

1895-1920 1920-1931 (voorlopig)

Tabel 3- 1 Uinge golf volgens verschille,ide schrijvers
Onderste

Kondratieff

Bovenste

Bovenste

Onderste

Bovenste

Keerpunt keerpunt

Keerpunt keerpunt

keerpunt

keerpunt 1 1

+1790

1844-'51

1870-'75

1890-'96

1914-'20

1850

1873

1895

1913

Van Gelderen

-

1810-'17

-

Onderste

Wagemann

-

1815

1850

1873

1897

1920

De Wolff

-

1825

1850

1873

1894

1913

Von Ciriacy-Wantrup

Sirol
Schumpeter
Clark
1

1792

1787

1815-'18

1842

1873

1896

1918-'19

1825

1850

1873

1896

1926

1813

1842

1869

1897

1924-'25

1850

1875

190()

1929

-

) of einde onderzoek

Wagemann baseert zijn verklaring "' op het feit dat van de tiende eeuw af elke eeuw drie
generatiewisselingen te zien waren. Deze wisselingen vielen. niet geheel toevallig,
samen met troonswisselingen bij de belangrijkste Europese vorstenhuizen. Het opgaande
gedeelte van de lange golf wordt volgens hem gegenereerd door een generatie met
ondernemingszin en een groot optimisme. resulterend in baanbrekend werk. Men streeft
naar ontwikkeling en vooruitgang en naar het openen van nieuwe markten. Omdat dat
R4
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openen van nieuwe niarkten grote belangentegenstellingen met zich meebrengt. zal dat
uiteindelijk resulteren in oorlogshandelingen die tevens het einde van de opgaande fase
inluiden. De oorlogshandelingen vormen de overe:ine
na:ir een inzetten van de
.
&
neergaande lijn. Pessimisme en sociale zeltkritiek zijn karakteristiek voor de generatie
die met de ge9olgen van de oorlog te maken krijgt. Dat uit zich in een meer behoudende

opstelling en in een neiging het land van de buitenwereld af te sluiten door middel van
protectie en le streven naar een interne opbouw.
Op grond van het gegeven dat er een sterke band bestaat tussen vader en dochter en
daarna van dochter en kleinzoon, noenit hij de elkaar opvolgende generaties paternalistisch en maternalistisch. waarbij de opgaande liin de paternalistische generatie
vertegenwoordigt.
Hoewel Wagemann een grote invloed toeschrijft aan het oot·logsverschijnsel. de
goudproductie en de ontsluiting van nieuwe markten. beschouwt hij deze niet als de
uiteindelijke oorzaken van de lange golf. De theorie van Wagemann is gebaseerd op
sociale en psychologische factoren die bepalend zijn voor de aard en het ontstaan van de
lange golf.
Broersma sluit zijn samenvatting dan af met: "We zullen deze theorie zien als een
welkome aanvulling op de nog te bespreken theorie van Schumpeter, waarbij in de
paternalistische periode de ondernemers uitvindingen en nieuwe combinaties toepassen
en de nodige risico's nemen. terwijl de depressie van de lange golf kan worden gezien
als een tijd waarin de bereikte posities worden geconsolideerd

Deze beschrijving sluit zowel op de inhoudelijke feiten als in zijn gedachtegoed goed
aan bij wat ik in de voorgaande paragrafen heb beschreven. Inhoudelijk vooral als we
kijken naar de periode van 1790-1815 alseen periode van ontwikkeling en expansie
Maar de vraag is nu in hoeverre de modernisering zich ook in latere perioden aan de
economische perioden houdt. Ruiter en Smulders onderzoeken in hun boek de relatie
tussen literatuur en moderniteit vanaf 1840 en kiezen voor de negentiende eeuw voor een
indeling in vieren: 1840-1854, 1855-1869, 1870-1889 en 1890-1900.
Er even van uitgaande dat de tweedeling 1840-1854 en 1855-1869 een onderverdeling is
van Edn periode. komen deze perioden dus vrij goed overeen met de economische lange
golf. maar ook met de eerder gesignaleerde 'politieke' breukvlakken in 1840 (de dood
van Willem I) en 1870 (Narede van Thorbecke. Frans-Duitse oorlog en de inname van
Rome). Er is evenwel een klein verschil: deze 'culturele' golf loopt ongeveer vijf jaar
voor op de economische golf. Dit indiceert dat de culturele golf de voorwaarden schept
voor de economische golf en niet andersom. In deze visie is de economie dus geen
zelfstandige grootheid. zoals economen ons soms willen doen geloven. maar het resultaat
van menselijk handelen/denken/voelen.
Een andere consequentie van het vddrlopen van de culturele golf is. dat de verklaring
van Wagemann. gezien de inhoud daarvan. eigenlijk de verklaring van de culturele golf
is.In dat licht bezien is het wei optnerkelijk dat Wagemann wel dezelfde jaartallen geeft
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als de andere economen. Zijn dus de omkeerpunten wel zodanig nauwkeurig vast te
stellen dat een verschil van vijf jaar significant is? Wi:tar de economen al niet tot een
eensluidende mening over de omkeerpunten komen (zie tabel 3-1) (en men ook nog

regionale verschillen onderkent), mag dat bij het vaststellen van de omkeerpunten van de
culturele golf al helemaal niet verwacht worden.
Om de door Ruiter en Smulders beschreven tweedeling van de periode 1840-1870
beter te begrijpen, heb ik in de volgende grafiek naast de economische en culturele golf

ook weergegeven hoe, zoals de wiskunde aangeeft, de golfbeweging van de (culturele)
tegenkrachten er uit gezien moet hebben om de culturele golf te realiseren (grafiek 1).

Grafiek i Golfbewegingen
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Uit deze krachtengolf volgt dat er in 1855 en 1880 breekpunten geweest moeten zijn,
waarbij de tegenkrachten groter werden dan de op dat moment heersende lijn, of anders
gezegd, dat op die momenten de paternalistische, respectievelijk de maternalistische,
kracht maximaal was. Dat betekent dat de paternalistische en maternalistische perioden
beide in twee sub-perioden uiteenvallen: een van opbouw en een van consolidatie (van
resp. de paternalistische en maternalistische waarden). Dit kan ook geformuleerd worden
dat er behalve een paternalistische-maternalistische golf ook een progressieve-conservatieve golf is, die een kwart periode uit frequentie loopt. Een complete golf wordt dus in
vier perioden verdeeld:
Progressief
Paternalistisch Opbouw (1840-1855)
Maternalistisch Stagnatie ( 1870-1880)

Conservatief
Consolidatie (1855- 1869)

Wederopstanding (1880-1890)

Resteert de vraag waarom Ruiter en Smulders de periode 1870-1890 niet splitsen.
Formeel doen zij dat niet, maar de behandeling van zowel de dominee-dichters als de
aanzet van de Tachtigers bij van Deijssel, geeft aan dat zij zowel de conservatieve als de
progressieve krachten in deze maternalistische periode hebben onderkend, maar dat zij te
weinig argumenten zagen voor een splitsing in twee hoofdstukken.
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3.4 Conclusie
De modernisering van Nederland in de negentiende eeuw betrof op de allereerste plants
een politieke modernisering. Met de Bataafsche Republiek werd een begin gemaakt met
het all)reken van de oude gewestelijke en stedelijke structuren. In plaats daarvan moest
Edn moderne natiestaat komen. Dat is door het wegvallen van de Zuidelijke Nederlanden
na de Belgische opstand van 1830-1839 slechts gedeeltelijk gelukt.
Het gevolg van de politieke en economische ontwikkelingen

was wel dat het

Nederlandse identiteitsbesef en saamhorigheidsgevoel werd versterkt: het camoufleerde
de interne verschillen. die er wel degelijk waren. maar die pas jaren later naar buiten
zouden treden. In het revolutiejaar 1848 wachtte Nederland af. De 'herencultuur' zou tot
1870 aanhouden. Dat jaar vormde een beginpunt van een sterke verzuiling.
Waar aan het einde van de eeuw een verticale scheiding een belangrijke rol in de
maatschappij begon te spelen, was gedurende de gehele negentiende eeuw een
horizontale scheiding steeds aanwezig: de standenmaatschappij. Aanvankelijk lag de
macht bij de hogere burgerij, maar langzaamaan zouden ook de lagere bevolkingsgroepen bij de macht betrokken worden.
Naast deze politiek-economische modernisering speelde de technologische
modernisering een beperkte rol. Vanuit het oogpunt van dit onderzoek zijn de
toegenomen transportmogelijkheden wel het belangrijkste, al zuilen onopvallende zaken
als de vervanging van de kaarsverlichting door gaslampen ook een rol hebben gespeeld.
Het is in ieder geval wel zeker dat de relaties tussen mensen veranderden op grond
van deze moderniseringsprocessen.
Vanuit de gedachte dat schaken een spel is dat onderdeel van de westerse cultuur
uitmaakt, heb ik aandacht besteed aan de gedachten van Huizinga in Homo Ludens. De
begrippen zijn echter niet tegengesteld, maar 'ernst' is een speciale toestand van 'spel',
namelijk de op dat moment algemeen geaccepteerde vorm van spel. Cultuur is naar mijn
mening de set van spelregels die door de maatschappij zijn geaccepteerd. Civilisatie is
dan de geleidelijke aanpassing van de spelregels op grond van de toename van het aantal
vervlechtingen tussen mensen. Die toename kan het gevolg zijn van een grotere
afhankelijkheid van mensen en van de toename van het aantal mensen dat in het

maatschappelijk proces een rol speelt.
Beide factoren spelen vanwege enerzijds de economische en technologische
moderniseringsprocessen (grote specialistische bedrijven en transportmogelijkheden) en
anderzijds de politieke modernisering (uitbreiding kiesrecht) een belangrijke rol. Met
name de veranderingen van de maatschappelijke omvang rond 1800 en van 1888
(kieswet) zijn van eminent belang geweest.
Door de cultuur als de maatschappelijke spelregels te zien - voor de negentiende
eeuw zijn deze spelregels grotendeels samen te vatten onder de termen 'Verlichting' en
'burgercultuur' - heb ik een koppeling gelegd tussen de spelbenadering van Huizinga en
het civilisatieproces van Elias. Voor dit onderzoek zijn het geweldsmonopolie, de
vervlechtingen van mensen, de verinnerlijking van driften en de civilisatiespurt
belangrijke aspecten van de theorie van Elias.
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Ten aanzien van de burgercultuur zijn er twee aspecten van belang. De eerste is dat
de nieuwe inrichting van de maatschappij zowel kansen als bedreigingen gaf. Niet
iedereen kon zijn kansen snel realiseren en het verschil tussen ideaal en werkelijkheid

werkte vervreemding in de hand. Daarnaast viel de aristocratie weg als laag waaraan de
burger zich kon spiegelen. Tot overmaat van ramp werden ook de eisen door de sociale
differentiatie steeds zwaarder. Dit alles gaf de burger primair een bedreigd gevoel.
Het tweede aspect is dat aanvankelijk, binnen het nieuwe maatschappelijk stelsel. er
ruimte was voor het experiment, maar dat in een later stadium een vasthouden aan het
bereikte ging ontstaan. Met name de groepen die slechts met moeite konden voldoen aan
het burgerlijk ideaal. zouden daarmee het bestaande burgerideaal gaan verheerlijken. Dat
leidde tot verstaning
Hiermee is een schets gegeven van krachten en tegenkrachten. Vanuit deze situatie
ontstaat de civilisatiespurt. Deze laat zich mijns inziens vergelijken met wat in de
economie de economische lange golf heet. Het blijkt dat de economische omslagpunten
samenvielen met de politieke. Ruiter en Smulders hebben aangetoond dat die omslagpunten ook samenvallen met de culturele breukpunten.
Binnen de economische theorieen heb ik met name de visie van Wagemann, die
generatiewisselingen als verklaring voor de lange golf ziet, als bijzonder interessant
vanuit de optiek van dit onderzoek betiteld.
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4. VRIJE TIJD EN VERENIGINGSVORMING
4.1 Inleiding
Als we het over vrije tijd hebben. heeft iedereen het dan over hetzelfde of is dat
vetschillend en is de betekenis afhankelijk van de culturele context'i In de eerste
paragraaf wil ik aantonen. dat het laatste het geval is en wil ik in navolging van Elias en
Dunning een kader schetsen voor de positionering van vrije tijd
Vetvolgens ga ik in op het !'ollenpatroon tussen nian en vrouw rondom vrije tijd en
schets ik de ontwikkeling naar een vrijetijdsbesteding buiten het gezin. Daarbij ga ik met
name in op de rol van koffiehuizen en societeiten.
Ik maak dan een uitstap naar het onderwerp 'sport'. Daar wil ik aangeven hoe de
verbanden liggen met het in het vorige hoofdstuk beschreven civilisatieproces.
Het hoofdstuk wordt dan toegesneden op de negentiende eeuw bij de betekenis van
de vrijetijdsbesteding in de verzuilingsstrijd. Verenigingen vormden daarbinnen een
hulpmiddel.

Maar wat is een vereniging'i Allereerst geef ik daarop een antwoord met een
juridische bril, maar zeker zo belangrijk is die met een sociologische blik. Ook vanuit dat
laatste paradigma probeer ik de essentiele aspecten te benoemen.
Het hoofdstuk sluit ik dan af met een beschouwing van de vereniging binnen het
civilisatieproces.

4.2 Vrije tijd
4.2.1 Vrije tijd als begrip
Vrije tijd is allerminst een kenmerk van het industriele tijdperk. De betekenis ervan A
echter sterk afhankelijk van de tijdgeest. Vrije tijd, scholk was voor Aristoteles een
voorwaarde voor geluk: -We werken om vrij te hebben, precies zoals we oorlog voeren
om vrede te hebben" : wat gewoon zou betekenen ': "We werken om tijd te hebben
voor betere en belangrijkere dingen".
Deze instelling zou in de loop van de eeuwen weI veranderen. Vrije tijd was voor
krijgers en hofleden een belangrijk bestanddeel van het dagelijks leven. Bestrijding van
verveling was daarbij essentieel. Voor personen in beide groepen was het erg moeilijk
zich aan het gemeenschappelijke leven te onttrekken. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat tafelspelen ontwikkeld werden die. na het gemeenschappelijk diner. gezamenlijk
gespeeld konden worden. Dat aan de feodale hoven schaken daarbij een vooraanstaande
rol speelde. is. vanwege de veronderstelde relatie met de krijgskunst. niet opmerkelijk.
Soortgelijke beschouwingen speelden een rol bij het verbieden van velerlei vormen van
volksvermaak die als een bedreiging van de interne rust werden gezien. Men zag liever
een nuttiger tijdsbesteding als boogschieten ter voorbereiding op mogelijke oorlogssituaties '
'
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in de Middeleeuwen was vrije tijd allerminst een voorrecht van de adel. Weliswaar
waren de normale dagen volledig gewijd aan arbeid. maar er waren voldoende kerkelijke
feemn om vrije tijd tot een wezenlijk deel van het leven van het gewone volk te maken.
In de eeuwen daarna zou vrije ti.id echter wel langzaam tot een voorrecht van de gegoede
klasse worden.
In de zeventiende eeuw leidde de pacificatie binnen de landsgrenzen, als gevolg van
de geweldsmonopolisering door de Staat, ertoe dat de mensen uit de hoogste klasse zich
gingen vestigen. Juist daardoor zou. met name in Frankrijk. de greep van de vol'st op zijn
hof gigantisch toenemen. zoals Elias overtuigend heeft aangetoond. Spelen zouden
daaruit een belangrijk vluchtmiddel vormen.
In de loop van de zeventiende eeuw zou in de Nederlanden de rijkdom van een
behoorlijke groep kooplieden de verstarde maatschappelijke verhoudingen ingrijpend
wijzigen. Deze gegoede burgerij kreeg. vanwege die rijkdom. invloed op het maatschap-

pelijk proces en kon zich een staat van leven veroorloven die voorheen alleen voor de
adel was weggelegd. Vooral daardoor zou het hofleven in de Nederlanden nooit die
extreme vormen aannemen als in Frankrijk. Het sociale verkeer binnen de aristocratie
nam enorm toe. Hieruit ontstond in de achttiende eeuw een situatie waarin deze stand
een dagvulling kreeg aan het spelen van spelletjes.

Uit inventarislijsten uit die tijd is op te maken * dat et aan de hoven en bij de hoogste
adel vanaf het derde kwart van de zeventiende eeuw steeds meer speeltafels voorkomen
en zij vanaf de achttiende eeuw niet meer uit hun interieurs weg te denken zijn. Bij de
burgerij doet de speeltafel pas in het tweede kwart van de achttiende eeuw zijn intrede.
Vanaf die periode zal zij ook daar. echter iii mindere mate dan aan de hoven. een
prominente rol gaan spelen in het dagelijks sociaal verkeer.
'
Elias en Dunning hebben op meerdere plaatsen gewezen op de tekortkomingen van de
huidige geschiedschrijving Vrije tijd wordt daarin. vanuit de economische visie van het
industrialisatietijdperk. te sterk gezien als het compleinent van 'werk' of 'nuttige
werkzaainheden'. Dit weerspiegelt zich in de vele definities die men van 'vrije tijd' kan
«
tegenkomen en zeker ook in de wat meer populaite teksten. Lammers geeft bijvoorbeeld als definitie:
"...Eigenlijk gaat het om de tijd. die men persoonlijk als vrije tijd voelt en waarin men
zelf vrij kan uitkiezen, wat men zal doen. De vrije tijd kan voor persoon en samenle-

ving evenzeer van betekenis zijn als de beroepsarbeid en is nieer dan een aaneenrijging
van compensatiemiddeltjes om de schadelijke gevolgen van de industrialisatie weer te
neutraliseren".
Allereerst is het de vraag in hoeverre 'vrij kiezen' vanuit een sociologische optiek
bestaat. Maar daarnaast is de vervlechting van de vrijetijdsbesteding met het totale
individuele bestaan onvoldoende weergegeven. Men kan onmogelijk ontkennen dat voor
bij voorbeeld de hoveling aan het Franse hof de vrije tijd essentieel was voor het vol-men

41

Raut. Faita ,·m Jeur'. in Aiblectit Alaect:im - 7'0,/r·hi·it) i·,„,i· /,eehle·,uh' kitil.v e,1 ailtict. ( 1995). 64 e.\·.

')

Zie o.a.: Eliah eii Dunning. a. 33·.. 9 I e.\·.
)

Aitt/ic,liek·e Eit<·w·/cqi<ledie. tref'waird ',·ri ie-ti id be+teding'.

73

van kongsis en het uitoefenen van invloed op de koning .
Aristoteles daarentegen onischrijft vrije tijd als ': "vrijstelling van de noodzaak oni
te werken: maar gebruikt voor werken nog al eens het woord ascholia. dat letterlijk de
afwezigheid van vri.ie tijd (Ac·It()lar) betekent.
Een andere tekortkoming van het voorgaande is de overheersende identificatie van
vrije tijd met sport en spel. Het zijn opnieuw Elias en Dunning " die er op wijzen dat
sport een Engelse 'uitvinding' uit de achttiende en begin van de negentiende eeuw is en
dus veel later is ontstaan dan 'vrije tijd'. Bovendien brengen zij onder de aandacht I" dat
vrije tijd een spectrum van bezigheden herbergt. Zij onderkennen het volgende
basisschema:

1. Vrije tijd routines (Engels: spare-time-routines)
a. Routineuze voorziening in de eigen biologische behoefte en de zorg voor het
eigen lichaam.
Hieronder vallen o.a. eten, drinken. wassen. slapen en herstellen van ziektes.

b. Huishouden en gezinsroutines
Bijv. schoonmaken. bed opmaken, kleren wassen, koken, administratie, eigen
bezigheden, omgaan niet gezinsspanningen, opvoeden van kinderen en het verzorgen van huisdieren.
2. Activiteiten ter bevrediging van terugkerende behoeften voor orientatie en/of
zelfvoldoening en zelfontplooiing
a. Vrijwilligerswerk hoofdzakelijk ten behoeve van anderen:
bijv. deelname aan lokale. verkiezings-, kerkelijke of liefdadigheidsactiviteiten.
b. Prive bezigheden. hoofdzakelijk ten behoeve van zichzelf. van een vrij serieuze
en vaak onpersoonlijke aard:
bijv. studie ter ondersteuning van het professionele werk of technische hobby's
zonder directe professionele toepassing, die echter doorzettingsvermogen, gespe
cialiseerde studie en vaardigheid vereisen.
c. Privt bezigheden, hoofdzakelijk ten behoeve van zichzelf. van een lichtere.
minder veeleisende aard;
bijv. postzegels verzamelen of amateurfotografie.
d. Religieuze activiteiten;
e. Orienterende activiteiten van een meer vrijwillig. sociaal minder gecontroleerd
en vaak terloops karakter:
dit kan varieren van serieuzer, minder onderhoudende tot minder serieuze, meer
onderhoudende vormen van kennisvergaring, met vele tussenliggende vormen.
van het lezen van kranten en tudschriften. het luisteren naar politieke praatjes, het
bijwonen van lezingen in het kader van volwasseneneducatie tot het kijken naar
informatieve programma's op de televisie.
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3. Ontspanningsactiviteiten (Engels: leisure activities " ):
a. Pure of hoofdzakelijk sociale activiteiten;
( 1 ) deelname als gast in (min of meer) formele bijeenkomsten zoals bruiloften.
begrafenissen. banketten of diners ten huize van de baas.
(2) deelname aan relatief informele vrijetijdsgezelschappen met een vriendschappelijk en open karakter, waarvan het niveau uitsteekt boven dat van andere vrijetijdsactiviteiten en boven dat van het werk. bijv. de kroeg. feestjes.

familiebijeenkomsten en roddelkransjes.
b. Spelactiviteiten 12,
I) deelnaine als lid aan (relatief) goed georganiseerde spelactiviteiten, bijv
amateurtoneel, schaakvereniging of voetbalvereniging. De meeste spelactiviteiten uit deze categorie worden gekenmerkt door een mate van loslaten
van (sociale) beperkingen door beweging van lij f en ledematen.
(2) deelname als toeschouwer bij goed georganiseerde spelactiviteiten zonder
zel f deel uit te maken van de organisatie of decl te nenien aan de activiteiten
zelf. bijv. als toeschouwer bij een voetbalwedstrijd.
(3) als deelnemer in minder georganiseerde spelactiviteiten. bijv. bij dansen.
c. Verschillende minder gespecialiseerde ontspanningsactiviteiten, grotendeels van
een plezierig. sleur doorbrekend karakter en vaak multifunctioneel:
bijv. het maken van vakantiereizen. uit eten gaan. uitslapen. zonnebaden en
wandelen.
C

Bovenstaand schema moet echt als een spectrum gezien worden. want het reflecteert de
verschuivingen in de mate waarin externe controle de individuele activiteiten beYnvloedt.
Natuurlijk is deze indeling, en zeker in zijn voorbeelden, aan onze huidige maatschappij
gekoppeld. maar het geeft in ieder geval een leidraad bij het onderscheiden van de
verschillende vormen van vrijetijdsbesteding.
Heel opmerkelijk is hoe het gevoel van Aristoteles omtrent vii.ie tijd in dit schema
past wanneer hij zegt I': ..vnje tijd is een noodzaak, zowel voor groei in goedheid als
voor de beoefening van politieke activiteiten". Hij positioneert zon beleving van 'vrije
tijd' volledig in de tweede categorie. Men mag misschien. met heel veel voorzichtigheid.

het vrijetijd-spectrum ook zien als een evolutiemodel.

In dit boek zullen met name de activiteiten uit 3.b.(1 ) aan de orde komen. maar zal ook
een relatie gelegd worden tussen deze activiteiten en die uit categorie 3.a.(2).
Startpunt bij dat onderzoek is de constatering dat:

I

1)

De term 'cintspanningsactiviteiten' is niet optimaal gekozen. Elias en Dunning wij,en er terecht op. dat bij deze
activiteiten nog al een, eerst spanningen worden opgeix,uwd. alvorens deze toi ontlading komen. Het gencit van
de/e activiteiten is niet alleen die ontlading. maar bestaat zeker ook voor een fors deel uit die spanningsoptx,uw.
Het verschil in het Engeh tu+sen 'spare time' en 'leisure time' 1:Iat zich echter niet goed vertalen.

2

Elias en Dunning hanteren hiervi>or bij voorkeur de term 'mimetic'. wat de relaties probeert aan te geven met het
nabootsende karakter van deze activiteiten door het accepteren en delen van bepaalde routineuze activiteiten en
regels. Later zullen we zien dat dit volledig gedekt wordt dc,or wat Huiiinga als spel ziet. Ook i er een relatie met

)

de mimicry van Calloi uit het vorige hoofdstuk.
') Aristoteles. Politic f. 271.
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aan het begin van de negentiende eeuw de spelactiviteiten als genoenid onder 3.b.( 1)

.

en 3.b.(2) nog niet voorkwamen:
.

schaken 6dn ran de eerste vrijetijdsbestedingen is die in georganiseerde vonii (3.b.( 1))
voorkwam.
De ontspanningsactiviteiten uit 3.a.(2) kunnen op een veel langere historie bogen. al zien
we daar in de loop van de achttiende en negentiende eeuw ook veranderingen in komen.
Vooral de plaats waar die ontspanningsactiviteiten moeten worden doorgebracht. thuis of
in het openbaar. zal door de nieuwe tijdgeeg veranderen. Dat heeft zijn invioed gehad op
de relatie tussen man en vrouw.
Halverwege de achttiende eeuw is de vrouw verantwoordelijk ih voor het beheer van
de privt-ruinite ". Daarmee is niet alleen het huishouden bedoeld. maar ook een goed
financieel beheer en, wat iii het kader van deze studio van belang is, een goede organisatie van de tudsbesteding. Het is haar taak alle activiteiten uit het vrijetud-spectrum te
organiseren, uiteenlopend van dagelijkse plechtigheden die de maaltijden en het bijeen
zijn rondom het haardvuur zijn. tot de betrekkingen van het gezin met de buitenwereld.
organisatie van het gezelschapsleven, bezoeken, ontvangsten. Zij moet ervoor zorgen dat
iedereen. op de eerste plaats haar man, gelukkig is met de gevonden constellatie.
Daarbij moet vooral voorkomen worden dat verveling optreedt. Dit leidt tot een cultuur
waarin inactiviteit als laakbaar of zelfs immoreel wordt gezien. en waarin alle
gezinsleden zich vermaken met spelletjes, lezen of enige leerzame of artistieke bezigheid
". Het gevoel dat er iets gedMn moet worden. is natuurlijk belangrijk voor het ontstaan
van een cultuur waarin het spelen van een spelletje wordt geaccepteerd.

.Ef«.

t: .:3:9
7.krk .

:L

Afbeelding 17: C. Rogaar Snellebrand. 1838 - Zelfportret met familie aan het schaken.
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Kan men over de achttiende eeuw nog enigszins zeggen dat de vrouwenwereld van
de vrije tijd in goede coexistentie met de mannenwereld van het zakenleven stond. in de
negentiende eeuw zou het openbare mannenleven de overhand krijgen. Martin-Fugier
wijst er in dit verband op, dat de etenstijden steeds later worden. Dit illustreert nlijns
inziens ook de toenemende behoefte om binnen die zakenwereld een vorm van vrije tijd
te creeren. Dat wordt dan in eerste instantie gevonden in activiteiten uit de categorieen
2.a (bijv. vergaderingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen), 2.d (gemeenschappelijke bijbellezingen), 2.e (koffiehuizen en societeiten) en 3.a (societeiten).
De koffiehuizen en societeiten zijn het onderwerp van de volgende paragraaf.
I

6

4.2.2 Koffiehuizen en sociiiteiten
In West-Europa " ontstonden vanaf 1642 (Venetie) de eerste koffiehuizen. Een voorwaarde voor het ontstaan was een regelmatige aanvoer van koffiebonen vanuit de
Levant. De klantenkring beperkte zich in eerste instantie tot buitenlanders, mensen die al
eens in de Levant geweest waren of nieuwsgierigen. Het koffiehuis in Oxford. uit 1650.
zou later een ontmoetingsplaats voor studenten worden en uitgroeien tot een intellectueel
centrum. In het algemeen waren de eerste koffiehuizen eenvoudige zaakjes. Zo ook in de
Republiek. waar de eerste vermelding van een koffiehuis uit 1663 stamt. Dat de
koffiehuizen in belang toenamen blijkt uit plannen van de overheid om belasting te
heffen op de koffiehuisnering. De koffiehuizen stonden nu voor de keuze: illegaliteit of
het aanvragen van de betreffende vergunning. Dat geld moest natuurlijk wel doorberekend worden. Om toch klandizie te houden, moest extra service verleend worden in de
vorm van kaatsbanen. voorstellingen of het leveren van dranken en maaltijden van hoge
kwaliteit in een deftige omgeving. Ook het creeren van een ruimte voor spelletjes. zoals
het damspel en het bonenspel. was een mogelijkheid.
Vaak namen Franse en Italiaanse immigranten het initiatief tot het inrichten van een
koffiehuis. In eerste instantie gebeurde dat in studentensteden als Utrecht, Groningen,
Amsterdam en Den Haag. Blijkbaar vormden studenten de beste klandizie. Zoals vaker
zetten de studenten een bepaalde trend die later 'accept€ werd bij de elite. Rond 1700
vond die omslag plaats en veroverden de koffiehuizen ook de gunst van klanten uit de
meest vooraanstaande kringen.
Het is niet verwonderlijk, dat de koffiehuizen ook plaatsen werden waar zaken
werden gedaan, testamenten werden voorgelezen, kranten de laatste nieuwtjes gaven of
politieke discussies werden gevoerd. En. er werden spelletjes gespeeld '»: "Of het nu

ging om deftige of uiterst eenvoudige koffiehuizen overal hielden klanten zich ook
bezig met kaartspelletjes, dobbelen, triktrakken en dammen. Uitsluitend in de deftige
koffiehuizen werd geschaakt" ".
I
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Dit gedeelte over koffiehuizen en de band met uociNteiten is niede gebaseerd lip: Reinders en Wijsenbeek. Kittie
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Reinders en Wijsenbeek. a.it..47.
In de in 2.2.2 gerefereerde brief van Monsieur Caze wordi het vc,orstel gedaan bepaalde ideeNn te testen in twee
correspondentiepartijen. Hij had daarbij vixir ogen (zie Diepstraten. a. H:. 40), dat zowel in Parijs als in Londen in
de koffiehuizen of cafo,4 voldoende sterke Khaken aanwezig waren aan wie deze ideeNn uitgedragen konden
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Tussen deze koffiehuizen bestond de nodige concurrentie. Om de klanten vast te
houden begonnen de koffiehuizen waar de elite samenkwam zogenaamde collegiekamers. Dit waren kamers die uitsluitend toegankelijk waren voor leden van bepaalde
groepen. zoals van een literaire kring, vriendengroep of eenzelfde beroepsgroep.
Na 1720 nam het aantal koffiehuizen af, maar onder invloed van de Verlichting
werden in de tweede helft van de achttiende eeuw overal in ons land besloten genootschappen opgericht. waarin over de nieuwste politieke ideeen, natuurkundige ontwikkelingen of godsdienstige vraagstukken gediscussieerd kon worden. Deze genootschappen
bestonden uit zowel leken als deskundigen. Ze hadden soms eigen gebouwen, maar de
meeste vergaderden veelal in koffiehuizen, waar aparte ruiniten gehuurd werden. Ook
ontstonden in de tweede helft van de 18e eeuw de eerste herensocieteiten waarin zeer
aanzienlijke lieden onder elkaar konden vertoeven. Deze gezelschappen maakten,
vanzelfsprekend, gebruik van aparte en besloten ruimten in de meest deftige koffiehuizen. Zoals Van Oss /1 opmerkt, werden met name in garnizoenssteden al vroeg
societeiten opgericht, juist daar. omdat vooral academici en officieren. het meer mobiele
gedeelte van de samenleving, van societeiten gebruik maakten.
Justus van Effen was een schrijver die vaak het koffiehuis als onderwerp had. Het
volgende citaat 't wekle bij mij wel verbazing: "Waarom dog is het mal eenige uren ter
week tot den Wapenhandel te besteden ? en om wat reden steekt 'er geen malligheid in
een geruimen tyd in een koffihuis te verslyten met dammen of schaken ..".
De relatie van de wapenhandel tot de rest van het artikel lijkt totaal afwezig. Dat wordt in
een ander daglicht geplaatst door het volgende citaat '-: "In het voorjaar van 1795
staken, ook in Brabant. de bij resoluties der Staten Generaal van 13 Augustus en 3
October 1787 ontbonden 'Societeiten of bijeenkomsten van wapenhandel of wapenoef-

fening', weer het hoofd op".
-'
Wijsenbeek wijst in dit verband op de explosieve groei van het aantal societeiten in
de jaren tachtig van de achttiende eeuw, waarbu het vooral ging om een "soort
verenigingen van politieke partijen. die nogal heftig over de politiek spraken. Aan het
einde van die achttiende eeuw ontstonden de gezelligheidssocieteiten. Zo kende Den
Haag bijvoorbeeld een leessocieteit, een zangsocieteit, een prakticijnsgezelschap en het
college 't Spaensche Capel, die allemaal in koffiehuizen bijeenkwamen".
Van Oss
schrijft hierover dat er societeiten bestonden in diverse soorten. Vele
dienden alleen voor de bevordering van het gezellig verkeer onder hun leden. Andere,
zoals leeskabinetten of dichtgenootschappen verenigden lieden met dezelfde culturele
interesse. Daarnaast bestonden er eind achttiende eeuw politieke societeiten, zoals de
jacobijnenclubs in Frankrijk en de patriottensocieteiten in de Republiek. De overgang
tussen de verschillende soorten societeiten was zeer geleidelijk. Een politieke club kon
24
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uit een gezelligheidssocieteit ontstaan, maar ook het omgekeerde kwam voor. Een
krantenlezend gezelschap kon overgaan in een literaire club. De societeit was een
algemene ,·orm van associatie die vele specifieke functies kon dienen.
Tijdens de Franse tijd van 1795 tot 1813 hielden de meeste koffiehuizen alles bij het
oude. Nog steeds bevolkten deftige heren de koffiekamers en vern" aakten zij zich met
aangenaani gekout of het lezen van kranten. Afgescheiden van het publiek zetelden in de
collegiekamers nog steeds herensocieteiten en gezelligheidsverenigingen. Ook de locatie
bleef nagenoeg hetzelfde.
1n de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw zat er vooral groei in het aantal
koffiehuizen op locaties aan de rand van de stad of daarbuiten. Deze ontwikkeling sloot
aan bij nieuwe ideeen over gezondheid. Bijvoorbeeld in Deventer zien we de schaakvereniging Pa//as 's zomers bijeenkomen in de buitensocieteit.
Rond 186() werd duidelijk dat de oude formule van koffiehuizen in het centrum van
de grote steden niet nieer werkte. Herensocieteiten raakten uit de mode. Enkele genootschappen bleven nog wel bestaan, maar zij hadden meestal hun eigen gebouw. zodat de
behoefte aan collegiekamers in koffiehuizen afnam. Bovendien trokken veel societeiten
uit het centrum weg, vooral in Amsterdam. Het societeitsleven bleek buiten Amsterdam
veel sterker verankerd te zijn. zoals in Den Haag of in het zuiden en oosten van het land.
In de jaren zestig schoten overal Duitse bierhuizen als paddestoelen uit de grond. Het
drinken van pils werd dd grote mode. Juist het feit dat rangen en standen in deze
bierhuizen zogenaaind van geen belang waren en iedereen naast onbekenden aan tateltjes
kon plaatsnemen. oefende een grote aantrekkingskracht uit, Het werd als een verademing
gezien na de strenge scheiding van rangen en standen in de koffiehuizen en societeiten
tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw. De afbraak van de standenmaatschappij.
die in de eerste helft van de negentiende eeuw nog het sociale leven in ons land
beheerste. is misschien weI in de kroeg begonnen.

4.2.3 Sport en het civilisatieproces
Het Engelse woord 'sport' kent als zelfstandig naamwoord meerdere betekenissen:
.
.

sport/spel:
vermaak:

. jacht.
Dit wordt nog steeds op deze wijze ervaren.
Daarnaast verstaat men onder een 'sporting chance' een eerlijke kans.
Dit retlecteert op een fraaie wijze iii een notendop de ontwikkeling van het civilisatieproces. Was in het tijdperk v66r de industrialisatie de jacht uitsluitend gericht op het
doden en vervolgens opeten van de prooi. onder invloed van het civilisatieproces
verschuift die nadruk naar het vermaak van de jacht zelf. waarbij de prooi een 'eerlijke

kans' moet krijgen de dans te ontspringen
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den hoe bii het civilisatiec:oces sport in het algemeen als een iniddel gezien werd om
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Afbeelding 18: Het Engelse gevoel van spon.

spanningen op te bouwen en vervolgens tot ontlading te brengen.
Het opbouwen en ontladen van spanning via de sport. is daarbij noodzakelijk als
gevolg van de onmogelijkheid die spanningen in een 'moderne' maatschappij in het
dagelijks leven op te bouwen en te ontladen. Elias. wijst hierbij op de samenvallende
ontwikkelingen in Engeland van sport en van het parlementaire systeem. Ook maakt hij
ons attent " op het feit dat het geweldsmonopolie zowel voorwaarde is voor het
civilisatieproces als voor economische groei. Dit maakt waarschijnlijk dat civilisatieontwikkelingen parallel zullen lopen aan economische ontwikkelingen.
Een en ander laat mijns inziens weinig twijfel aan de stellingname dat sport. als
representant van categorie 3.b.( 1) uit het vrijetijd-spectrum, gezien moet worden als een
uitingsvorm van het civilisatieproces.
Het is in dit verband karakteristiek dat de eerste sportverenigingen voor individuele
T
.· · 1
inaiviaueie
spanning is immers gemakkelijker beheerst Op te bouwen
sporten waren
en te ontladen. dan gemeenschappelijke. Dat laatste vereist een verdergaande vorni van
civilisatie.
Dit is ook de plaats voor enige relativering.
Ook al is de conclusie vanuit een lange-termijn-visie onafwendbaar dat .sport een uitingsvorm van het civilisatieproces is. dan neemt dat niet weg dat op het moment zelf geheel
andere, pragniatische. korte-termijn factoren oorzaak van de veranderingen konden zi.in.
.
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Volgens Baker '" was het opstellen van regels voor paardenraces en cricket voor de elite
noodzakelijk om de eigen investeringen veilig te stellen. Alleen door regels kon het
wedden op resultaten tot gelijke kansen ( !, een civilisatiebegrip) leiden.

4.2.4 De verzuiling iii de vrijetijdsbesteding
Verzuiling binnen de vrijetijdsbesteding speelde al vroeg een rol op lokaal niveau. Vrije
tijd was een van de belangrijke fronten van de sociale veranderingen in de negentiende
eeuw, en zoals de meeste fronten was het betwist terrein ''. Dat kon zijn vanwege
'politieke' doelstellingen, maar het uit de weg gaan van contlicten kan tevens een rol
gespeeld hebben. Verzuiling ging daardoor ook een rol spelen in de pure ontspanningsverenigingen. Het verschil in opvatting tussen liberalen en orthodox-religieuzen ten
aanzien van doel en wijze van ontspanning is daarbij ook van grote invloed geweest.
Deze verschillen laten zich vatten in de termen 'beschaving' en 'kerstening' '2.
Vanuit de vrijzinnige visie werd gesteld: "de zucht naar uitspanning en genot is een
der grondtrekken van onze menselijke natuur. Elke klasse der maatschappij. elk individu
heeft daaraan eene volstrekte behoefte" ". Zich vermaken. het vieren van feesten was
bovendien niet alleen een levensvoorwaarde voor ieder mens afzonderlijk. maar
9, '4
"onmisbaar ook voor een gezond maatschappelijk leven
verkeer bij de werklieden te
onderlinge
Deze visie vertaalde zich in termen van ": "het
bevorderen. gepaste uitspanningen te genieten [en] door voorlezingen en onderlinge
opwekkingen de ontwikkeling des geestes bij den werknian te vernleerderen".
In de orthodoxe visie was de wijze waarop en het gevolg van het vermaak essentieel
voor de beoordeling van het geoorloofd zijn van het vermaak. De combinatie van "eene
heerlijke natuur" en "een heerlijke prediking" bracht volgens dr. J. Montagne uit
Vlissingen "geene opgewondenheid, maar tevredenheid". Dit vormde wel de kern van de
orthodoxe visie op geoorloofd vermaak '«.
"
De confrontatie van deze visies werd veelal uit de weg gegaan. Helsloot wijst er op
dat de inspanningen er vooral op gericht waren de eigen groepering zo goed mogelijk af
te schermen tegen de oppositie. met name wanneer de eigen groepering zich ontvankeluk
betoonde voor de ideeen van die oppositie. Dat noopte tot sociale controle in eigen
organisaties, met name in verenigingen. Verzuiling was daarmee een belangrijke oorzaak
voor verenigingsvorming in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Anderzijds
zullen de verenigingen dus ook aan de verzuiling bijgedragen hebben!

.
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4.3 Verenigingsvorming
Verenigingen zijn vanaf het begin van de achttiende eeuw ontstaan in Engeland ".
Volgens Elias " had dit te maken met de volledige vrijheid van de Engelse gentlemen
om zich te verenigen zoals zij wilden. terwijl in Frankrijk de koning dat kon verbieden
en dat ook deed.
Vanaf dat begin ontwikkelden zich ook sportverenigingen en vanuit die sportverenigingen ook sportbonden en (externe) sportwedstruden. Vooral de vroege ontwikkelingen
in de paardensport en bij het golt-en en cricket vallen op '". Engeland/Schotland is hierbij
niet geheel uniek. In 1720 ontstaat in lerland de Cork Harbour Water Club. Relatief
vroeg. vanaf 1820. zij n er duivenwedstrijden in Belgie. Verder zien we deze georganiseerde vormen van sportbedrijven pas vanaf ca. 1850 in de Westerse wereld ontstaan. De
Verenigde Staten van Amerika kennen vanaf !845 baseballclubs en in 1870 wordt de
National League Baseball opgericht.
Voor Nederland geeft Van den Eerenbeemt " her volgende lijstie van oprichtingsjaren van sportverenigingen als indicatie van een tendens:

1870: Amsterdanise zwemclub.
Wielerclub Deventer.
1874: Eerste studentenroeivereniging.
1879: Footballclub 'Haarlem'
1884: Tennis.
1871:

1891: Hockey.
1900: Watersport.

1902: Bergsport.
Dit lijstje zal niet compleet zijn. de oudste sub-verenigingen van de studentencorpora
waren gymnastiekverenigingen en moeten toch in ieder geval halverwege de negentiende
eeuw geplaatst worden. het KNGV stamt immers uit 1868. Ook atletiek is vanaf het
midden der negentiende eeuw in Nederland geintroduceerd door jongelui die op Engelse
scholen hadden gestudeerd.

4.3.1 Hetjuridisch paradigina
Tegenwoordig kan er nauwelijks een misverstand ontstaan over het begrip 'vereniging'.
"
)

Aanwii/.ingen vcx,r verenigingen in het oude Griekenland zijn sterk afhankelijk van de s·ertaling \an met nanie het
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Dat is in de wet vastgelegd. Om te bepalen of een gezelschap van mensen de status van
'vereniging' heeft. volstaat het om bij een notaris of Kamer van Koophandel de inschrijving na te gaan.

Voor verenigingen in de negentiende eeuw ligt dat veel minder eenvoudig. Pas in de
grondwet van 1848 werd het recht op vereniging vastgelegd. Dit grondrecht werd in
1855 vertaald in een wet die het volgende bepaalde (Wet Vereniging en Vergadering van

1855. artikel 14 resp. artikel 5)"
-Van de gewone verenigingen bezitten slechts die verenigingen rechtspersoonlijkheid.
die:

a. opgericht zijn vOcir 20 mei 1855: deze baseren hun rechtsper,oonlijkheid op de
toenmalige titel 'Van zedelijke ligchamen' (artt. 1690 ev) van het Burgerlijk Wetboek:

b. de op of na die datum opgerichte verenigingen. indien zij van overheidswege zijn
erkend."
Daarvddr golden er beperkingen. Die blijken gedeeltelijk uit een antwoord van de
Minister van Justitie uit 1848 op de praag of in afwachting van aanpassing van de
grondwet het recht van vereniging en vergadering mag worden uitgeoefend ter zake van
de rechtstreekse verkiezingen.
Het antwoord luidde " dat het recht van Vereniging en Vergadering. zo lang het niet
door een bijzondere wet zal zijn geregeld. wordt geregeerd door de bepalingen der

bestaande burgerlijke en andere wetten. en bepaaldelijk ook door art. 291 van den Code
Pdnal. Er werd daarbij op gewezen dat dit artikel geenszins bijeenkomsten. zelfs van
meer dan twintig persoilen, verbiedt. mits zij niet dagelijks of op vast aangewezen
dagen plaats hebben. Ook door steeds vernieuwde oproepen konden bijeenkonisten
belegd worden. Orde en rust, waarvoor de Plaatselijke Besturen behoorden te waken.
vereisten echter, dat dergelijke bijeenkomsten in besloten lokalen plaats hadden. en dat
zij niet openbaar gehouden of voor iedereen toegankelijk gesteld werden.
Mijn conclusie is. dat het antwoord van de maatschappij op een vraag om verenigingsvonning v6Or 1848 luidde: 'Nee. mits'. want anders is het niet te verklaren dat er
ook vddr 1848 al schaakverenigingen zijn gevormd. Er zijn aanwijzingen voor het
bestaan van ca. dertig schaakverenigingen vddr 1848. Weliswaar zijn de meeste hiervan
waarschijnlijk ontstaan na 1840. maar de eerst bekende schaakvereniging stamt al uit
1803 en vaar 1840 wordt het voorbeeld in ieder geval gevolgd door tien andere vereni-

gingen.
Van een aantal verenigingen uit de negentiende eeuw zijn de wetten overgeleverd,
waarvan zes van v r 1848. Deze wetten zijn een afspiegeling van de wijze waarop de
leden over hun vereniging dachten. Ze zijn vergelijkbaar met de manierenboeken van
Elias. Bij de bespreking van de verschillende typologieen van verenigingen komen deze
wetten dan ook aan de orde.
Van de meeste verenigingen zijn echter geen wetten overgeleverd en bestaat er dus
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(enige) juridische onduidelijkheid over hun bestaan. Die onduidelijkheid kan behoorlijk
varieren. In Hoofdstuk 5 zal ik dan „c,k nader ingaan op de verschillende situaties en zal
ik komen tot een categori ering

4.3.2 Het sociaal paradigma
Een vereniging A niet alleen een juridisch knomeen, ook vanuit sociual oogpunt zijn er
kenmerken aan te geven die het katakter van een vereniging bepalen.
Gebaseerd op een ailikel van Kratzsch " kom ik tot de volgende keninerken:
1. Orgitniscitie
de overeenkonist met de juridische benadering. Een vereniging heeft een
fc,rmele organisatie middels statuten. in de negentiende eeuw meestal 'wetten' genoemd,
waardoor een vereniging zich onderscheidt van informele groepen. De inforn"tele
groepen zi.in de categorie F2 (zie volgend hoofdstuk) uit de juridische benadering.

Hierin ligt

Institutionalisering in verenigingen is ddn van de aandachtsvelden van dit onderzoek.
Vanwege deze doelstelling zijn de informele. 'losse' verbanden toch in het verenigingsoverzicht opgenomen. Zij k,innen als vergelijkingsmateriaal dienen.
De wetten geven veelal ook een formele vertaling van de overige sociale kenmerken.
De inate waarin een vereniging georganiseerd is. kan overigens behoorlijk verschilien.
Er zijn verenigingen met zeer gedetailleerde wetten (zie bijvoorbeeld de Delftse
vereniging hi deti eersten stc)<)t pcit) en er zijn verenigingen met slechts enkele
huishoudelijke bepalingen (bijvoorbeeld Riftint'( /1 .wms.fi,i uit Vlissingen). zie Bijlage A.

2. Vrijwilliglieid

Onder 'vrijwilligheid' versta ik hier de vrijheid waarniee een individu tot een vet'eniging
kan toetreden of het lidmaatschap kan opzeggen. Bij de vroegere gilden lag dat anders
dan bij een vereniging. De vrijwilligheid is een typisch 'modern' kenmerk.
Volgens Kratzsch is het een hoofdkenmerk van verenigingen. Uit vrije wil van ieder
individu. volgens vrijwillig geaccepteerde regels. vinden oprichting. toetreding.
uittreding en opheffing plaats.
Bij deze stellingname is nog weI een aantal kanttekeningen te plaatsen. Kratz>,ch
benadrukt hier de vrijwilligheid vanuit het individu. Daar worden echter door de
vereniging zelf en door de maatschappij. zeker in de negentiende eeuw. randvoorwaarden aan gesteld. De vereniging stelt beperkingen door reglementering van ballotage en
het vragen van een bepaalde contributie. die al dan niet door iedereen was op te brengen.
Daarnaast zal de sociale groepering waar iemand toe behoorde. ook druk uitoefenen
om al dan niet lid te worden van een bepaalde vereniging. In de verzuilende maatschappij van het einde van de negentiende eeuw zal dit zeker een rol hebben gespeeld. Waar
Kratzsch spreekt van -Dabei kommen die Mitglieder der Vereine aus beliebigen
sozialen Gruppen". is dat voor mij nog zeker een punt om aandacht aan te beueden.
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3. Vrijblij\'endheid
Kratzsch spreekt ook van vrijwilligheid om aan de verenigingsactiviteiten deel te nemen,
maar ik denk dat het beter is om onderscheid te maken tussen de vrijwilligheid van
toetreding en de vrijblijvendheid om aan de verenigingsactiviteiten decl te nemen.
Tegenwoordig is de vrijwilligheid vaak gemaximaliseerd, maar zijn er nog steeds
beperkingen aan de vrijblijvendheid, omdat die vrijblijvendheid ook de andere
individuen binnen de vereniging kan raken. De beperkingen aan de vrijblijvendheid zijn
vaak vastgelegd in de statuten van de vereniging, of in een huishoudelijk reglement.
Vrijblijvendheid is de mate waarin een verenigingslid geen verplichtingen heeft aan

de vereniging.

4. Dullriciamheid
Duurzaamheid is het kenmerk dat een vereniging meer maakt dan een verzameling
individuen. De vereniging blijft ook bestaan als de individuele leden wisselen. De
vereniging is een zelfstandige entiteit geworden. Ook hieraan zitten 'moderne' aspecten.
Tot aan de Verlichting was de mens zich nauwelijks bewust van zijn plaats in de
geschiedenis. Dit bewustzijn is een typische consequentie van het Verlichtingsdenken.
5. Beperkte leefwereld
Een vereniging heeft een beperkte doelstelling, die slechts een klein deel van het leven
van de leden oinvat (veelal een deel van de vrije tijd). De doelstelling is er een van de
vereniging en niet van de leden. Toch kan men ook hier weI verschillen onderscheiden.
Een vereniging kan volledig intern georienteerd zijn, maar kan ook als extern drukmiddel gehanteerd worden. Lidmaatschap kan tevens statusverhogend zijn voor de
individuele leden.
Binnen de verenigingswereld vervallen de sociale verschillen tussen de leden in de
buitenwereld en kent de vereniging zijn eigen interne ordening. In deze laat een vereniging zich vergelijken met een spel. Daarbij heeft een vereniging zijn eigen verenigingsgeest. die de combinatie is van de formele En informele wijze waarop de leden met
elkaar omgaan en waarmee zij de verenigingsdoelstelling willen realiseren. Men kan
hierbij denken aan de verschillen die optreden als men schaken als kunst, wetenschap.
spel of sport wil zien.
Het benadrukken van de informele wijze waarop de leden met elkaar omgaan, is
bedoeld om de beperking van de juridische benadering aan te geven. De bepalingen in
statuten zijn de weergave van de afspraken tussen de leden. maar of die afspraken
nagekomen worden, is een heel andere zaak. In het vervolg zullen daar voorbeelden van
komen. Daarmee is dan ook een van de grootste problemen van een onderzoek als het
onderhavige aangegeven: het informele van de wijze van met elkaar omgaan is vaak niet
te bepalen. Weliswaar zullen notulen dichter bij de werkelijkheid staan dan de wetten,
maar tegelijkertijd vormen ze ook de formele vastlegging van zaken. Juist als het
interessant wordt vanuit de studie-optiek, namelijk de gevallen van spanningen. zullen ze
vaak de meningsverschillen toedekken. In het vervolg van dit boek wil ik dit aspect
onderbrengen onder de kop 'Organisatie en positionering'.
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6. Sanie,1.itellii1g

De volgende aspecten van de sociale samenstelling van de verenigingen heb ik bekeken:
tot welke maatschappelijke klasse(n) behoorden de leden?
behoorden de leden tot de culturele of de economische elite?
. wat valt er te zeggen over de geloofsopvattingen van de leden'i

.
.

.

wie werden er in de besturen gekozen?

Bovenstaande keninerken kan men ook zien als parameters om een bepaald karakter
voor een vereniging te creeren. In het vervolg zal ik proberen deze kenmerken aan de mij
bekende gegevens te toetsen en. waar mogelijk. aan te geven hoe het karakter zich in de
tijd ontwikkelde.
Zowel de juridische als de sociale benadering van de vereniging geeft een kader om in
meer detail naar de schaakverenigingen uit de negentiende eeuw te kijken. Daarbij
hanteer ik een vrij ruime interpretatie van het begrip 'vereniging', juist om de ontwikkeling van dat nieuwe fenonieen zo goed mogelijk te kunnen volgen.
4.4 De sociogenese van verenigingen

4.4.1 Inteiding
Ik ben nu vrijwel teruggekeerd bij

de vraag waarmee ik mijn onderzoek ben begonnen:
hoe komt het dat schaken al vele eeuwen bestond, maar nooit (aanwijsbaar) aanleiding
gaf tot verenigingen?
Al in het begin van het onderzoek kon ik zeggen dat de oorzaken voor het ontstaan
van verenigingen (en daarbij de schaakverenigingen in Nederland als een van de eerste)
in de maatschappij gezocht moeten worden, omdat het spel zelf nauwelijks veranderde.
Elias +' bevestigt dat wanneer men maatschappelijke processen. zoals het ontstaan
van schaakverenigingen er een is. onderzoekt, het gaat om het onderkennen van de
dwangen die de maatschappij in een bepaalde richting duwen. Deze dwangen moeten
direct in het vlechtwerk van de menselijke relaties. in de maatschappij zelf. gezocht
worden.
Wat kan dan nu over de maatschappelijke vervlechtingen rondom de vereniging
gezegd worden, de vereniging die volgens Huizinga bij het spel hoort als de hoed bij het
hoofd * of waarvan Elias " zegt dat ze een cruciale rol speelde bij de ontwikkeling van

sport.

Maar hoe moet de vereniging precies geplaatst worden? Is de vereniging het gevolg
van de ontwikkeling van de sport of is het een zelfstandig fenomeen dat nauw
gerelateerd is aan de sport? Wat waren dan precies de dwangen. in Elias' terminologie.
die het ontstaan van verenigingen bewerkstelligd hebben? Hoe zijn schaakverenigingen
dan weer hieraan gerelateerd en hoe kunnen we de verschijnselen die we in het
voorgaande hebben geconstateerd, binnen dit geheel plaatsen?
1.9 )
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4.4.2 De vereniging als uiting van het civilisatieproces
In het voorgaande is de vereniging geheel geplaatst in het kader van het civilisatieproces.
Waar i eerder stelde dat verzuiling een belangrijke oorzaak was voor verenigingsvorming in de laatste decennia van de negentiende eeuw. dan zeg ik in feite al dat vereni-

gingen een uiting van het civilisatieproces zijn
Als nu alle hiervoor gemelde aspecten van een vereniging op een rijtje gezet worden:
ontstaan in de achttiende en negentiende eeuw. ook voor veel oudere activiteiten:

eerder'voorgekomen' in oude steden:
de organisatievorm bij het moderne begrip 'sport':
deelnanie van de gegoede burgers. ongeacht het onderwerp van de vereniging:
gebruikt als middel in de verzuilingsstrijd:
dan moet de conclusie weI luiden dat de vereniging op micro-niveau een fenomeen van
modemisering en civilisatie A. ontstaan ten tijde van de industriele revolutie en in eerste
instantie een stadse ontwikkeling.
.
.

De viaag is dan wat de maatschappelijke dwang was die tot deze ontwikkeling leidde.

"
Huizinga zoekt een verklaring. zonder deze volledig te vinden. in de vaste organisatie
die ontstaat bij spelen van groep tegen groep, wat volgens hem een fenomeen zo oud als
de wereld is: dorp meet zich met dorp. school met school en buurt met buurt. Balspelen
zouden door het vereiste van geoefend samenspel de bakermat van het moderne
sportwezen vormen. "Het feit dat dit verschijnsel in de negentiende eeuw van Engeland
is uitgegaan". is tot op zekere hoogte verklaarbaar. maar de factor van de specifieke
Engelse volksaard. zou onherleidbaar en onaanwijsbaar blijven. Typische kenmerken
van de Engelse maatschappij zouden een bijdrage geleverd hebben:
. het plaatselijk zelfbestuur versterkte de geest van lokale samenhang en solidariteit.
. de atwezigheid van verplichte en algemene militaire oefening begunstigde de
gelegenheid tot en de behoefte aan vrije lichaamsoefening:

. de vormen van het schoolwezen.

terwijl ook "de bodemgesteldheid en het landschap. dat in de gemeenteweiden. de
common's. de fraaiste speelplaatsen bood. van groot gewicht moeten zijn geweest".
Zijn vet'klaring is op een aantal plaatsen in tegenspraak met de bevindingen uit het
voorgaande. 'Groep tegen groep' lijkt allerminst het mechanisme geweest te zijn.
waarmee de verenigingen ontstaan zijn. Bij golf- en schaakverenigingen ontbreekt het
groepselement volledig aan het spel zelf. Toch leveren ze de vroegste verenigingsvormen. Ook 'in de negentiende eeuw van Engeland uitgegaan' is als combinatie in ieder
geval te beperkt. Het is overigens maar de vraag in hoeverre Huizinga hiernaar
onderzoek heeft gedaan.
Het moge duidelijk zijn dat de benadering van Huizinga niet in de buurt komt bij wat
we in de vorige paragrafen zijn tegengekomen. De fors opgelopen eisen van de
maatschappij brachten het individu in een situatie met grote mogelijkheden. maar
tegelijkertijd ook met een grote maatschappelijke druk.
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De tenn 'nervous' viel (paragraaf 3.3.5) in verband met de gevoelens van twijfel over de
eigen identiteit en maatschappelijke positie als gevolg van de grotere zelfdwang. de

vervreemding en de sociale functiedeling. Dit beeld. precies de omstandigheid die door
Elias als kenmerkend voor het civilisatieproces in kaart is gebracht. geeft een logische
verklaring waarom in het begin van de negentiende eeuw het gezinsleven. zoals eerder
beschieven. een belangrijke plaats innam: het gezinsleven hood de zekerheid en
huiselijkheid die de mmtschappij niet kon bieden. Daar moest het individu zijn identiteit
weer laten rijpen. Het gezin was absoluut een oplossing op micro-niveau als antwoord op
de inherente identiteitsproblemen van die tijd.
Als de vi ije tijd dan al buiten de eigen deur werd doorgebracht. dan nog was
beslotenheid een belangrijke voorwaarde. Ballotage en contributies waren hierbii een
belangrijk middel.
Natuurlijk speelden societeiten. al bekend uit de achttiende eeuw, in deze externe
vrijetijdsbesteding een rol. Zij voldeden aan de gewenste beslotenheid. Toch zijn er
redenen waarom societeiten niet de volledige oplossing waren:
societeiten waren door hun verleden als politiek broeinest en hun opzet als breed
instituut niet zonder meer in staat het individu het gevoel van zekerheid en rust. de
ruimte voor identiteitsontwikkeling te bieden:
. dat wordt versterkt doordat societeiten nog al eens, door economische noodzaak, een
groot aantal leden hadden.

. de belangrijkste reden

is echter dat in de negentiende eeuw, na politiek. geloof,
wetenschap en economie. de vrije tijd de vijfde kolom wordt, waarin de sociale
differentiatie zijn intrede doet. Drijfveer hierbij is niet zozeer de concurrentiedruk.
zoals vaak bij sociale differentiatie. maar, initieel. de behoefte aan identificatie met

gelijkgestemden.
De reactie is dan het vinden van een organisatievorm met meer regels en minder vrijheid
dan in het geval van societeiten mogelijk was: de vereniging. Dit stempelt de vereniging
onmiskenbaar tot een uiting van het civilisatieproces.
Zomerdijk +" signaleerde dat de oude muziekcollegies rond 1800 verdwenen en typeerde
dat als het "niet aanstonds vinden van de meest geschikte maatschappelijke aanpassingsvorm in de nieuwe samenwerkingsverbanden zoals koren en muziekverenigingen". Deze
typering is met het bovenstaande in gedachte zeer kenmerkend. De vrijblijvendheid van
het collegie lijkt in de nieuwe tijd niet meer te voldoen en moet door een meer
georganiseerde vorm vervangen worden. Daar was tijd voor nodig.
De oplossing is weI in de vereniging besloten: ballotage is afdwingbaar. contributies
worden jaarlijks vastgesteld, het aantal leden kan eenvoudig gemaximeerd worden en de
gelijkgezindheid wordt ook afgedwongen door een gezamenlijk onderwerp van
aandacht.
Deze conclusie wordt ondersteund door het feit dat de eerste verenigingen in de grote
steden ontstonden. D ir traden schaalvergroting en vervreemding als gevolg van het

industrialisatieproces immers het eerst op.

Daar komt nog iets bij. het mechanisme van de zingeving. dat in paragraaf 3.3.2
4"j Zonierdijk. a.,i·.. 43 e.\-
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reeds aan de orde kwam. Tieleman " ziet de mens allereerst als zingever. Hij bouwt
zichzelf een systeem van betekenissen. voorstellingen en idealen op. Het economisch
gedrag is daar voor een heel groot deel het resultaat van. Tevens signaleert hij dat
mensen mee willen tellen en erkenning zoeken in hun eigen context. dus ook op de
manier Ide spelregels. HS] die door de culturele context wordt 'voorgeschreven':
"mensen zoeken een ook voor de omgeving herkenbare identiteit".
De 'betekenissen. voorstellingen en idealen' vormen samen het spel dat de mens
probeert te spelen. Dat spel wint aan waarde zodra daardoor in de omgeving erkenning
wordt gevonden voor de eigen identiteit. Op die wijze zal het 'spel' zich verbreiden en
deel van de 'werkelijkheid' worden. Tieleman " beschrijft dat als volgt: "Het kan per
cultuur verschillen aan welk aspect het meeste belang wordt toegekend. dat wil zeggen:
welke betekeni., aan een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling gehecht wordt. Het
toekennen van betekenissen aan de werkelijkheid (zingeving) is geen culturele franje.
want het beYnvloedt verregaand het gedrag waardoor de sociale werkelijkheid

uiteindelijk voor een belangrijk decl bepaald wordt'
De vereniging geeft door zi.in vorm mogelijkheden tot zingeving: lid zijn van een
bepaalde vereniging, maar ook voorzitter, secretaris, penningmeester. of kampioen zijn.
geven een persoon status en aanzien in zijn omgeving. Daarmee is de vereniging een
middel tot bestrijding van de identiteitscrisis.
Het citaat van Huizinga in 3.3.2 betreffende het saamhorigheidsgevoel lijkt daarmee
vooral van toepassing in situaties waar die identiteitscrisis de belangrijkste rol speelde.
Ik

heb eerder

(3.3.4) al

aangegeven dat de behoefte aan micro-oplossingen voor de

inrichting van het maatschappelijk bestel het grootst was bij de liberalen, het grootste
deel van de burgerbevolking. Hun ideologie was veel minder toekomstgericht dan die
van anderen. De vereniging moet dan primair gezien worden als een liberaal fenomeen
en de verenigingsleden moeten gezocht worden in de liberale burgerbevolking van de
negentiende eeuw.
Dit is een verwachtingspatroon vanuit de abstracte theorie. Veel pragmatischer zijn
de volgende drie redenen:
. juist de burgerlagen hadden na de Franse Revolutie last van de verbreding van de
maatschappij. Voor de arbeiders was er immers nauwelijks iets veranderd. Zij
werden door de burgers nog volledig uitgesloten van de economische mogelijkheden.

• de (hogere) burgerlagen waren

als eerste in staat te profiteren van de toegenomen
economische mogelijkheden en konden eerder stappen ondernemen in de nieuwe
maatschappij.
juist de (hogere) burgerlagen raken door hun werk als eerste vertrouwd met de
voordelen van organisatie in het dagelijks leven.

•

Ondanks de verwarde situatie. waren de hogere burgerlagen zich wei degelijk bewust
1

)

' )

Tieleman. /n het teket, i·an cle eanicimic - ,„·er de it·is.whi·erkii:g ran ('c·cuicimie mc·ultimr. 124 e.v.
Tieleman. a. ii·.. 125.
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van hun mogelijkheden en hun bevocirrechte pc,sitie. Dit creeert iinpliciet hun behoefte
toi distinctie van de lagere burgerlagen.
Elias beschrijft dat gevoelen als " "de poorten naar beneden nioeten dichtblijven. de

poorten naar boven nioeten opengaan"
Die distinctie kan dan op vele iii.inieren geregeld worden: doc,r hoge contributies (de
contributies waren in de negentieiide eeuw nooit zo hoog a13 in het begin van de eeuw).
door ballotage. door elitaire onderwerpen.
Daarmee wordt de vereniging een distinctiemiddel ten opzichte van de lagere
burgerlagen en een middel in de fi.inslijperij van de civilisatie. De wetten van de
verenigingen kunnen in dit kader beschouwd woiden als de m.inierenboeken op grond
waarvan Elias het civilisatieproces toelicht aan de hand van de eetgewoonten. De
ontwikkeling in die wetten laat zich al deels aan de in deze studie onderzochte
voorbeelden aflezen. De schaakwereld heeft echter te weinig wetten overgeleverd 0111 op
grond daarvan een volledig sluitende bewijsvoering te ontwikkelen. Een op verenigingswetten in het algemeen gericht onderzoek zal als probleem de tijdsfactor in het
ontstaan van verschillende typen verenigingen ondervinden. Tevens zal een dergelijk
onderzoek precieze gegevens moeten hebben van de maatschappelijke laag waarin de
vereniging zijn wetten heel't ontwikkeld.

Al met al ontstaat el- toch een beeld dat verenigingen vooral vanuit een reactieve.
maternalistische houding zijn ontstaan. Dat laat zich goed rijmen met het economische
tijdvak waarin ze ontstaan. de 'maternalistische' periode na 1815 (zie 3.3.6).
ziet later in de oprichting van rugbyverenigingen een defensieve houding van
mannen tegen de toenemende. civiliserende invloed van vrouwen. Opmerkelijk genoeg
is dat in een periode die aangemerkt wordt als een paternalistische tijd, zo rond 1860 ".
Dat ondersteunt de gedaehte dat in bepaalde tijdvakken een bepaalde mentaliteit alleen
maar overheersend is. maar zeker niet uniek.
Indien de defensieve waarde van een vereniging echter de enige waarde van de
vereniging zou zijn. dan zou dit experiment spoedig zijn uitgestorven. In een latere
paragraaf zal aan de orde komen hoe de vereniging ook in een meer paternalistische

Dunning

periode zijn verdienste had. Voor dit moment volstaat de constatering dat een strakkere
organisatie voor een individ,1 ook het vooideel bood. dat men. binnen de drukker
wordende agenda van het openbare leven. ook meer eisen. zoals het tijdig opkomen op

de bijeenkomst, kon g.ian stellen aan de ander.

Maar allereerst wil ik nog de vraag aan de orde stellen of de vereniging een zelt-standige
uiting van het civilisatieproces is. of als consequentie van de opkomst van het sportwezen gezien moet worden.
Mijn stelling luidt. dat de vereniging een zelfstandige uiting is van hetzelfde proces als
gevolg waarvan de sport ontstond: het civilisatieproces.

1 Elia.. it.it·.. 14).
1

'' 3

Elia. en Dunning. a.,1.. 282.
Die , rouw en waren natuurlijk wel hehcwirlilk paternali.ti,ch
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In feite geeft de aanvullende argumentatie die ik hiervoor gegeven heb om de
vereniging te benoemen tot een gevolg van het civilisatieproces daarvoor al voldoende
houvast. Maar genoemde conclusie wordt ook ondersteund door het feit dat muziek- en
schaakverenigingen tot de eerste verenigingen in Nederland behoorden.
Dat de muziekverenigingen niet tot de sporten behoorden. moge duidelijk zijn, maar
dat schaken in Nederland in de negentiende eeuw evenmin tot de sport gerekend mag
wor(len, is. met huidige ogen, niet op voorhand duidelijk. De bewijsvoering daarvoor
komt nog uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 10.
Mijn tweede argument is, zo verwacht ik, veel verrassender. Schaken was, wat voor de
muziekbeoefening trouwens ook geldt. in deze periode allang volledig geciviliseerd: het
gokelement was verdwenen, lichamelijk geweld was allang uitgesloten, in tegenstelling
tot de fraaie middeleeuwse verhalen waarin schaakborden en schaakstukken vaak als
wapen gebruikt werden. Als schaken dus als geciviliseerd en de schaakvereniging als
onderdeel van het civilisatieproces beschouwd moet worden, dan moet de vereniging dus
een zelfstandige uiting van dat civilisatieproces zijn

4.4.3 De verdere ontwikkeling van verenigingen
Zekerheid ten aanzien van de eigen identiteit heeft dan wel een belangrijke rol gespeeld
bij het ontstaan van de eerste verenigingen, maar verliest een belangrijk deel van zijn
waarde als de burgerij gewend raakt aan zijn nieuwe positie. Dit moet zo ongeveer rond
1840,1845 plaats gehad hebben. als een nieuwe. paternalistische generatie het voortouw
neemt. hetgeen leidt lot een civilisatiespurt.
Dit is op velerlei gebied waarneembaar. Allereerst is er de nieuwe koning. die zich
neerlegt bij de afscheiding van Belgie en vanuit die situatie de economie probeert te
stimuleren en die zich in 1848 conformeert aan de nieuwe grondwet, die een weergave is
van de gedachten die in de jaren daarvoor zijn opgekomen, maar waarvoor de tijd nog
niet rijp was om die in een wet vast te leggen.
Ook in de literatuur is die omslag herkenbaar. Ruiter en Smulders gaan daar
„
uitvoerig op in . Vergelijk de sfeer van de Caniera Obscurcl van Hildebrandt uit 1838
eens met het proza van Multatuli uit 1860!
In de schaakwereld is eveneens de nieuwe. initiatiefrijke tijdgeest waarneembaar. Er
komen schaakbladen (De Nederlandsche Palamedes en Sissa) en er worden voor het
eerst schaaktoernooien georganiseerd: tekens van de paternalistische, initiatiefrijke tijd.
De golf van nieuwe schaakverenigingen tussen 1845 en 1855 is dus het gevolg van een
civilisatiespurt, zoals die op dat moment in de maatschappij plaatsvond.
In de loop van de negentiende eeuw zal echter nog een andere ontwikkeling een rol
gaan spelen. De vereniging wordt dd institutie van de sociale differentiatie van de kolom
vrije tijd en verhuist daarmee in de termen van Tieleman S6 van het sociaal-culturele
subsysteem naar het gemeenschapssubsysteem. De vereniging is niet alleen meer de
plaats waar de gemeenschappelijke activiteit wordt beoefend. maar wordt, vooral door
het economisch denken, ook het middel om maatschappelijke druk uit te oefenen om de

,
.'
1

Ruiter en Smu\ders. Liter<miur en moderniteit in Nederiand - 1840- IN). 31-6\.
Tieleman. a.w:. 24 e.v.
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poor die gemeenschappelijke activiteit benodigde ondersteuning te vinden in de vorin
van subsidies of aanleg van benodigde infrastructuur.
Hoe deze ontwikkelingen uitwerkten in de schaakwereld. is het onderwerp van de
volgende hoofdstukken.

4.5 Conclusie
De betekenis van vrije tijd is cultuurathankelijk. Dit is zeer herkenbaar in de vcrs,chillende visies die er binnen de negentiende-eeuwse zuilen op vrijetijdsbesteding waren.
Daarbij zijn er niet alleen verschillen in de beleving van vrije tijd. maar ook in de
activiteiten die onder vrije tijd' vallen. Elias en Dunning hebben een vrijetijd-spectrum
gegeven. dat mogelijk ook als een ontwikkelingsmodel is te beschouwen. De ontwikke-

ling van de 'leisure activities' is daarvoor een indicatie.

De ontwikkelingen in de vrijetildsbesteding hielden ook in dat mannen een groter
deel van hun vrije tijd buiten het gezin gingen invullen. De koffiehuizen en societeiten
vormden daarin een belangrijk element en speelden ook op allerlei manieren op de
ontwikkelingen in, of dat nu het verstrekken van kranten, het inrichten van collegiekamers of het openen van buitensocieteiten was. Lokale ontwikkelingen vonnden daarbij
veelal de drijfveer. Ook waren het locaties waar zaken werden gedaan of de politiek
werd besproken. Dat laatste leidde eind achttiende eeuw soms tot explosieve situaties.
Een van de besproken aspecten van het civilisatieproces is de verinnerlijking van
allerlei driften en het onderdrukken van spanningen. Sport is een van de maatschappelijk
geaccepteerde uitingsvormen van psychische spanningen. De ontwikkeling van sport is
een gevolg van het civilisatieproces.
Verenigingen. en ook sportverenigingen, ontstonden al in de zeventiende en
achttiende eeuw in Engeland en Schotland, maar pas vanaf eind achttiende eeuw is er
sprake van een echte verspreiding over West-Europa.
Om daar verder op in te kunnen gaan. moet het begrip 'vereniging' gedefinieerd zijn.
Allereerst heb ik gekeken naar de juridische bepalingen, waarbij met name de periode
vddr 1855 om aandacht vraagt, omdat verenigingen toen een andere wetteluke status
hadden. De sociologische definitie is echter van veel groter belang, omdat daarin de
sociologische argumentatie voor verenigingsvorming verscholen moet zijn. Ik definieer
als modificatie op een voorstel van Kratzsch zes aspecten: organisatie. vrijwilligheid.
vrijblijvendheid, duurzaamheid, beperkte leefwereld en samenstelling. Deze aspecten
samen moeten een volledig raamwerk vormen om een vereniging in sociologische zin te
beschrijven en dit referentiekader zal ik als zodanig ook in de hoofstukken 6 tot en met 9
gebruiken.

Op grond van argumenten uit de context (ontstaan in de achttiende en negentiende
eeuw. met name een stadse ontwikkeling, de organisatievorm bij het moderne begrip
'sport'. deelname van de gegoede burgers. middel in de verzuilingsstrijd) trek ik al de
conclusie dat de vereniging op micro-niveau een fenomeen van modernisering en
civilisatie is. Dat leidt tot de vraag wat de maatschappelijke dwang achter die ontwikkeling is.

Ik verschil van mening met Huizinga ten aanzien van die maatschappelijke dwang.
Naar mijn mening ligt die dwang in de zucht naar maatschappelijke zekerheid. de
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geborgenheid bij gelijken. in een afscherming van de eigen stand naar de lagere
bevolkingslagen en in een invulling van de behoefte tot zingeving.
Deze achtergrond vormt dan ook de verklaring waarom de vereniging met name
uitging van de liberale burgerij. die veel meer behoefte had aan invullingen op microniveau van de onzekere maatschappelijke situatie. De oorspronkelijke motivatie van de
vereniging is dus primair defensief.
De vereniging bleek in de decennia daarna echter een zodanig flexibele organisatievorm te zijn, dat die ook onder andere maatschappelijke omstandigheden zinvol was.
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5. SCHAAKVERENIGINGEN IN (DE) ONTWIKKELING
5.1 Inleiding
Na de beschouwing over de ontwikkelingen in de voorgaande eeuwen en over de positie
van de negentiende-eeuwse burger, wordt nu de aandacht gericht op het schaken in de
negentiende eeuw.
In een vorige hoofdstuk is aangegeven dat schaken als symbool steeds minder van
betekenis werd. Dat was tenminste de conclusie op grond van het teruglopend aantal
kunstuitingen met schaken als onderwerp en het steeds duidelijker onderstrepen van de
symbolische betekenis. In het eerste deel van dit hoofdstuk komt het aspect 'schaken als
symbool' aan de orde voor de negentiende eeuw.
Een zeer belangrijk tweede onderwerp van dit hoofdstuk is de vraag naar welke
bronnen beschikbaar zijn om een goed beeld van het schaakleven in de negentiende
eeuw te krijgen. Hoe betrouwbaar zijn die bronnen en dekken ze elkaar? De negentiende-eeuwse tijdschriften waren natuurlijk belangrijk als bron, maar waren zelf ook deel
van die geschiedenis. Om die tijdschriften is in de negentiende eeuw erg veel te doen
geweest. Dit komt allemaal uitgebreid aan de orde in de betreffende paragraaf.
Het derde belangrijke element van dit hoofdstuk is een analyse van de intensiteit van
het schaakleven in de loop van de eeuw. Welke ontwikkelingen waren er in de aantallen
schaakverenigingen en schaakspelers? Daarin zijn perioden te onderkennen, die als
uitgangspunt gebruikt kunnen worden voor de definitie van typologieen van schaakverenigingen. Die typologiean vormen dan de basis voor de indeling van de daarop volgende
hoofdstukken.

5.2 Schaken in kunst en gedrukte tekst
*
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Afbeelding 19: W. Clerk - 'Be2indiging van een schaakpartij:
In de beeldende kunst zijn mij slechts drie voorbeelden bekend, waarvan voor mij de
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Nederlandse oorsprong van het eerste niet eens 100% zeker is.
Het eerste is een lithografie van W. Clerk uit ca. 1840 (afbeelding 19). in zijn
betekenis sluit het volledig aan bij de verklaringen zoals bij het werk van Van Honthorst.
Het tweede werk is een genrevoorstelling van een achttiende-eeuwse salon met links op
de voorgrond schaakspelers (afl,eelding 23). Het is gen"taakt door de Hagenaar H.F.C.
Ten Kate (1822-1891). Van hetzelfde genre is het werk van C. Rogaar Snellebrand

(1816-1844)(afbeelding 17).
Diepstraten ' vermeldt nog een werk van Pieter Christoffel Wonder ( 1780- 1852) 'Sir
John Murray speelt schaak met een jonge vrouw', maar dit werk heb ik niet kunnen
vinden.

In de literatuur was het 'schaakarmoe troef.
Willem Bilderdijk dichtte in zijn 'Buitenleven' (1802):
Ti/Lit

verder, stittig, stil, in clatidac·lit opgelogen

Geleidt een enistig pilar, aan 't mijmere,ld spel verpacht.
Dat Palamedes het eers, c,p 't Troc,ische strand bedacht,
Op 's bo,ite ruitenreld. gaan zwarte en witte beitden
Ten oorlog, :(,nder bloed, met kunst- en geestrijk wenden.
11ing hoildt der strijderen macht elkaar iii ex·enwic/it:
In 't eind verschiint nc,gthands 't noodlottig tijdsgewricht.
En 's ovent'i/,naars steni rciept, juic·hende iii den :.egen,
't Verplettrelid schacik en mat clcin d'c,remolinen tegen.
Tent'ijl hy 't 00,Uugsperk met eedlen trots ,·erlaat.
Daar de cinder. diep ontzet. de hand aan 't rc,c,rhocifel slaal,
En. ds hy 't liacitlijk i,zat :ich rruchtloos wetischt te ontreitize,1,
Den doodelijken zet nog siddrend na bliift peinzen.
Het is dEn van de weinige regels die over schaken geschreven zijn in een literaire context

in de negentiende eeuw. Van der Linde ' wijst er op. dat het een (zeer geslaagde)
vertaling is. van een Frans gedicht van Delille. gemaakt in 1800.
Van Egbert Douwes Dekker, Multatuli. is bekend dat hij een verwoed schaker was.
Lodewijk Prins schreef over de relatie van Multatuli met het schaakspel zelfs een boek '
Van hem is de uitspmak ': "Verbeeld je meid. als dEn der middelen die ik nodig heb
gebruik ik 't schaken". In een zeer
tegen mijn kwaaltjes - en ik heb er zo enige
relativerend hoofdstuk over het gebruik van citaten voegt Prins nog een uitspraak toe
(zonder verwijzing) ': "'t wekt me op, het doet me werken. ik heb veel aan het schaken
te danken. my is 't een verdrietalleider".
-

i
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1

Diep,traten. Tweeht,nderdrijftig jacir correst)<indentiesc·liciak iii Nederland. 11.
Van der Linde, (iesc·hichre und Litteranir de.r Sc·hadwpiels. II-283.

Prins. Multatuli en het spel ran koringen.

Prim· a. ir..175.
Prinh. a.M'..33.
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Later citeert Prins . "Over de beteekenis van 't al of niet houden van schaken heb ik
veel te zeggen. Ook is er verschil tusschen de liefhebbery en 't kunnen. Ik ontken...nu.

geen verhandeling. Myn oordeel over die zaak is anders dan de gewone meening. Veel
goede schakers zijn nullen. Maar 'n andere vraag is of't niet voor iemand prouveert. dat

hy er veel van houdt. My is 't een verdriet-afteider. En dat vind ik. uit 'n zedelyk
oogpunt. niet het oog op de wyze waarop ·elen hun verdriet dragen, een certificaat van
smaak. Intelligentie heeft hiermee niets te maken. Integendeel naar ik geloof. Vooral in
't schaken by correspondentie. myn favoriet manier. is iets...keuteligs"
Elden schrijft Prins -: "En om de speculatie groter schijn van bruikbaarheid te
geven: in briefregels die hij dan wal aan schaken wijdt spreekt Multatuli zich opvallend
lovend uit: Caissa kreeg de hemel toebedeeld voor 't zondige genot dat zij hem had
bereid. Niemand, lezer. vergt van u dit au sdrieux te nemen". in de loop van het boek
komen allerlei citaten uit begeleidende teksten bij de zetten uit zijn correspondentiepartijen aan de orde.
Het enige werk dat een nadere toelichting verdient is Anastasia eti her Schitakspel
van J.T. Boogaard. een vertaling van het Duitse origineel van W. Heinse. Eerst en vooral
vanwege de zes bladzijden met intekenaren. waar ik nog uitgebreid op terug zal komen.
De tweede reden is de typische reactie van Van der Linde ' naar aanleiding van het
opgenomen lithografisch portret van Elias Stein:

%
./

£

Afbeelding 20: Elicts Stein.

-Een Duitse jood. die een Frans schaakboek heeft geschreven. wordt hier als een
Hollandse Philidor gevierd!

1

)

41

Prinh. a. it.166.
Prin0. u. 31·.. 39.

Van der Linde, a.ti·.. 1-373.
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Aleppo moge jier op Schrand'ren Stanu,la 1,(,ge,1
Italies roem :ich nog in Salrio \'erhoogen

De Gal rerheffe zich op 't vindingrijke brein
Va,1 :ijnen Pliiliclor: tl'U roelliell op cell Skill.
Viecht. Schaakbeminnaars! dan cypressen. en kitiwrieren
Om de Aclitb're beeldtenis, na zijnen doc,d, te Sieren".
De derde reden komt later nog in hoofdstuk 10 aan de orde.

In de negentiende eeuw valt de grote toenanie van de hoeveelheid schaakboeken op in
vergelijking niet de eeuwen daarvoor. Een belangrijke categorie daarbij wordt gevormd
door de leerboeken voor beginners. Blijkbaar was daar een markt voor. Verder zijn er
boekjes met schaakproblemen en is er nog een enkele heruitgave van ouder werk
(Stanima). Theorieboeken komen er pas op het einde van de eeuw. Al in hoofdstuk 2 heb
ik het belang hien'an voor het beschouwen van het schaakspel als kunst en als
wetenschap beschreven.
Het voorgaande geeft aan. dat het symbool-aspect van schaken afnam ondanks de
grotere belangstelling voor schaken als spel, kunst en/of wetenschap. waarvan de groei
van het aantal schaakverenigingen in Nederland in de negentiende eeuw getuigt.
Schaken had geen grotere invloed op kunstenaars en schrijvers dan in voorgaande
eeuwen. Het aantal overgeleverde kunstuitingen met schaken als onderwerp. of zelfs
maar als toevallig verschijnsel. is uiterst klein.

5.3 De bronnen voor informatie over schaakverenigingen
Bij het schrijven van dit werk heb ik gebruik kunnen maken van de volgende categorieen
van bronnen:

De primaire bronnen:
a. de wetten van de schaakgenootschappen:
De wetten van een vereniging vertegenwoordigen de formele visie van de leden op
het functioneren van de vereniging Juist vanwege dat formele karakter liet men de
wetten vaak drukken. In Bijlage A zijn de mij bekende wetten terug te vinden.
Dit zijn 34 wetten van 18 verschillende verenigingen, die, met een 'modest amount of
foresight'. als volgt verdeeld zijn in de tijd

Tal,el 5- 1: Aantallen wetten per peric,de en per type plaats
Periode
1800- 1839
184()- 1854

1

Aantal
3+6

1)

Stad

Platteland

0
1
0
0
0

1855-1869

1+2

1870-1889

3+3

8+4
1+2
3+3

1890-1900

2+1

2+1

9+4

1)

3

) Achter het +-teken het aantal wijzigingen op oudere versies

Opvallend in deze tabel is de verdeling van de aantallen over stad en platteland. Men
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mag da.imit concluderen. dat:
. de schaakveieniging inderdaad een stadse ontwikkeling is.
of dat
de dorpsvereniging zodanig anders was. dat er of geen statuten gemaakt werden.
of dat
. men minder het belang van het drukken van de wetten inzag.
De betiouwbaaiheid van de wetten is fonneel gezien I (*)%. maar er kunnen natuurlijk grote veischillen bestaan hebben tussen de wetten en de dagelijkse praktijk. Dat
is zeker het geval bij de inning van boetes.
b. de notulen van schaakverenigingen,
De volgende verenigingsarchieven heb ik kunnen inzien:
. Vilendschap eii Oefening uit Alkmaar (Gemeentearchief Alkmaar):
Schacikge,ic,otschap Amersfoort (Gemeentearchief Amersfoort);
. Pcaltimedes uit Leiden (recent overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek in

Den Haag):

. Phihdor uit Leeuwarden (kopieen in prive-bezit):
.
.

Stein uit Den Haag (Genieentearchief Den Haag):
Di.,·c·endc, Discimus Uit Den Haag (Gemeentearchief Den Haag):

. Dc,esborghsch Schaakgenoc,tschap (Gemeentearchief Doesburg);
. Sneeker Schaakgezelsc.hap (\ 875) (Gemeentearchief Sneek);
. Sneeker Schaakgezelschap (\ 890) (Gemeentearchief Sneek):
. Helderse Schaakvereniging H.S. (verenigingsbezit);
. Leidsch Schaakgenc,otschap (verenigingsbezit):
Delftse Studenten Schaakclub Paris (Gemeentearchief Delft):
De archieven van Palamedes en Discendo Discimus zijn relatief uitgebreid.
Zeer waarschijnlijk bestaat et ook nog een verenigingsarchief van Pallas ui Deventer, maar het is mij niet gelukt te achterhalen, waar dat is. Misschien zijn er ook nog

restanten van het archief van het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap.
waarvan het grootste gedeelte echter verloren is gegaan bij een grote brand in 1888.
De betrouwbaarheid van deze notulen is natuurlijk hoog, want ze werden in het
algemeen stee(is door de vereniging goedgekeurd. Maar ook daarin zit een mate van
onbetrouwbaarheid, omdat vanwege die noodzakelijke goedkeuring de weergave
politiek acceptabel moest zijn binnen de vereniging. Ruzies. meningsverschillen en
spanningen zullen niet of terughoudend vermeld worden.

De secundaire bronnen:
a. de Nederlandse schaakbladen uit de negentiende eeuw:
. De Nederlandsche Palamedes kende slechts dEn nummer ( 1847) en bevatte ten
aanzien van het schaken in Nederland alleen de zetten van de correspondentiepartij tussen Amsterdam en Antwerpen uit 1828/1829.
Sissa is zonder enige twijfel het belangrijkste tijdschrift voor dit onderzoek
geweest. Het dekt de periode van 1847 tot en met 1874 en daarmee een cruciale
periode voor mijn onderzoek.
De betrouwbaarheid van Sis.,·a is redelijk, maar niet meer dan dat. Verslagen van
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wedstrijden en weergaven van partijen. het vermelden van inzenders enz.. zijn
zonder enige twijfel wei betrouwbaar. maar met name de details, voor zo ver
door Verbeek zelf verstrekt. zijn niet altijd betrouwbaar '. omdat hij zich vaak
baseerde op oude informatie. die hij niet voor publicatie opnieuw vet-ifieerde.
Bovendien moet bij het jaartal af en toe voorzichtigheid betracht worden. Sis.fyi
verscheen vaak onregelmatig en de datum op het blad geeft dus geen beeld van
het tijdstip van de activiteit.
De Schaakit·erld. geredigeerd door Van der Linde, 1875. ging nauwelijks in op
de Nederlandse situatie en speelde als bron nauwelijks een rol. Het tijdschrift
vormt zelf wel een onderdeel van de Nederlandse schaakgeschiedenis.
Tijdsc·h, i/) ly,or het schaken. 1878. Het verschijnen van het eerste nummer van
dit tijdschrift staat vermeld in de notulen van Palainedes in Leiden op 30 oktober
1878. Ik heb geen exemplaar hien'an kunnen vinden of ergens anders vermeld
gezien.

.

Murphy verscheen te kort (1885- 1887) om van groot belang te zijn. Het verscheen iedere veertien dagen en kende daarinee een hoge actualiteitsgraad. Er i
weinig reden de verstrekte gegevens te wantrouwen.

. Het andere belangrijke tijdschrift is het Tijdschrift rein den Nederlandschen
Schaakbond. dat vanaf 1893 tot op heden heeft bestaan. In de twintigste eeuw
verliest het Tijdschrift natuurlijk vrij snel zijn status van 'secundaire' bron.
De volgende paragraaf gaat nader in op deze schaakbladen en hun rol in de geschiedenis.
b. de schaakjaarboekies uit de negentiende eeuw:

. De Nederlandsche Schacikbc),id gaf tussen 1873 en 1892 jaarboekjes uit met
verslagen van de Algeniene Vergadering en de Bondswedstrijd. de ledenlijst en
een aantal partijen.

• Ook Het Ncic,idelijk Sdicietklicinci gat een zogenaamde Schaakkitlender ian Het
Noordelijk Schacikbc,nd uit van 1878 tot en met 1887 met een soortgelijke inhoud.

De betrouwbaarheid van de in deze boekjes vennelde gegevens lijkt goed. al is oc,k
hier enige reserve ten aanzien van de verschijningsdatum op zijn plaats.
.
Daarnaaht heeft Verbeek
in 1861 rtog een zakboekje uitgegeven dat ook
informatie over de schaakverenigingen gal'.
Uit verenigingsarchieven is gebleken. dat Verbeek de verenieingen aangeschreven had voor inforniatie. Waar in het Zakboekle de gegevens niet compleet ziin.
en dat is voor veertien van de veertig verenigingen het geval. moet dus weI de
nodige voorzichtigheid in acht genomen worden. omdat de vennelding dan alleen op autoriteit van Verbeek plaatsvindt. Hij baseert zich dan vaak weer op ou-

'1

Sti.,a Iermeldt bil\·c,(,rheeld nc,g in INC,8 dat de heer A. de.king \mr/itter \an Phi/tdo,- Leeuwarden *5. terwill hii.
/„al. uit de notulen \·an Philihii· hhikt. op 24 april 18(13 uit l.:eu arden \\,10 \emikken. Met natiie de

\er:niginpintomiatie uit 1867/8 lilkt in hi}ge niate Mheti·ciuw·haar. Aan de ,ermelding in die laren mag Feen
betekeni+ tilegekend wcirden. In 1 873 nieldi Si#,a dat de +Chaak\ereniging Staium,n in 1872 i* cipgericht I moet

/iln 27 m\ ember 1871 ).
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Verbeek. De Hi,/huid.0,·/u' Sc hatik.vich'i· - c·iii .-ak/wiek ty,(,i· w·/,Lutk,pe/£·r#.
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de inforniatie. bijvoorbeeld opgedaan tijdens het toemooi in Nijmegen van 1858
.

De Stacit van den Nede,·landsche,i Scliciakbmid (,p /5 inaart /895. samengesteld
door N.W. van Lennep. en de 1*,denlijst ran den Nederlandsche,1 Schitilkbc,tid op
3/ attguvt,1.5 1*98. samengesteld door H.D.B. Meijer. geven een overzicht van
verenigingen en leden in Nederland. Van Lennep geeft ook historische inforniatie. maar is daarbij afgegaan op mondelinge overlevering en is daardoor niet 71-

tijd correct '
andere jaarboekjes uit de negentiende eeuw.
de studentenalmanakken bevatten overzichten van de studentenverenigingen.
Helaas bevatten deze almanakken vaak alleen de naam van de vereniging en de
nanien van de leden van het bestuur. maar de betrouwbaarheid van de informatie

c.

lijkt erg groot.
. de stedelij ke 'adresboekjes' bevatten in een aantal gevallen ook informatie over
de stedelijke verenigingen. Voor deze adresboekjes geldt hetzelfde alA voor de
studentenalmanakken.

d. kranten:
In de loop van de negentiende eeuw ontstaan de eerste schaakrubrieken in de kranten
en tijdschriften. Meestal werd daarin een schaakprobleem gebracht. De volgende
bladen met schaakrubrieken zijn mij bekend:
. A.smod e. een humoristisch, satinsch blad, Amsterdam, 1847,
. Alge,neen Hande/sblad Amsterdam. vanaf 1847:
"
bevat uit andere bladen overgenomen problema's. waarbij men zich veroorloofd de bron alsmede den naam des auteurs, te verzwijgen" ".

. Nietiwe Rcitterdamsche Courant. 1849:
. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. 1852:
.
.

.
.
.

Stuivers Mager.,ijn - \877.

.

Utrechtsch Dagblad - 1885:

.

Zondagsbkid vati het Nieu„'s van de Dag - 1885. 1893:
in 1893 had de redacteur van deze schaakrubriek in deze hoedanigheid een abonnement op het Tijdschrift ran de Nederlandsche SchaakBond.
Friesche Cottrant - 1885'.

.
.

'

'

)
-)

De T(id - 1857:
Het Nederlandsch Museum - \86\. \2361.
Met dezelfde voetnoot als bij het Algemeen Handelsblad.
Het Zondagsblad, Haarlem - 1861.1862:
De Schager Courimt - 1866:
Provinciale Groninger Courant - 1815. \885:

Hollandsche Illustratie - 1886'.

Verheek vermeldt bij\·twirbeeld een vereniging in '1-Hertogent*ixch niet a14 enig verder gege,·en dat Ri,usse.iii lid
A. Hij had Rou1seau leren kennen tildens het tc)ernoc,i in Nijmegenin 1858.
Zie bil\.0(,rbeeld de paragraaf over de Giudse ,·erenigingen.

") Verbeek. a.„·.. 21.
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De Amste,-dam,ner - 1891,
Hierover schreef J.F. Heemskerk. secretaris van de Neder/andsche Schaakbond
. "Buiten den Bond breidde het schaakwezen in Nederland zich in
1891 zeer
uit. Het weekblad de Amsterdammer met zijn schoone schaakrubriek schreef
13.

probleem-oplossingswedstrijden uit en eene correspondentieschaakwedstrijd
die thans druk aan de gang is. Voor een groot deel door den invloed dezer rubriek zijn nieuwe schaakvereenigingen opgericht te Alkmaar. Arnhem, Breda.
den Helder en Zwolle"
Met name de regionale couranten wijdden ook in de dagelijkse berichtgeving aandacht aan schaken.
Van de volgende kranten. buiten de reeds bovengenoemde. is mij bekend dat zij
aandacht aan schaken besteedden:

.
.

e.

Amsterdamsche Courant - 1850:
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant - 185%1
De Nc,ordbrabander - \858:
De kranten vormen vooral een bron van informatie in goede tijden. Van oprichtingen, jubilea en wedstrijden gaven zij nog al eens nadere informatie. Toch is in dit
onderzoek slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van deze bron. omdat alleen in
gevallen waarin een datum bekend is, gericht zoeken mogelijk is.
overige uitgaven (boeken) uit de negentiende eeuw;
In de negentiende eeuw neemt het aantal boeken over schaken aanzienlijk toe.
Blijkbaar was de markt daarvoor rijp. Er is een grote verscheidenheid. zowel in
aantallen (Nederlandse) titels als in inhoud, al blijven voor wat betreft de 'theorieboeken' de vertalingen van buitenlands werk de boventoon voeren.
De meeste van deze boeken hebben echter niet als bron gediend, omdat er verder
geen verwijzingen naar het Nederlandse schaakleven in opgenomen waren. Wel van
belang waren:
. Anastasia en het Schaakspel in de vertaling door J.T. Boogaard, vanwege de
daarin opgenomen lijst met intekenaren. die een beeld gaf van de vroege burgerlijke schaakwereld.
. de werken van Antonius van der Linde. en dan met name Het Schaakspel iii
Neder!(ind uit \875 en Geschichte und Litteratur des Schachspiels uit \874.
de jubileumboeken:
In de loop van de tijd zijn er vele jubileumboeken van verenigingen geschreven. De
kwaliteit van deze boeken is sterk variabel. Lang niet altijd is vast te stellen waarop
bepaalde uitspraken zijn gebaseerd. Maar als die duidelijkheid er wel is. of vele
zaken door primaire bronnen worden bevestigd. dan kan een jubileumboek een
waardevolle bijdrage leveren.

f.

De tertiaire bronnen:
a. de buitenlandse schaakbladen die af en toe over Nederland berichtten. waren. voor
zover mij bekend:
i

4

j

Jaarboekje van den Nederlandschen Schaakbond, 1891/2. XII.
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The Philidorict,L Walker. G.. 1838:
Schachzeittlng (Deutsche/Berli„er). 1847-1900:
. The Intemittioital Cheg Mit izi,te. Steinitz. W., 1885- 1891.
Alleen de Schachzritting publiceeide regelmatig over het Nederlandse schaakleven,
maar dat betrof dan vooral uitslagen en problemen. Een enkele keer werd er meer
algemeen over schaken gesproken. wat meestal neerkwam op respect voor de mate
van verspreiding van het spel over het land en het aantal verenigingen en het wat
meewarig spreken over het spelpeil. Waar de Schachzeitung zi.in informatie vandaan
haalde, is niet altijd duidelijk. Sissa en ingezonden brieven lijken de meest voorkomende bron voor de Duitsers.
b. de Nederlandse schaakbladen uit de twintigste eeuw.
Mutatis mutandis, en athankelijk van het jaar van verschijnen. geldt hetzelfde voor
deze bladen als voor de jubileumboeken. In her eerste decennium van de twintigste
eeuw waren er in Nederland maar liefst vier schaaktijdschriften: het reeds genoemde
Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbo,id. het Schaakblad (\903-\913). De
Schaakcourant ( 1907-1913) en het Neder/andsc·h Schaaktijdschrift (1907-1908).
In 1939 had het Tod.w·h,·(fi van den Nederlandschen Schaakbond een bijlage bij

•

het maartnummer. getiteld 'het Nederlandse schaakverenigingsleven in de 19de
eeuw', door dr. M. Niemeijer. met een overztcht van 199 schaakverenigingen uit de
negentiende eeuw. Dit artikel vormde het uitgangspunt voor mijn onderzoekingen.

Ondersteunende bronnen:
a. bevolkingsregisters;
Deze kunnen helpen het beeld van een vereniging te vervolmaken. De interpretatie
van met name de beroepsgegevens is vrij lastig, maar omdat het slechts om beeldvorming gaat, is er niet voor gekozen nog naar verdere onderbouwing te zoeken in de
b.

belastingregisters.
niet-schaak literatuur uit de twintigste eeuw:
Hiermee bedoel ik met name beschrijvingen van de situatie in een gemeente of regio
in de negentiende eeuw. Ze worden gebruikt om het beeld van een vereniging in zijn
context beter te kimnen begrijpen.

5.4 Schaakbladen
5.4.1 De Nederlandsche Palamedes
Voor zover bekend bestond de eerste poging tot een schaakti.idschrift in Nederland uit
een door de boekhandelaren M. Westerman en Zoon in Amsterdam in 1847 uitgegeven
proefnummer van De Neder/andsche Palamedes. De inleiding van dit proefnummer laat
daarin echter enige ruinite. Deze inleiding bevat vanuit het oogpunt van dit onderzoek
een aantal interessante opmerkingen.
De schrijver signaleert dat de verhouding tussen het aantal schakers in Nederland tot
die in het buitenland omgekeerd evenredig is met de aantallen inwoners van de landen.
Het gemis van een schaaktijdschrift kan dus niet daaraan toegeschreven worden.
Het verschil ligt volgens de schrijver in het verschil in beoefening in Nederland ten
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opzichte van het buitenland: "DMi:ir wordt door eenigen tot uitspanning alleen het spel
beoefend. terwijl sommigen het tot studie bezigen. en weder anderen het tot hun beroep
uitoefenen. Bij ons daarentegen speelt men meerendeels uitsluitend tot tijdkorting of
uitspanning. zoodat er welligt weinigen gevonden worden. die, na den afloop van
ingespannen werkzaamheden, verpoozing zullen zoeken in het bestuderen van geleerde
werken". In dit citaat zien we dus weer verschillende aspecten van het schaakspel
tel'ugkomen.
Op grond van die inschatting wil men het blad redigeren met als doel "aan den
eenen kant den geest te boeijen, zonder aan den anderen kant. door langwijligheid
vervelend te worden". Wekelijks zal een opgave gebracht worden en minstens Edn
werkelijk gespeelde partij, of kunstspel. van commentaar voorzien. Natuurlijk worden
er openingen besproken 'waaronder ook de verschillende gambiets" en in het
mengelwerk zullen de schaakliefhebbers met de meest wetenswaardige werken van
buitenlandse schrijvers bekend gemaakt worden.
Blijkbaar was men niet zeker van voldoende belangstelling. want men maakte het
voorbehoud ook af en toe ruimte te geven aan damnien en wiskundige problemen.
De marketing was niet fantastisch, want: "Wij vleijen ons, door eenige verkregene
kennis van het schaakspel. tot de redaktie en uitgave van dit blad zoo niet geregtigd.
althans niet geheel ongeschikt te zijn". terwijl men blijkbaar ook geen probleem zag in
overschrijven van andermans werk: " . . . .e n koesteren het vertrouwen. door den
voorraad, dien ons eene aanzienlijke verzameling van de nieuwste en verdienstelijkste
werken over het schaakspel aanbiedt. in staat gesteld te zijn. den liefhebbers en
beoefenaren van dit spel hier te lande wekelijks eenige oogenblikken van aangenaame
verpoozing te verschaffen. en daardoor tevens nuttig te zijn".
Deze enige ogenblikken van verpozing moesten wei zes gulden per jaar kosten, wat
ongeveer het weekloon van een arbeider was.
De Nederlandsche Palamedes. vernoemd naar het bekende Franse Le Palam2de. dat
verscheen van 1836 tot 1839 en van 1842 lot 1847. bleef echter beperkt tot dat ene

proefnummer van vier pagina's op folioformaat.
Naar de oorzaken van het niet van de grond komen. kan men slechts gissen:
. was de prijs te hoog?
Het in de volgende sub-paragraaf te behandelen Sissa vroeg datzelide jaar voor een
maandblad van 32 pagina's per nummer op octavoformaat fl. 2.60. wat na Edn jaar
verhoogd werd tot fl. 3,-. Die verhouding is relatief zeker niet in het nadeel van De
Nederhuidsche Palamedes. al kan de absolute hoogte van het bedrag natuurlijk wel
uitgemaakt hebben. Ook kan het zijn. dat de inhoud in relatie tot de prijs onvoldoende aansprak. Het bevatte geen actuele informatie.
. was er voldoende reclame gemaakt?
Van De Nederlandsche Palamedes is hierover niets te zeggen.
Sissa zou datzelfde jaar weI een vrij uitgebreide advertentiecampagne beginnen.
Dat mag tenminste wei geconcludeerd worden uit de advertenties in de Provinciale

.

Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 16.13 en 30 april \847 .
was er onvoldoende vertrouwen in de redactie?
De inleiding geeft niet de verwachting van een inhoudelijk sterk blad. maar het
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DE NEDERLANDSC*IE PALAMEDES,
Aflieelding 21: De Nederlancische Palamedes.
spelpeil lag in de negentiende eeuw sowieso niet hoog
of lag de oorzaak op het culturele vlak?
Voor een vermoeden in die richting wil ik citeren uit het decembernummer van de
Schachieitwig " : "Nog hebben we het proefblad van de Nedericindsche Palainedes.

.

Tijdsthrift vc,or het Schaakspel voor ogen. Hierop zitten twee schaakspelende
Fransen. die zich zeer vet wonderen in Holland te zijn. en op wonderbaarlijke wijze
beide reeds mat staan. ieder van hun gaf de partij op".
Hoewel deze woorden meer weergeven dan ik uit de tekening kan afleiden. brengt
deze beschrijving mij wel tot de vraag: Franse inspiratie voor de

titel.

Franse spelers

op de voorplaat. richtte het blad zich wei met de juiste culturele achtergiond tot het
Nederlandse publiek? In cultureel opzicht was Nederland zich halverwege de negen-

tiende eeuw duidelijk aan het afwenden van de Franse invloed en nam de belangs,telling voor de Duitse cultuur toe. Zomerdijk '« formuleert in een paragra:if getiteld
'Het opdringen van de Duit,e cultutir' ten aanzien van het toneelleven: "Wei neemt in
deze tijd Ivanaf 1820. HS I de belangstelling en productie van theaterwerk ilit de
Duitse gebieden toe en constateert men een duidelijk afneinende Franse invkied. al
zag men keer op keer nog tekenen van de vroegere voorliefde"
Deze 'verduitsing' wordt in de tweede helft van de negentiende eeuw alleen maar
sterker. Dat openbaart zich in het aanschaffingsbeleid van boeken voor de schaakbibliotheek (de studentenschaakvereniging Mc,17,/o· in Leiden had aan het einde \ an de
eeuw vrijwel uitsluitend Duitse schaakboeken in de kast staan). het overnenien van
artikelen uit buitenlandse bladen. het deelnemen aan buitenlandse wedstrilden. het
be/oek van buitenlandse spelers eliz. Fran3 is uit. Duit3 is in en Engels is toegestaan.

.f,·/uic h,·ititi,9 - tin imimit/i, h,·,1 /h'/h,i, herciti k,e.ec'/ic'i, i·,in ,h·i· Bri·lim·i· .fc·/uic h.vE·„'ll.ic /ia/t. 1 847.375.
"1 Zcitiiei·dijk. Hir mu-ic,kh·,·i·n m :\'c,<,i·d-/0,0„„mi / 770-/.\50 9/.
1
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5.4.2 Sissa
De start van Sissa
Het tijdschrift Sis.st r is het resultaat van de inspanning van Edn man: W.J.L. Verbeek,
huisarts te Wijk bij Duurstede. Natuurlijk had hij enige steun aan de uitgever k' en aan
enkele schakers in den lande. maar Sissa heeft 28 jaar lang gedreven op zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen.

=4 1

".

Afbeeldin,4 22: W.J.L. Vetbeek.

De Nederlandsche Palamedes is een les geweest die hij zich had aangetrokken.
gezien het 'Voorberigt' bij het proefnummer van Sissa: "Het stiekt ons vooral niet tot
aanmoediging, bij de poging tot daarstelling van een Maandschrift voor het Schaakspel,
dat de Nederlcuidsche Palamedes zoo weinig Sympatie in Nederland heeft mogen
ondervinden". Vanwege de toenemende liefde in Nederland voor het schaakspel is het
echter de verwachting dat een maandblad wel welkom zal zijn.
Verbeek wil het blad openstellen voor bijdragen van anderen: "Doelmatige
bijdragen of andere stukken: mededeelingen enz. het Schaakspel betreffende, zullen
volgaarne in dit Maandschrift opgenomen worden. Wijders kan men van dit Maandschrift gebruik maken tot het voeren van Correspondentie-Partijen. Moge onze poging
dermate medewerking bij de Nederlandsche Schaakspelers vinden. dat wij weldra in
staat waren een geheel oorspronkelijk Nederlandsch Maandschrift voor het Schaakspel
te kunnen aanbieden".
Dat is het begin geweest van een onderneming die 28 jaar zou duren, met hoogtepunten en dieptepunten. Een onderneming, die veel spot en hoon heeft ondervonden.
Hoon en spot, die nooit meer geheel verdwenen zijn.

)

1 847-1874. Het is njet herleidb.mr in welke maand het eerste nummer verscheen.

)

Aanvankelijk W.F. Stramrcwwl. later J.G. Andriessen. heiden te Wijk bij Duurstede.

18
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Hoon en spot over Sissa
De belangrijkste genius achter de sniaadcanipagne tegen Sissa is de Nederlandse
historicus Antonius van der Linde. Die stelt in ziin Ges,·hic·/itc " de vele tekortkomingen
aan de kaak. Zowel de gevallen van plagiaat (en daar waren enkele zeer domme staaltjes
bij). als de zeer gebiekkige talenkennis \·an Verbeek worden daarbij in zeer onbarnihartig taalgebruik (-das plumpe Raul)organ") aan de orde gesteld.
Inhoudelijk had Van der Linde met zijn kritiek volkomen gelijk. Al na de ontvangst
van de eerste negen nummers van Siss„ klaagt de Schac·h:eittmg
in een komisch
geschreven stuk over het plagiaat door Silwt. waarbij de Duitsers een begripvol
.(I

standptint innemen. In het februarinuinmer van 1848 ontkent Sissa overigens de geuite
beschuldigingen met. in onze ogen. weinig overtuigende argumenten. Het lijkt er echter
op dat Verbeek daarna zi in handen niet nicer aan de Duitse kolen heeft willen branden:
verdere beschuldigingen uit Duitsland blijven uit, zodat men mag aannemen dat de meest
duidelijke vormen van plagiaat verder zijn uitgebleven.
Maar is het vernietigende oordeel van Van der Linde ook het oordeel dat we
tegenwoordig aan het blad zouden geven?
Allereerst moeten we daarbij in gedachten houden dat Van der Linde een onmogelijk
mens gewee.st is. Met wie hij ook maar iets langer samenwerkte. hij breg er ruzie mee,
beledigde hem en maakte heni ten overstaan van ieder die het maar horen wilde
belachelijk.
Ten tweede moeten we er rekening mee houden. dat Van der Linde op verzoek van
de Nederlands,·lie Sclulakbond het redacteurschap op zich nam (1875). nadat Verbeek
het redacteurschap van Sissa had neergelegd. maar het blad vervolgens een andere naam
gaf: De Sc·haakit·et·ld. Hij wilde zich dan ook duidelijk profileren ten opzichte van
Verbeek.
Ten derde. maar veruit het belangrijkste: het is niet zozeer de inhoud van het blad. als
weI het best n van het blad. dat van belang was.

Genuanceerde meningen over Sissa
Ook in de negentiende eeuw had men al oog voor dat aspect:
de Schac·lizeittitig schrijft '' in januari 1861 naar aanleiding van het uitkomen van Dc
Hollandsche Schaakspeler - eell Z(tkboek i·c,or Scliatikspelers: "Het nu ree(is gedurende 14 jaar verschijnende blad Sissa valt niet op door originele bijdragen. maar
de oprechte belangstelling voor :tile verschijningen in het gehele schaakleven en de
onvermoeibare ijver. waarmee zii alle moeilijke onderzoekingen en praktische
probeersels uit het buitenland weergeeft. verdienen ten zeerste onze erkenning en
aanmoediging". De grote verspreiding van het schaakspel in Nederland wordt als
een succes van Sissa gezien.
. Van der Haak. secretaris van de Nederland.,·c·he Sc·haakbmid in 1875. zeet over De
.
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Sc·haakit·er/d in het jaarverslag r van de bond over dat jaar naar aanleiding van de
gigantische ruzie tussen Van der Linde en de Nederlandsche Schaakbond:
-Op Sis.,a wordt erg gesmaald: zeker stond De Schaaki,·erM wetenschappelijk
hooger. maar daarom mag men de vele moeite die de Redactie van St.,sa zich
jarenlang getroost heeft. niet ondankbaar voorbij zien". Vervolgens brengt de
secretaris in gedachte dat Sissa op fatsoenlijke toon geschreven werd. de schaakliefhebbers niet schoolmeesterde. de meesters niet verguisde en dat het niet opging

in zelfverheerlijking. ".... Hij [v.d.Linde. HS] ziet niet in dat de Ausdauer van Sissa.
hoe ook door hem geminacht. misschien meer nut heeft gesticht in de Nederlandsche Schaakwereld dan zijn wetenschappelijk aanloopje van edn jaar".
N.W. van Lennep meldt als secretaris van de Nederlcindsche Schclakbond twintig jaar
later z': "zoodat ieder de volgende door den Heer C.E.A. Duprd te Rotterdam in '65
geschreven woorden ten volle moet beamen: Met geringe hulpbronnen. vaak
weinig of geen ondersteuning. trots tallooze bezwaren en bijkans onoverkomelijke
moeilijkheden. heeft Verbeek met moed en ijver. (maar ook met uitstekende
bekwaamheid) zijn Sissa staande gehouden en zich van zijne taak gekweten. op
eene wijze. die in hooge mate onze bewondering. maar tevens onze erkentelijkheid

afdwingt"
Vervolgens stelt Van Lennep weI dat Sissa geen andere dan historische waarde
bezit: "De inhoud is meestal beneden alle critiek en van absoluut kakographischen
aard" en even later zegt hij: "....Was de inhoud van Sis.,·a met zijn maile rekenvoorstellen, ruimte verkwistende paardensprongversjes naar den trant der doolhoven in
den Enkhuizer almanak der Erven Stichters, en problemen van een heele bladzij. nu
juist niet voorbeeldig, schaakspelers konden er toch altijd veel van hun gading in
vinden. om maar eens te noemen de mooie buitenlandsche partijen. die elk nummer
bevatte".

Men kan dus niet volhouden dat destijds het beeld van Sissa uitsluitend negatief was.
Daarbij mag men echter niet vergeten. dat een deel van de lof op Sis.wi ingegeven zal zijn
door een grote afkeer voor Van der Linde.
in het tegenwoordige beeld van Sissa overheerst natuurlijk het schaaktechnische
element. al laat men niet na, mede vanuit het oogpunt van lezenswaardigheid. ook Van
der Linde te citeren, al dan niet vergezeld van een relativerende opmerking. Dit is mooi

verwoord door Hans Ree z': "Het blad had eigenlijk meer het karakter van de

denksportblaadjes die je tegenwoordig nog wei in obscure sigarenwinkeltjes kunt
kopen. dan van een tijdschrift dat een beeld geeft van wat er in de schaakwereld leeft".
Ree refereert dan aan de puzzeltjes met paardensprongen. de 'problemen' die dat woord
vaak nauwelijks waard waren. en de beschouwingen over de geschiedenis van het
schaakspel. "waarin voorkwam dat de loper vroeger 'ehedem of ook wei hond'
genoemd werd (uit het Duits: 'ehedem auch wohl Hund', wat trouwens ook niet waar
is)".
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Dan komt ook Van der Linde op

de proppen, maar wel met de relativerende
opmerking voorzien: "...Van der Linde had weinig waardering voor het werk van zijn
voorganger. dat 'proletarisch vod'. 'geniaal gewrocht der achterbuurt', dat 'een
kwarteeuw lang een teringachtig bestaan' had geleid (nogal onrechtvaardig. want het
was op zichzelf al een hele verdienge geweest in een schaakaini land zo lang niet een
tijdschrift uit te komen)...." "
Men ziet in deze kritieken twee steeds terugkerende elementen:
. de beperkte talenkennis van Verbeek:

. bladvulling met paardenspiongraadsels en rekenproblema's.
Het eerste is op de 28 jaargangen natuurlijk van beperkte invloed en ook het tweede
argument snijdt weinig hout: van de bijna 11000 bladzijden zijn er nog geen 200 besteed

aan paardensprongraadsels, dammen en wiskundige raadsels sainen. Dat is minder dan
2%. Bovendien moet men zich afvragen waaroni deze onderwerpen

in

Sissa aan de orde

kwamen.
Sissa zelf geeft daarop een antwoord bij de beschouwing waarom hij, ondanks het
voornemen om na tien jaar te stoppen. toch besloten heeft om door te gaan "

eerdere

"... dat slechts weinigen z66ver in deze kunst zijn doorgedrongen. om met genoegen
en nut een boekwerk daarover te lezen: - een kunstspel oplossen gaat nog, maar
wetenschappelijke artikels te bestuderen of gespeelde partijen nil te spelen, is om van te
rillen: - neen ! dat niet. Wil men vele abonnementen, dan moet SISSA met charades,
novelles, anecdotes, enz. opgevuld en slechts een klein hoekje voor de hoofdzaak open
gehouden worden ........ A bas! schreeuwt de schaakspeler van den echten stempel: als
men in een wetenschappelijk tijdschrift zulke kost, die men in almanakken. weekbladen. Couranten. enz. enz. overgenoeg aantreft, opdischt, dan onttrek ik mij aan alle
medewerking en haal de pen door mijn abonnement!".
Verbeek verdedigt zich dan door te zeggen dat de eerste tien jaar voldoende bewezen
hebben dat hij de laatste mening er op na houdt en dat hij, ondanks het geringe aantal
abonnementen "er steeds zich op toelegt. tot aankweeking van schaakkennis

bevoiderlijk le zijn'
Vervolgens belooft de redactie een inhoud. waarin nog steeds ruimte is voor
dammen. Het citaat toont overduidelijk dat de redactie zelf niet zat te wachten op de
raadseltjes en puzzeltjes. maar daar door de commercie toe gedwongen werd.
In een naschrift bij diezelfde jaargang wijst de redactie op de verschillen met het
buitenland, waar de schaakstudie wei wordt opgevat, en waardoor in Nederland de
uitgave van een tijdschrift wordt bemoeilijkt.
Vijftien jaargangen later (deceinber 1872) stijgt de nood ten top en bericht Sissa 17:
"Sissa is in ons Vaderland de Centraalster. en het niiddenpunt der schaakwetenschap.
Maar die vrucht is niet alleen door ijver, maar ook door opoffering verkregen, want het

wetenschappelijk Schaakterrein is in Nederland te klein. om een tijdschrift bij
uitsluiting aan deze wetenschap toegewijd. in stand te houden. Ziedaar de reden
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waarom wij grooter terrein zoeken en eene poging met dit blad wagen. om door elk wat
wils mder leven+elementen in meerdere abonne"s te winnen. Het besef: Beter iets dan
niets! moge tot prikkel strekken aan velen om van hunne belangstelling te doen

blijken!"
Dat nieuwe blad wordt een weekblad. maar al na drie maanden gaat men terug naar
een maandblad. weer in verband met het aantal abonnees z': -Het getal inteekenaren niet
beantwoordende aan de meerdere kosten en nioeite aan een weekblad verbonden.
hebben wij besloten met het einde van dit kwartaal de uitgave van het Zondagsblad te
staken. doch Sissa wederom als tijdschrift. in zakformaat. omstreeks de maand mei e.k.
in 't licht te geven. en daarbij aan damspel en andere amusementen plaats in te ruimen".
Als nog niet duidelijk is, dat Sissa concessies moest doen vanwege het aantal
abonnees. dan moet het volgende citaat uit een volkomen onverwachte hoek, dat pleit
beslechten. Van der Linde publiceert zelf uit een briefwisseling van hem met Spoelstra,
ex-1 id van het toen roemruchte Strijdt met Beleid. het volgende citaat :' uit een brief van
8 maart 1866. Van der Linde schrijft hoe hij vroeger Verbeek tot een andere werkwijze

wilde bewegen: "en hij was 't geheel met mij eens: doch zijn goede wil stuitte af op...".
Van der Linde geeft dan drie punten waarom het niet anders kon:
de moeilijkheid om bij de bestaande geringe deelneming aan die eisen te voldoen.
('Houd daarbij in 't oog, dat die deelneming vroeger nog veel geringer was...").
2. de noodzaak om ten minste dat gering aantal abonnees te behouden, "en dus
dikwijls bladvulling, ja zelfs nonsens en slechte partijen van hen op te nemen. En
die Heeren werden dan nog wei boos, als men hen op de vingers tikte (zie b.v.
1.

Sissa, 1856, biz. 309-312)... Dan geraakte Verbeek in 't naauw. want Sissa kon
geene abonne's missen".
3. de moeilijkheid om vroeger zelfs die beperkte ruimte goed te vullen....
Van der Linde sloot zijn commentaar af met: "Over de slordige correctie ben ik het
geheel met U eens: - ook ik heb vroeger V. die correctie aangeboden. doch kon zelfs die
mijner eigener artikelen niet verkrijgen, want dat veroorzaakte alweder herhaling van
proeven en andere kosten, die er niet atkonden"
De kritiek op Sissa moet in dit licht als onrechtvaardig beoordeeld worden. Men kan
alleen maar bewondering hebben voor die huisarts uit Wijk bij Duurstede, die gedurende
28 jaar onder de meest onmogelijke omstandigheden een blad uitbracht. waarin hij niet
eens kon opnemen wat hij zelf wilde. en waarover hij kritiek te verduren kreeg. Nederland had gewoon, ondanks Verbeek. het blad waar het zelf rijp voor was. Zoals Van
Lennep in 1895 al schreef "t: "Het schaakspel stond toen nog lang niet op dezelfde
hoogte als tegenwoordig....".

Belang Sissa voor de geschiedschrijving
Blijft over het ook al door Van Lennep gesignaleerde belang voor de geschiedschrijving.
Sissa is veruit de belangrijkste. en gedeeltelijk de enige bron ten aanzien van het

1

.
3

")

Sis.w/: De.Q'hacik.viel<,i·. /ondag 23 maart 1873. lebl:id.

De f·haciki,·erid. 1875.55.

Zie eerder citaat in de : paragraaf.

109

schaakleven in die belangrijke periode van 1847 tot 1874. Circa 559 van de informatie
over de periode 1847-1874 is atkonistig uit Sissa. maar de verdeling is niet gelijkmatig
over die jaren.

Dat roept de vmag op in hoeverre het beeld dat we nu hebben. bepaald is door het
redactiebeleid van Sissa en de betrouwbaarheid van Verbeek alh bioninforliiant. In giafiek 2 heb ik het percentage van het totaal aantal berichten uitgezet dat door Verbeek is
gegeven. evenals het percentage berichten over verenigingen ". De grafiek toont dat met
name voor de verenigingen et altijd voldoende bevestiging uit andere bronnen gevonden
kan warden. Het percentage konit vrijwel niet boven de 5()%. Alleen in 1868, 1869.
1870 kan men twij felen over de mate waarin die bevestiging gevonden wordt (percentage berichten uit Sissa is meer dan 70% van het totaal). Dit is ook juist de periode, waarin
Grafiek 2: Percentage berichten v,in Verbeek van het tomal aantal berichten.
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twijfel bestaat over de kwaliteit van de door Verbeek gegeven informatie via de
verenigingsoverzichten op de achterkaften van Sissa. Voor deze jaren is extra wantrouwen op zijn plaats.
Siu·a is geen ideale bron. Het blad werd duidelijk niet geschreven met het oog op
geschiedschrijving. Datums werden veelal niet genoemd, namen werden vaak met initialen weergegeven en als men ze uitschreef. niet consequent hetzelfde. Het onderkennen
van de verschillende spelers is daardoor niet altijd op eenduidige wijze mogelijk.

De rol van Sissa in de geschiedenis
Afgeleid van de vraag naar de rol van Sissa voor de geschiedschrijving komt ook de
viaag naar de rol van Sis.,·a in de geschiedenis naar boven:
Is Sissa de oorzaak van een toenemende belangstelling of is Sis.wi het gevolg van die
toeneinende belangstelling en heeft het die belangstelling alleen maar vastgelegd?
)

Dit betreft vcx,r het <1·ergrote deel berichten in Sts,a. nia.11· 7ijn in 1848 onder het iheudi,niem (juhta, li4
iii ttlege \ en Nimit· rer h'i,u#,21 <,1, het .4,<'wmi , c·hacik Vk,le,1. ahmed,· het,·e Q lemcilt „11 he'i „·haakv,i./ mci 4 en 3
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De grafieken 3 en 4 leiden tot een voorrichtige conclusie:

Grcifiek 3: Aci,iwl rc,c,r het eerst vermelde verenigingen.
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Grafiek 4: Aantal :.eker nieuw ontstane rerenigingen.
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Omdat het aantal verenigingen waarvan voor het eerst melding wordt gemaakt in 1847,
maar waarvan het ontstaansjaar niet vaststaat. het grootste gedeelte uitmaakt van het
totaal aantal verenigingen waarvan de eerste melding in 1847 valt. moet worden
aangenomen. dat een aantal verenigingen niet in 1847 maar eerder zijn ontstaan. De hoge
piek van nieuwe verenigingen in 1847 wordt dan afgetopt. maar de piek zal aan de
voorkant breder worden.

Ill

Dit betekent dat Sism het gevolg is van een toegenomen belangstelling en dat Sissit
het middel is waarniee die toegenomen belangstelling is vastgelegd. Vervolgens zal
Sissit die groei ook perder ondersteund hebben. Deze hypothese kan alleen geverifieerd
worden door via andere bronnen informatie te verkiijgen over de onthtaansjaien van die
schaakverenigingen. Dat is mij echter niet gelukt.
Opmerkelijk is dat binnen de piek van 186()/1 het aantal zeker in 1860 ontst.me
\erenigingen groter is dan het aantal waarover die zekerheid niet bestaat, terwill dat iii
186 I andersom is. Dit geeft aan dat het 'Zakboek' waarschijnlijk ook weer het gevolg is
van een toename in de groei van het aantal verenigingen. waardoor Verbeek op het idee
kwam om die gegevens eens in een boekje te gaan vastleggen.

Ten aanzien van de pick in 1861 past terughoudendheid. Van de zeven verenigingen
is maar van Edn vereniging zeker dat ze in 1861 is ontstaan Philid(ir uit Groningen. Dat
ontgami

wordt bevestigd door de Groningse studentenalmanakken. Van vier verenitzin-

gen (Mo,ph,· uit Heukelum en drie verenigingen met een onbekende naam uit
respectievelijk Beemster. Heerenveen en Purnierend) is alleen via Verbeek wat bekend.

Sirabeck uit 's-Hertogenbosch zou wei eens eerder ontstaan kunnen zijn. De notulen van
1867 van Philidor uit Leeuwarden laten ruimte dat Ovent'in,ling kroont den strOW uit
Wijnaldum zou bestaan. maar expliciet genoemd wordt de vereniging niet. Voor de
beoordeling van de piek in 1861 wreekt zich de afhankelijkheid van Verbeek als
informatiebron.
Om de rol van Sissa in de geschiedenis toe te lichten is het nog weI de moeite waard
te wijzen op teksten uit de tijd zelf:
.
Sissa schrijft zelf in zijn openingswoord 'z: "Echter op dit oogenblik. nu de liefde
voor het Edele Schaakspel bij de Nederiandsche Schaakspelers zeer toeneeint. en
meer algemeen is geworden..." Verbeek zelf bevestigt in 1847 dus de getrokken
conclusie.
. Twintig jaar later " ziet hij het wat anders, zoals reeds eerder geciteerd: "Als wij de
toenemende onverschilligheid voor het edele spel. vergelijken met de opgewektheid. die na 1847. door Six.rds verschijning, ontstond. dan laat de tegenwoordige
toestand veel te wenschen over". Toen redeneerde hij dus al nicer naar zichzelf toe.
maar dat is na twintig jaar begrijpelijk.
. Eerder heb ik al geciteerd uit de Schac·h:eitit,W ": -Wahrhaft bewundernswerth sind
aber die Erfolge. welche das holliindische Schachleben, zum grossen Theile wohl
durch die Wirksamkeit des periodischen Blattes angeregt. auf dem gesellschaftlichen Leben von Jahr zu Jahr in immer grosserer Ausdehnung zu Tage fordert"
Deze teksten lijken de getrokken conclusies te ondersteunen.
Ter at'sluiting van de aandacht voor het blad Si.,sa is het ook nog zaak even stil te staan
bij de rol die Sissa gehad heeft in afwezigheid van een nationale bond. Sissa was een
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bindend middel tussen de vele schakers en schaakverenigingen in Nederland. Het beste
blijkt dat uit de bijna unanieme aanname van de spelregels zoals op schrift gesteld door
Gustavus (W.J.L. Verbeek) en uitgebracht door de uitgever van Sissa. Pas na de
totstandkoming van de Nederlandsche Schaakbond zouden deze spelregels vervangen
worden door spelregels van de bond. Andere blijken van de bindende kracht van Sissa
zijn het toernooi in Nijmegen (zie 7.2.10) en de af en toe gehouden 'rifunies'.

5.4.3 De Scliaakwerld
Voor een reconstructie van het heftige bestaan van De Schaakwerld laat ik de secretarissen van de Nederlandschen Schaakbond en De Schaakwerld aan het woord. Van
Lennep. secretaris in 1895. refereert aan de notulen van de eerste Algemene Vergadering
van de Nederlandsche Schaakbond "t "Er is in principe besloten. althans bij wijze van
proefneming het tijdschrift Sism te ondersteunen. Sissel verlangt het orgaan te worden

van den Bond en dat deze of 25 nieuwe inteekenaren levere of hunne inteekensommen
A fi 00.- aan de Uitgever betale". Reeds tijdens die vergadering levert dat acht of
negen nieuwe abonnementen op. Van Lennep meldt vervolgens dat anderhalfjaar later
"verschillende redenen van overwegend belang" Verbeek deden besluiten om na
voltooiing van de 28e jaargang de redactie neer te leggen. Het hoofdbestuur van de
bond vroeg in een brief van 20 januari 1875 Antonius van der Linde hoofdredacteur te
worden. Van der Linde verklaarde zich bereid. doch herdoopte Sissa in De SchaakM·er/d.

Op bladzijde 287 van de eerste jaargang over 1875 verschijnt met de vermelding
'ingezonden' een bespreking van het jaarboekje met een verslag van de wedstrijd van de
Nederland.,c·he Schaakbond in 1874. De schrijver spreekt zijn teleurstelling uit over de
kwaliteit van de gespeelde partijen. Hij had gehoopt veel moois te vinden. maar het
boekje was een verzameling van zeer middelmatige partijen. Met het oog op de
naderende derde wedstrijd wil hij daarom kritiek leveren. Het doel van de wedstrijd is
volgens de schrijver de belangstelling voor het schaakspel in bredere kring op te wekken
en "door goed voorgaan goed te laten volgen". Ook zouden de beste krachten van de
Nederlandse schaakwereld zich in onderlinge kamp ontwikkelen. "Maar de meeste
partijen. die gespeeld zijn, dragen helaas den stempel van verregaande onkunde in den

eerste beginselen der schaaktheorie, wier kennis men toch bij deelnemers aan een
tournooi redelijkerwijze kon verwachten". Na drie bladzijden voorbeelden wordt er
afgesloten met: "Maar genoeg! Langer in dezen Augiasstal rond te ploeteren. zou
nutteloos en daarbij hoogst vervelend wezen. Onze slotsom is: het Jaarboekje van den
Nederl. Schaakbond 1874 doet de Nederlandsche schaakwereld groote oneer aan". Het

verslag is ondertekend met H.H. in Amsterdam. Juli 1875.
Men kan vermoeden dat het artikel van de hand van Van der Linde zelf is. maar
binnen zijn normen is het bijna een vriendelijk verslag.
Van Lennep is er twintig jaar later echter nog steeds boos over ": "Het kapitaalste is
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echter. dat op biz. 287. de tweede jaargang van ons jaarboekje op de hatelijkste wijze
aan kritiek wordt onderworpen. De Bond aldus aangevallen door zijn eigen Orgaan! !".
In de jaarvergadering van de Nederla,idsclie Scltaaklwmd wordt dan het besluit
genoinen de Sc·haak,i·e,-hi het recht te ontzeggen zich 'Orgaan van den Nederlandschen
Schaakbond' te noemen ' . De financiele bijdrage bleef ongewijzigd. De argutiientatie
r·an het besluit was dat de bond niet \'erantwoordelilk kon zijn voor de inhoud an een
blad waan.iii de redactie buiten de controle van de bond viel.
Van der Linde was boos. Hi i reageert door de resterende nummers van de jaargang in
dEn keer uit te brengen niet daarin een artikel De Schutikbond' en zijn 'Orgaan' teen
sttikje 1'()()1 de ncikcm,elingsclitip) . Hij gaat daarin Linderiaans tekeer. te beginnen met
een aanval op Sis.wi ( met kreten als 'proletarisch vod: 'kakografie' en 'teringachtig
bestaan') om vervolgens het bondsbest,iur aan te vallen: -Beschaafde lezers begrijpen,
dat ik op staanden voet alle betrekking met de schaakploerten moest atbreken
Volgens Van der Linde was een en ander met opzet gebeurd. zodat "de samenflansers van het Handbook, onder de hooge bescherming van 'den Bond'. weldra inet hun
abrakadabra het lieve Sissaleventje van ouds zullen herstellen"
Van der Linde doelt hier op het Theoretisch en praktisch Hanclbc,ek van het schaclk.spel
(Gouda, 1876). waarop Van der Linde in De Sc·haaks,·er/d vernietigende kritiek had
uitgeoefend ". Kritiek die zich richtte op het beginnersniveau van de schrijver en diens
onkunde om informatie uit het Duits in het Nederlands te vertalen. Kortom, het type
kritiek dat hij ook op Sissa had. Vervolgens geeft Van der Linde zich over aan

zelfbeklag: "lk voor mij. ik heb weer het loon geoogst der messiassen

en andere

soortgelijke gekken. De taak was. zooals ook uit de brieven van den hoogleeraar Weber
blijkt. beneden mij, en ik beloof bij dezen plechtig. dat ik 'het nooit weer doen'. maar
mij uitsluitend op het gebied der wetenschap tel'ugtrekken zal".
Van der Haak. secretaris van de Nederlandsche Schaakbt,nd. reageert met .
"De schrijver [Van der Linde. HS] rigt wijsselijk het woord tot de nakomelingschap.
wei begrijpend dat hij onder tijdgenooten moeijelijk iemand vinden zal om dien onzin
te slikken. de nakomelingschap kan dan tevens leeren hoe een geleerd man in onzen
tijd schelden kon". Van der Haak wijst er op. dat het blad alleen de subtitel werd
ontzegd en dat het noch de bevoegdheid noch de intentie van de bond was om Van der
Linde het redacteurschap te ontnemen: "Als redacteur heeft de geleerde Dr. zich zelf
afgezet en nevens den moord op Sissa gepleegd. den zelfmoord der 'Schaakwereld'
(waarom langer uit beleefdheid onze spelling verknoeid) op zijn geweten. Hij weet niet
dat wie voor anderen alti.id het wooid 'ploert' in mond en pen heeft. zelf zeer 'suspect'
is". Enkele frustraties moesten afgereageerd worden.
41).

Hoe was het nou met de inhoud van De Schactkwerld gesteldi
De oordelen uit die tijd zijn sterk afhankelijk van de partijdigheid inzake het geschil.

'
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.lcauth, kle 'cut deit Xi'de,hutdic·/u'ii .4, hack·/„i,id /6'73.1 876.
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Van der Linde voert zelf een brief van iemand uit 'de provincie' op. die schrijft dat ": 'ik
nooit een schaaktijdschrift met zooveel genoegen gelezen heb. als de Schaakwerld'
+3
Van Lennep kiest voor een ander oordeel. verwoord in een stijl die Van der Linde
niet misstaan zou hebben: "Doch De Schaaki,·erld - nee. maar dat is nu toch het
allerstinkendste produkt van menschelijken hoogheidswaanzin. dat ooit het licht zag!
Op de meeste bladzijden is niet Van der Linde maar zijn lofredenaar aan het woord.
Voeg ik hierbij dat verder een overgroot aantal bladzijden gewijd is aan vervelend
wetenschappelijk Schaak theorie-geschiedenis-gezeur in alle talen geschreven (lees:
door elkaar gehaspeld) die de geleerde Redacteur kende (en dat zijn er heel wat!). dan
kan men begrijpen. dat deze Sclwalacerld niet veel weg heeft van wat men tegenwoordig onder een Schaakcourant verstaat".
Grootmeester Hans Ree geeft een van emoties ontdaan oordeel: "Later beschreef
iemand het blad eens ongeveer als bevattend zeeen van geleerdheid en geestrijkheid en
meertjes van eigendunk en rancune. Dat was weI ongeveer zo eli maakt het nu nog
aardig om door te bladeren. maar lang kon het niet duren" 4,
Voor dit onderzoek is De Schaakit'er/d van beperkte waarde geweest. Omdat het
geen 'schaakcourant' was. geeft het weinig informatie over de tijd waarin het tot Stand
kwam.

5.4.4 Morphy
Ook het tijdschrift Morphi· is het product geweest van adn man. de Amsterdammer J.
Pinedo. Pinedo was voor Nederlandse begrippen een sterke schaker. die van 15 oktober
1885 tot 15 november 1887 twee keer per maand een blad uitbracht tegen een prijs van
vier gulden per jaar. Het was een poging het gemis aan een schaakblad in Nederland te
verhelpen.

Maar ook deze onderneming leidde een kommervol bestaan. Al in het twaalfde
nummer verscheen een artikel 'Beschouwingen over het Schaakleven in Holland en in
het Buitenland'. waar ik later op terugkom. Tussen I oktober en I december 1886
verschijnt het niet. de tweede jaargang wordt op 1 december geopend met een
herinnering aan de doelstelling: " ..Een speciaal orgaan toch. dat als vraagbaak voor
eerst-beginnenden, tot vooilichting aan meergevorderden en tot een aangenaaine
verpozing van meesters in dit spel zou verstrekken...". De redacteur was overtuigd
geweest dat men de moeite zou waarderen en schrijver en uitgever de vruchten ervan
niet zou onthouden. Van een veelzijdige ondersteuning en belangstelling was geen
sprake: "Slechts enkelen namen een abonnement. slechts enkele waren voor het blad
met de beste voornemens bezield. doch verreweg de meesten lieten het ongenadiglijk
'mat' loopen". Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: "Zoo iets is alles behalve
geschikt om de poging: het edel schaakspel in Nederland door een speciaal orgaan
levendig te houden, ook nog het tweede jaar voort te zetten.
4I
1

42
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Van Lennep. a.„:. 48.
Ree e.a.. a. it.. 1 2. Ree retereert hier aan een artikel mn 1.D. Trevling in Tiid.sc·hi·i/) wi den Nede,·latidsi·hen
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En toch verschijnt het weder....".
Welke steun heeft Pinedo gehad? In het jaarboekje over 1885 ontvangt hi-i van de
Nederlandsche Schatikbond morele steun ": -Wil dit blad. het eenige orgaan dat thans
in Nederland voor de Schaakspelers bestaat. levensvatbaarheid verkrijgen. dan moeten

wij ook allen daarop abonneren. en gespeelde partijen, als anderszins. aan de redaktie
inleveren. Wij gelooven daarom de tolk van den Heer Pinedo te zijn. als wij U allen
dringend verzoeken hem op deze wijze te steunen". Een jaar later wordt de mot ele steuil
onigezet in financiele. hoewel waarschijnlijk beperkt ": ' Deze [een aanvraag voor steun
door de 'afdeling Utrecht'. HS1 weid oorspronkelijk gevraagd in den vortn eener motie,
waarbij de verklaring werd afgelegd, dat het op den weg van den Bond lag, het tijdschrift te ondersteunen: in den loop der debatten echter (die eindeloos schenen)
verklaarde de vergadering dfinstemmig. feeds toen daarmede te moeten beginnen, en er

werd besloten voorloopig voor den tijd van dEn jaal. bedoeld tijdschrift met een
geldsom te steunen". Een jaar later heerst het zwijgen.
Het oordeel der geschiedenis is hard over Morphy. Van Lennep stelt heel scherp '«:
-Hiertiiede [met de toestanden rondoin Sissa. De &·haak,i·er/d en enkele mislukte
pogingen in 1878 '- en 1879. HS] scheen de Bond voorloopig genoeg leergeld te
hebben betaald aan ziin 'Organen'. Althans het prulblaadje Morphy, dat in '86 en '87 te
Amsterdam verscheen werd niet met een zoodanigen titel verrijkt. niaar gedurende Edn
jaar met een geringe som gesubsidieerd'

5.4.5 Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond
De Nederlandsche Schaakbond durfde het 'Orgaan van den Nederlandschen Schaakbond' dus niet nicer aan een deide partij uit te besteden. illaar ": "Pas in het jaar '92
heeft de Bond ingezien. dat men het verst komt. wanneer men zijn Orgaan ze/f
redigeert!".
De opening van het Tijclschrift vai, deti Nederlandschen Schaakbond " ging in op de
achtergiond van het besluit zelf een blad uit te brengen "': "Den eersten Januari 1893 is
dan het nieuwe reglement van den Bond in werking getreden. De Bond heeft daarmede
op zich genomen: de beoefening van het schaakspel in Nederland in stand te houden.

uit te breiden en te ontwikkelen (zie art. 1). Aldus heeft de Bond de leiding op zich
genomen van het schaakleven in ons land. Daartoe heeft de Bond niet alleen de te
houden wedstrijden in getal en in afwisseling van plaats uitgebreid en de probleem-

'.1
1

4,
)

./cia,·bitekie i·an den Neder/andsc·hen S<·hacikbond. /6'6'5. VII.

laar/*,ck/c· im chil Nede,-h,mA,·heit .fc·haak/*ind. /6'6'6. Vill.
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Van Lennep. a.„·.. 49.
4, ) In 1 878 iA er vi,lgens den,wulen ,an Pa/anic,ch, 1 in I.eiden in ieder ge\·,il Jdn nummer ;:in het 77'jdw·hi·itt
Sc·/kiken uitgek ,men. maar hiervan A wrder nergen+ be#:.tiging le 9 inden.
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"1 Het 77/d„·hi-di ,·an den Neder/mid.,c·hen Sc·hitak·ht,mirer+cheen anal ianuari 1893. De redactie bewind uit: J.F.
Heeni*kerk. ;ecretam un de Xecle,·/cm/5,·he .S'c·hmik/,tuul. H.J. den Hemig en A.J.A. Prang:. <inder-r<wir/itter \·an
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te 3preken mer 'het Tild*chrift'. Ocik ik /al in de tek41 d.tar al en kr gebruik an niaken.
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wedstrijden aan vaste tijdstippen gebonden (eens in de twee jaren). maar ook de
jaarlijksche bijdrage aanzienlijk verminderd en het Tijdschrift in het leven geroepen.

waarvan dit het eerste nummer is'. Het TOW.,·chrift was dus het gevolg van een
gewijzigd beleid van de bond.
Om dit gewijzigd beleid succesvol te laten zijn was het noodzakelijk om het
ledental fors uit te breiden. Alleen op die wilze zou er voldoende geld zijn om het
beleid uit te voeren. Bovendien zou daardoor de reikwijdte van de bond vergroot
worden.
Het TOdsch,#t wordt gezien als een belangrijk hulpmiddel om leden te winnen.
Uit grafiek 5 blijkt dat de opzet slaagde: het ledental nam fors toe ".
Grafiek 5: Aantal leden Nederlandsche Schaakbond.
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In hoeverre het Tijdschrift. zoals duidelijk de bedoeling was, aan deze ontwikkeling
heeft bijgedragen. is niet vast te stellen. In de inleiding van het blad had de redactie zelf
een ctiterium gesteld '2: "als ge er tijd toe vinden kunt. zoek dan de problemen op te
lossen en zend die oplossingen in. opdat eene lange lijst van oplossers mogen getuigen
van de belangstelling, die ons Tijdschrift wekt". maar dat geeft geen erg optimistisch
beeld:

oktober 1893:
april 1895:
september 1898: ,

16 oplossers (4% van aantal leden)
5 oplossers ( 1% )
33 oplossers (5%)

Toch lijkt me dit beeld

te negatief. Tijdschriftlezers zijn beslist niet allemaal probleemoplossers. Kijkt men naar de hoeveelheid lokaal nieuws. dan ontstaat het volgende beeld:

Gegever ontleend aan Meiler. 1-#Yie,ilijjt ,·an den Nede,·/mid.w·hen Sc·/unik/,cuu/ (,p 31

")

1chi·i/9 Mii den Nedri·laitd.,c·hen .0'(·haak·/ic,iki. 190(). 176 en I 9(11. 162.
1

TO'd.ic·hriti i·an chii Nech,/·/aild.i ·he„ .%·haakhond. 1893.2.

auglism., /SON en het TiN-
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oktober 1893:
apri 1 1895:

septeinber 1898:

I

biz. lokaal van de 8 biz. ( 1354)

lokaal van de 58 blz. (289)
6 biz. lokaal van de 26 biz. (239)

16 biz.

Deze analyAe is echter te ti.ignientarisch oni als maatstaf te gelden. Bovendien kan men
nu niet nicer goed bepalen in hoevent tussen 1893 en 1898 het redactiebeleid werd
gewijzigd. Daarvoor is het onvoldoende uitgesproken geweest.

Vaststaat dat het Tift/sc·h, i/t de jaien heeft overleefd. ook de Duitse periode waarin geen
papier meer beschikbaar was. De discussie over de relatie van het Tijdschrift tot de Bond
is echter nooit verstonid. In 19()7 was het aanleiding tot een splitsing iii de Nederlandsche Schclakboiici die twee jaar duurde. Ook tegenwooidig blijft die relatie onderwerp

van gesprek in de Bondsraad.

5.5 Categorisering van verenigingen o.b.v. de beschikbare gegevens
In het voorgaande zijn de bronnen besproken, waaraan mijn onderzoek zijn gegevens
ontleend. Maar deze gegevens kunilen lang niet altijd voetstoots voor waar aangenomen
worden. Daarvan een paar voorbeelden:
.
Sissa neemt in de periode van 1866 tot 1868 op zijn achterkaft een overzicht van de
Nederlandse schaakverenigingen op. Het vermeldt bijvoorbeeld pas in 1868 dat
Kuipers De Jong is opgevolgd als president van Philidor in Leeuwarden. terwijl De
Jong al in 1863 uit Leeuwarden was vertrokken.

In 1850 behoort de schaakvereniging Strijd in Eendragt uit Weidum tot de
verenigingen die oplossingen inzenden op de problema's uit Sissa. Verbeek neemt de
vereniging daama gewoon op in het door hem uitgegeven zakboek De Hollandsche
Schaak.we/er uit 1861. Ook vermeldt hij de vereniging op de achterkaften tussen
1866 en 1868. Andere levenstekenen van de vereniging zijn er niet. Uitsluitend op
basis van een door Verbeek vernielde briefwisseling " ga ik ervan uit dat Verbeek

.

inderdaad van de plaatselijke situatie op de hoogte was.

. De Schaakkalender ran Het Noordelijk Schaakliond venneldde een vereniging te
Eenrum. maar voegde daar in 1884 aan toe. dat daar niets meet' van gehooid werd. In
1900 is er weer sprake van een Eenrummer Schaakclub . Is dit dezelfde? Ik denk
dat er van uit gegaan moet warden dat dit een andere vereniging betreft.
"
Berger vermeldt in 1899 Steevens als secretaris van Messe„iake,- uit Gouda. Deze
was al op 18 mei 1898 naar Den Haag vertrokken.
Diezelfde Berger venneldt op dezelfde plaats ook voor 1899 een vereniging in
Oud-Ade. De gegevens zon duidelijk overgenomen van het overzicht van Van
Lennep '«. terwijl de ddenlijst ran den Nederlandschen Schaaklwmd cip 31 tlitgustus
1898 deze vereniging al niet meer vermeldt.
5-1
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Fi IM·hrift ,·an den Nedi·rlandic·hi'n St·litiakbi,nd. \ 9(*). 58.
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'

maakt melding van een Utrechtse schaakvereniging in december 1855
en van het Utrechtsche Schaakgezelschap. vermoedelijk uit
1861. Uit onderzoek

.

Niemeijer

blijkt. dat dit dezelfde vereniging betreft.

. De Franeker Schaakclub werd opgericht op 26 maart 1898. Verder is mij uit de
negentiende eeuw alleen nog de naain van een van de oprichters bekend. A.S.
Okkinga. Kun je binnen dit onderzoek dan al van een vereniging spreken?
Om daar structuur in aan te brengen heb ik in tabel 5-2 categorieen gedefinieerd:

Tabel 5-2: Categoriein verenigingen
Categorie Omschrijving
Sub-categorie

A

Onomstotelilk

1
2

B

Zeer waarschijnlijk

1

2

C
D

Waarschijnlijk
Mogeliik

I
2
1
2
3

E

Vereniging bestaat nog.
Wetten vermeld in de

i
1

|

negentiende eeuw
Functionerend bestuur

Regelmatige bijeenkomsten
Oprichtingsdatum
Bekend onder een naam
Eris sprake van leden

Vereniging genoemd in de
negentiende eeuw
Te weinig informatie
Alleen in oprichting geweest

Onbepaalbaar

F Onwaarschi inlilk

Omschriiving
Wetten zijn bewaard

1

2
3

Los verband
Informatie lijkt onjuist

Op basis van deze indeling wordt de Fraiwker Schaakchd} gecategoriseerd als een
vereniging uit categorie C2.
Toch geven deze

criteria niet altijd

een eenduidig antwoord:

In de Schaakkalender ran Het Prc,vincictal Groninger Schaakbond van 1880 staat de
tekst: "ten Boer - Volgens schrijven van den Heer J.G. Sutherland bestond de
Schaakclub uit de in den vorigen kalender genoenide leden, weshalve die klub toen Ook
is opgenomen. terwijl een later schrijven van den Heer T. Van Anken beweert. dat er
geen klub bestaat". De vereniging in ten Boer verhuist op grond van deze tekst van
categorie D naar categorie F2.
Bij een dergelijke indeling speelt nog een tweede probleem, nartielijk de tijdsfactor.
Het is goed mogelijk dat een vereniging op zeker moment de status van vereniging heeft.
maar later of eerder een ander verband heeft. Een voorbeeld daarvan komt voor in
Bellingwolde (huidige gemeente Bellingwedde in Groningen). waar een gezelschap nu
en dan bijeenkomsten heeft en later een vereniging vormt. Andersom wordt in Zuidbroek

3

Nienieijer. 'Het Nederlandie ,chaak ·erenigingsle#·en in de negentiende eeuw '. in Tilds,·lirift van den K ,itinklijken
Xederland.,c·hen Schcutkh<,ki. bijlage bil maart-nummer 1939.6.
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een schaakverenieing omeezet in een societeit waar weleens geschaakt wordt.
Op grond van bovenstaande indeling en het in Bijlage B vermelde verenigingsoverzicht kom ik voor de oprichtingsjaren tot het volgende staatje Chet aantal bc,nden staal
achter het +-teken):
L

C

&

Tabel 5-3 Verdeling rtin de \·erenigi,igen niet oprichtingsjcial· rc'kir e,1 Iici 1855 over de
Categorie

i·Litegi)riei;,1.
Vi;Or 1855 Vanaf 1855

At

13+1

6+3

A2
Bl

1
4

7
8

82

8

Ill

Cl

2

12

C2

0

5

DI

11

14

D2

1

1

D3

11

13

E

1

6

Fl

0

2

F2

7

7

F3

0

3

Totaal

59+1

196+3

Deze tabel dwingt tot de volgende conclusies.
1. Na 1855 ontstaat er niet meer zekerheid over de wettelyke status van de verenigingen die hun sporen hebben nagelaten. Sterker nog, relatief gezien is het aantal
verenigingen in de A-categorie veel groter v66r 1855. Beide groepen mogen dus op
dezelfde wijze behandeld worden.
2. Binnen categorie E zijn er drie groepen:
.
Enschede. Maarssen, Tiel en Usselstein worden door Niemeijer " wei als vereniging aangemerkt. omdat vanuit deze plaatsen correspondentiepartijen met andere
steden werden gevoerd. Dat feit is op zichzelf echter geen reden om de aanwe-

zigheid van een vereniging te veronderstellen. Ik verkies het om deze verenigingen als 'onbepaalbaar' te categoriseren.

. Het Scliacikcollege Vlissingen en de idsche Dani- 2,1 Schiwk-Vereenigin,g
worden vermeld door Nieme'Jer · . maar heb ik verder niet in de negentiende
eeuw teruggevonden.
"' maakt
melding van een schaakvereniging in Kaatsheuvel. maar ook
daar heb ik verder niets van kunnen vinden.

. Berger

)
1

«1"

)

Nienieiier. u.it·.. 3 e.j.
Nienieuer. a. ), . . 3 e.\.

Berger. a.„ . 278 en Berger. Sc·hai·h-jah,·hic,·h /ili· /,9928.9.21 8. Niemeiier neemt de \:nirlding later c,#er.

120

Deze categorie zal in de verdere besprekingen buiten beschouwing moeten blijven
door het tekort aan informatie.
3.

Beide verenigingen in de categorie 'alleen in oprichting' (Fl ) zijn 'damesschaakverenigingen'. maar lijken nooit daadwerkelijk tot stand gekomen te zijn. Oproepen
tot optichting en mannelijke bemoeienis door het aanbieden van lessen tegen 'enige

vergoeding' zijn de enige overblijfselen van een mogelijk bestaan.
4. De mij bekende gezelschappen die waarschijnlijk geen verenigingsvorm (F2) hebben
gehad. zijn relatief klein in aantal. Strikt genomen vallen ze buiten dit onderzoek. het
zi.in ininiers Teen verenigingen. In hoofdstuk 10 kom ik op deze categorie terug.
maar in de statistieken blijven ze buiten beschouwing
5. De verenigingen die onder de categorie F3 vallen, zijn:
.
Het in 1863 door Sts.,·a m vernielde Rotterdamsche Schtiakgezelscliap. Het heeft

vermoedelijk niet als zodanig bestaan. Waarschijnlijk is het een bijeenkomst geweest bii Vennaak dot,r Oefening in Rotterdam om te komen tot een Provinciale
Schaakvereniging waarroor eeider een oproep in Si.,·.w had gestaan ".
.
De door Niemeijer in 1895 vermelde vereniging in Wormerveer lijkt te berusten
op een foutieve interpretatie van de tekst van Van Lennep "
De verenigingen uit deze categorie zullen buiten de overige beschouwingen vallen.

Hoe moeilijk de indeling in deze categorieen soms is. blijkt uit het voorbeeld van Tres
Amigos uit Bennebroek. In een brief aan het schaakgezelschap Steht '4 van april 1851
staat te lezen: ".. acht het Gezelschap 3 Amigos zich verpligt UEdn opmerkzaam te
maken. dat hetzelve. naar aanduiding zijner Spaansche benaming. uit slechts Drie
Vrienden bestaat, die geene andere statuten volgen dan die der vriendschap.
beschaafdheid en wellevendheid!' Hoewel zij zich 'gezelschap' noemen, geef ik er hier
toch de voorkeur aan deze groep als '10 verband' aan te merken.
In grafiek 6 is per jaar aangegeven hoeveel verenigingen er waren met een categorie
tussen A I en 82 en hoeveel tugen A 1 en D3. De lijn met de categorieen A 1 tot en met
F3 vertegenwoordigd alle mogelijke verenigingen.
De grafiek geeft aan dat de tendensen hetzelfde zijn. hoe strikt men ook het begrip
vereniging' wil hanteren. Omdat de bovenstaande categorisering toch vooral uitgaat van
de juridische benadering van het begrip. wil ik in dit onderzoek voor een ruimhartige
benadering kiezen. om zo de sociologische ontwikkelingen beter te kunnen volgen.
Tenzij anders aangegeven. zal ik uitgaan van de categorieen A I tot en met 03.

"1)

Si, wi. 1863. 1 65

g) SA. 1. 1863. 28.
.,

)

Van Lennep. a.1,:. 3. "di,ch de/e xhiint lang/amerh:ind in de Societeit te /ijn cipgelost". Ook in 1898 geeft de
1.edenlil+1 alleen maar ,r.1.igteken,.
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Haapch Gemeentearchiet'. Particuliere Archie ·en paragraaf 158 - Sport. heheerseenheid 261.1-254.
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5.6 Het ontstaan van verenigingen in de loop van de tijd
In het vorige hoofdstuk heb ik als stelling geponeerd dat schaakverenigingen gezien
moeten worden als een uiting van het moderniseringsproces. Dit betekent dat
(schaak)verenigingen het gevolg zijn van de toenemende afhankelijkheden tussen de
individuele mensen in de industrialiserende wereld ". Op grond hiervan mag verwacht
worden. dat deze ontwikkelingen als eerste begonnen zijn in de steden. en dan met name

de grote steden.
Als ik me beperk tot de petiode vBOr 1840. dan kom ik tot het volgende lijstje inet
schaakverenigingen in Engeland. Frankrijk. Duitsland. Belgie en Nederland. waarbij ik
geen volledigheid wil pretenderen «" (label 5-4).
Een speciaal woord van aandacht mag gewijd worden aan de opmerkingen die Murray «'
wijdt aan de Londense schaakclub van 1774. Het inschrij fgeld was drie guineas en met

dit bedrag wilden de leden een jaarlijks verblijf van Philidor in Londen regelen van
februari tot mei. De club ging van start als een van de modernste clubs van Londen. Vele
adellijke personen waren lid en volgens Murray was het de laatste poging van de adel oni
schaken als hun eigendom/voorrecht te claimen. Maar juist door de steun aan Philidor
zou aan deze historische band een einde komen. Door Philidor rees het spelpeil en dat

maakte het noodzakelijk dat een schaakspeler moest gaan studeren. wilde hij excelleren.
Deze verandering wordt geillustreerd door de inschrijvingen op de tweede en deide druk
van het boek van Philidor: 283 in 1777 bij de tweede druk, waaronder alle leden van de
schaakclub en vijftig leden van de Parijse club. en slechts 56 (alleen Engelsen) in 1790

«,
3

Iii dit verband ,·alt cxik op wat er \ cwirheen niet gebeurde. In Hocitd5tuk 2 heb ik de langdurige gexchiedenh ,·an
het schaakspel in Nederland be+Chreven. In al die eeu##en cinbtcinden er g6En schaakverenigingen. Het/elt'de A het

ge\iiI ,(·m *pelen al+ 'kol\·en' en 'middeleeuwh wrthal'.
3

" )

kixir l 848 waren alle verenigingen min ot' meer onpiettig. onid;it ilien \ rilvel nergen* het recht \ an , ereniging
kende. Pa1 in het re c,lutieja.ir 1848 mu dat recht in de mee.te I:inden :rkend worden. enkele j.iren later <in
Nederland in 1855) gevolgd door gedetailleerde regelgeving.
Murra>. A Hi.,trin· cit Che.u. 86().
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bij de derde druk. Murray constateert dat de modieuze wereld weg is en dat de club
alleen nog voor de echte schakers een thuishaven biedt.

Tabel 5-4 Over:.iclit schaakyereniginge,i rdcir 1840 in Groot-Brittannie, Frankrijk,
Duitsland. Belgie en Nederland.
Naam

laar

Plaats

1745'.'
177()

Dublin m

1774

Londen
Londen

1783

ParijA "

69
71)

< 1789 Edinburgh

72

Berli.In
Den Haag

Berliner Schachclub

1807

I.cmden

Lcindon Chess Club

1808

1809

Den Haag
Den H.lag
Anister dam

1819

Haniburg

1819?
1819?

Goes
Alkmaar

182()

Viissingen

Rhnion 3:ms fin

18219

Rotterdam

Verniaak door Oefening

1822

Amsterdain

Amsterdam,ch Schaakgenootschap

18()3
18()3

18()8

824''

1

1825?
1827.'
1830'.'

74

Haugsche Schaakgemnischap
Haagsch Departenient \·an het Hollandsch Schaakgenootschap

Holland5ch Schaakgenootschap (bond)
Anisterd.imsch Depailement \·.h. Holland ch Schaakgenoot chap

Edinburgh

Leip/ig
Antwerpen
7/
Bediji

1830

Hamburg
2,

1831

Parij

1831

Lc,n den

Weumin*tel- Chess Club

1832

Alkmaar
Den Haag

Palainede+

834?

1

1836

Vriendschap en Odgning

Miinchen

Tabel 5-4 bevestigt de verwachting ten aanzien van de stedelijke ontwikkeling

THi.., ('hi,sj. 11-2.(4.
)

1

'

Twi... a.„·.. I- 1(4: club ger:.tigd in Lle Sah,pian Ccifte:-houk.
Twim. u.ti.. 1-IN: 3'ereniging eeve#tio.d iii 1),11·01(,e'*. St. Jaine.'4 Street. VAilgen. Murra>. G(,ulding Brcm·n en
Chill mhek..1 *wHi. itit· · „1' C 'hi'si. 66 \\ erd de/e \:remeing alin 1772 lipgericht.

1 '1-\#i,+. ct.it.. 1-166: I)e,e club ,#,1+ ge,evied iii de gehou ·en mn de herlog \an Orlean+ en ,t<ind mder de
pn itect ie i an de h roer # an de k *ir 1 i ng . die ,( 11 ),k l i d w a . Fle t l id m,tabi·hap k.,4 te .laarl i jk h k i er 1 -i,u i h.
)

'

i
)

')
1

)

Twix#.,1.,1:.Ilhhi

Gege,en. (ner de Duitk ,erenigingen /ijn iintleend aan: Diel. Si ·/uic·h in Dentw ·h/and. Fi,thm·h all., An/a„ dc·.0
hlinde,-Jirigen Re,when, de., Detinc·/wit Sc·hai·hhmide., e. I: /X77-/(b77.2(1.
Alurra>.,1. „ .. 874. Teett :11. datum 6 april.

Murrin. ix. ji:. *83.
Murra\. Cloulding Brciwn. Cililombek. u.11'.. 74.

Murra>. Go,ilding Br„,4n. (i„kimhek. 11.1, .. 72 en .
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Opmerkelijk is in dit verband dat de eerste Nederlandse schaakvereniging juist in de
diplomatenstad Den Haag i,ntstond: diplomatie is inimers bij uitstek een vak voor
afhankelijke mensen.
Maar ook na 184(} blijit de schaakvereniging primair een Madse aangelegenheid. Van
de 229 mij bekende verenigingen uit de categorieen A I tot en met D3 (Bijlage B) waren
er 174 in een (nieuwe -') stad gevestigd. Miins inziens moet de aard van de locatie van de
schaakvereniging (st.id of dori)) als een belangrijke parameter behehouwd worden.
Daarnaast betekent het begrip 'modernisering' dat er sprake is van een proces en dus
van een tijdsalliankelijkheid.
Tijd en locatie zijn dus belangrijke parameters bij de bestudering van schaakvereni-

gingen als moderniseringsverschijnsel. Gebaseerd op tijd en locatie kom ik dan in de
volgende paragraaf tot een typologie van schaakverenigingen.
5.6.1 Een ciifermatige benadering van schaakverenigingen iii de loop der tijd
Schaakverenigingen zijn niet gelijkmatig in de tijd en in verspreiding over het land
opgericht. Grafiek 7 geeft de aantallen schaakverenigingen in de loop van de negentiende eeuw weer:

Grafiek 7: Aantal verenigingen in de loop der eetiw.
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Deze grafiek heeft een aantal karakteristieken:
1. het aantal schaakverenigingen is zeer beperkt tot circa 1843.
2. vanaf 1843 is er een lichte stijging die vanaf 1846 tot 1848 versneld wor(It. Tot 1855
is er sprake van consolidatie. waarna er een verdere stijging volgt met een piek in
1861 en 1863:
3. daarna neemt het aantal sterkaf naareendieptepuntin 1870/1871,
4. er volgt een periode van een hele lichte stijging tot 1877:

81

Tot 1795 was eenduidig bepaald welke gemeenten zich '*tad' nk,chten nc,emen. Duar traden vrijw·el geen
\·eranderingen in op. Tus1en 1795 en 1820 zon et· allerlei gemeenten tot stad verhei·en. en *oms ook weer
gedegradeerd. 'Nieuwe' .tad .:Iaat dui op die gemeenten. die toen pa.* 'stad waren geworden.
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vanaf 1878 neemt het aantal weer sterk toe naar een piek in 1886:
het aantal daalt dan licht tot 1890:
7. er volgt een sterke stijging tot 1898:
8. tot slot is er een forse daling.
5.

6.

5.6.2 Een verklaring: het bronnemnateriaal
Bovengenoemde tendensen komen nu punt voor punt aan de orde:
1. voor het kleine aantal verenigingen vddr 1843 zijn er drie mogelijke verklaringen:
a.

b.

vddr 1843 w:is het aantal verenigingen erg klein:
vdar 1843 bestaat er in Nederland geen medium dat structureel de gegevens over
schaakverenigingen vastlegt. Wat overgeleverd is. is bewaard gebleven door:
. statuten die bewaard zijn gebleven;

. de vermelding van verenigingen op intekenlijsten van boeken:
. de lange levensduur van deze verenigingen.
c. vddr 1843 was een volstrekt interne orientatie de algemene opstelling van verenigingen
Het vervolg zal meer duidelijkheid moeten scheppen over de verklaring die het Incest
van toepassing is.

2. Eerder (5.4.2) is al aangegeven, dat de sterke stijging van het aantal verenigingen na
1843 niet aan de beschikbaarheid van Sissa toegeschreven mag worden. Dit wordt
door twee verdere argumenten ondersteund:
.

de stijging begint al echt vOOr 1847. het jaar van het eerste verschijnen van Sissa:
van de tien verenigingen die tussen 1840 en 1846 ontstaan. is over het schaakgenootschap in Haarlem alleen iets via Verbeek bekend. Dit geldt ook voor de

oprichtingsdatum van Philidor Amsterdam. Van alle andere verenigingen zijn
andere bronnen bekend.
Sissa is dus het gevolg van de schaakgolf. De verklaring voor de stijging is dus niet
de bron zelf.
3. Als we Sissa volledig zouden moeten geloven. dan wordt de daling vanaf 1863 even
onderbroken in 1867/68/69. Het tijdschrift Si.,·sa neemt in die periode op de achterflap een verenigingslijst op, waaruit het bestaan van veel meer verenigingen zou
blijken. Vergelijking van die gegevens met die uit andere bronnen. dwingt echter tot
de conclusie. dat veel informatie op die achterkant verouderd was en dat Verbeek
niet over recente informatie beschikte. Het bronnenmateriaal is na 1863 hetzelfde als
daarvoor, zodat ook hier de bronnen niet de verklaring van de cijfers zijn. Deze crisis
in het schaakleven zal ook in de ledencijfers van de verenigingen blijken. Sissa stopt
vanaf 1870 met de verenigingslijsten en wijdt verder ook weinig aandacht aan 'het
Nederlandse schaakleven'. Het zwaartepunt is volledig verschoven naar 'algemeen
theoretische beschouwingen'. In 1870 komen er nog slechts enkele meldingen over in
totaal vier verenigingen. Van 15 van de 29 verenigingen die in december nog op de
achterflap waren vermeld. heb ik verder geen enkele aanwijzing meer kunnen
vinden. Het is echter onwaaischijnlijk. dat deze verenigingen allemaal begin 1870
het loodje hebben gelegd. Enkele zullen later zijn verdwenen. maar van sommige
wekt de vermelding al de indruk dat de vereniging verdwenen is. bijv. omdat na het
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overlijden van de secretari< geen nieuw bestuur wordt opgegeven en de verenigingsavond onbekend blijft. Uit tien van de vi.iftien plaatsen waar deze verenigingen
waren gevestigd, komen ook jaren nadat de Nederla,idsche Schclakbond is opgericht
C 1873) geen personen voor op de ledenlijsten van de Nederla,idsclie Sclwakbotid. De
kans is dus groot. dat deze verenigingen ergens in de tweede heift van de zestiger
jaren zijn opgeheven. Wanneer dat is gebeurd. is moeilijk te achterhalen. Het is niet
vast te stellen of het gewijzigde redactiebeleid van St.,·.sci het zicht op het Nederlandse
schaakleven heeft onttrokken. of dat de terugval in het schaakleven die verandering
in Sis.Hi heeft teweeggebracht. Het laatste lijkt het meest voor de hand te liggen.
Grilfiek 8. Regionale spreiding \·an de verenigingen in de loc,1, der eeuw.
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Men kan zich afvragen in hoeverre er regionale verschillen optreden. Om redenen die in het vervolg van dit boek duidelijk zullen worden. maak ik een onderscheid
in drieen: Holland, Groningen en de rest van Nederland. Dat levert grafiek 8 op.

Opmerkelijk aan deze periode van daling (1863-1870) is ook, dat waar het aantal

4.

verenigingen in de Rest van Nederland (dus zonder Groningen) tot ca. 186() steeds
iets boven het peil van Holland lag, de aantallen in de Rest na 1860 sterker dalen dan
in Holland. In hoeverre dat significant is, is echter niet vast te stellen.
Tot 1877 laat het aantal verenigingen nauwelijks een stijging zien. dus ook niet na de

oprichting van de Nederlamische Sc·haakbond in 1873. De reden is gelegen in de
minimale publiciteit in de schaakbladen en de jaarverslagen van de Nederlimdsche
Scluwkbond. Daar zal waarschijnlijk ook weinig reden toe geweest zijn.
5. De scherpe toename van het aantal verenigingen van 1878 tot 1886 is volledig toe te
schrijven aan een regionaal plattelandsverschijnsel. Zie grafiek 9.
Vanaf 1877 neemt het aantal dorpsverenigingen toe. terwijl het aantal stedelijke
verenigingen hetzelfde blijft. Van de negentien dorpsverenigingen die er tussen 1875
en 1886 ontstaan. komen er maar liefst twaal f uit de provincie Groningen. In Groningen wordt eind 1876 Het Provinciaal Groninger Schaakbond opgericht. Deze
bond geeft een duidelijke stimulans aan het schaken in het Noorden. al blijft het ook
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hier de vraag of de bond niet juist het resultaat is van de toegenomen belangstelling
In 1880 wordt de naam van de bond omgezet in Het Noordelijk Schaakbc,nd.
waarbij ook Friesland en Drenthe tot het werkterrein gingen behoren, zonder daar in
aantal leden echt relevant deel van uit te maken. Hoewel het ledental nooit echt groot
werd -in al zijn bestaansjaren zijn slechts 102 mensen lid geweest - zorgde de uitgave
van een jaarlijkse schaakkalender vanaf 1878 voor een veel betere kijk op het
schaakleven in het Noorden.
Grafiek 9: Verdeling van verenigingen over stad en dorp iii de negentiende eem#.
70 - 60

Totaal

50

40

0 1
20\

»

/i

P

3
. .

1•

10 1

O-A

' Dorp

...._,

Mg/,MOEEigEEgam
De grote piek in 1886 ontstaat doordat vanaf 1885 ook het aantal stedelijke verenigingen weer gaat stijgen. Deze toename valt samen met de verschuning van het blad

M )rpm russell oktober 1885 en november 1887. Opvallend genoeg breekt de groei
ook in 1887 weer tijdelijk af. De invloed van Morphy is moeilijk vast te stellen. Van
de 22 in het blad vermelde verenigingen zijn er 13 zeker ouder dan Morphy. vilf zijn
in hetzelfde jaar opgericht. terwijl er vier zeker pas na de verschijning van Morphy
zijn opgericht. Het lijkt dus ook hier zo te zijn. dat het de toename in belangstelling
was. waarop het blad inspeelde. Deze conclusie wordt ondersteund. doordat in Holland, waarop het blad van de Amsterdammer Pinedo toch primair was gericht. na het
staken van de uitgave geen afname van het aantal verenigingen te zien is. In 1888 zal
in Amsterdam het eerste internationale toernooi op Nederlandse bodem plaatsvinden.
Ook krabbelt in deze periode het aantal verenigingen in de rest van Nederland weer
naar het niveau van Holland.
6. De daling na 1887 is in ieder geval mede te wijten aan de zachte dood van Het
Noordelijk Schaakbond. In deze periode treedt ook weer een verschil in tendens op
tussen Holland en de Rest van Nederland (exclusief Groningen). De aantallen in de
Rest dalen, terwijl Holland blijft stijgen naar niet eerder vertoonde aantallen. Vanaf
7.

1890 vallen de ontwikkelingen weer samen.
De sterke stijging van 1890 tot 1898 wordt voor een groot deel bepaald door de
ontwikkeling van de Nederlandsche Schaakbond. die fich vanaf circa 1888 moderni-

9) Het in paragraaf 9.4.5 te bespreken fenomeen. maakt dit laatste echter niet erg waarschijnlijk
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seerde. De stijging kreeg een verdere impuls door de uitgifte van het Tijdschrift ran
de,i Nederlandschen Schaakbond met ingang van 1893. Op de ontwikkelingen van
de Neder/ands,·he Schctak/*,mi kom ik later terug.
8.

De daling in het aantal verenigingen vanat 1899 is een reeel verschijnsel en geen
gevolg van het feit dat mijn onderzoek zich tot 1900 uitstrekte. Behalve het Tijd.k·hrift geven ook de andere bladen die na 19()() ontstonden ': geen andere iii formatie
over het bestaan van verenigingen in die twee 1.iatste jaren van de negentiende eeuw.
Zo rond 19()5 lijkt dan weei een nieuwe periode van bl ,ei te beginnen.

Uit deze analyse mag geconcludeerd worden dat in Nederland, met uitzondering van
Groningen waar nog een onafhankelijke ontwikkeling plaatsvond. dezelfde achtergronden van het schaakleven een rol hebben gespeeld. Dit mag en moet men nuanceren door
er op te wijzen dat in Drenthe en Linibitig in de gehele negentiende eeuw geen
schaakverenigingen ziiii ontstaan en dat daar de elders aanwezige stimulansen hebben
ontbroken.

Waaruit de stimulansen bestonden en hoe die onder andere lokale omstandigheden
verschillend uitwerkten. zal in het vervolg duidelijk moeten worden.
5.6.3 Nege,itie,ide-eettwse bescliouwinge,1 over ket tijdsverloop
Zoals reeds gememoreerd in de pat·agraaf over de rol van Sis.w, schreef Verbeek anno
1847 over de toenemende liefde voor het schaakspel. De daarop volgende groei wordt
min of meer als vanzelfsprekend aangenomen. want er zijn nauwelijks berichten uit
Nederland over die groei. Wel wijdt Sissa in 1852 " drie bladzijden aan de toegenomen
populariteit van het schaken in Europa en zoekt argumenten daarvoor in het schaakspel
als allegorie van een constitutionele regering (een modeme variant van De Cessolis!) en
in het nut van het schaken: door de scherping van het verstand en het leren ontwijken van
hinderlagen. is men ook in het dagelijks leven in staat tactiek en voorzorg te gebruiken
oiii zo het tweegevecht van het Leven te winnen. Over de toename van het aantal
schaakverenigingen echter geen woord. In Duitsland valt de intensiteit van het schaakleven in Nederland wei op. want de Schac·hzeitting schrijft er rond 186() een aantal maal
met een bewonderende toon over. Die bewondering geldt de intensiteit van het schaakleven. niet de kwaliteit van het spel.
Maar zodra het minder gaat. kan men zich toch niet aan beschouwingen over het
schaakleven onttrekken. Vi'oeg ik me eerder nog ali of het redactiebeleid van Si.,·.,·a van
invioed wa3 op onze kennis over de pericxle 1863-1870. Si.wit zelf geeft ook aan dat er
iets aan de hand is. In 1-ebruari 1867 hoopt St.5.w 'f na:iI- aanleiding van de ter,igblik bij
het tienjarig jubileum van schaakvereniging lit Buiti·tic,nititis in Anisterdam dat het
overzicht bij andere schaakverenigingen de meer en meer insluimerende ambitie zal
opwekken. De bestaande toestand wordt niet positief beoordeeld: "Alh wi.i de

1

He, St·/unikbhul.
19(18.

i

Siwi. 1 85 2. 31 1.

-1 .j'n ti. 1867- 6(1.

1

9(13-8 tit 1913 -It). /),· Sc·hariA c·tnt,·ctit/. 191)7 -1913 e n het ,\'<·di'i-h titd.*, h , c'/icic,kiticlk·hi·itt. 191)7-
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toenemende onverschilligheid voor het edele spel, vergelijken met de opgewektheid.
die na 1847. door Sissa's verschijning. ontstond. dan laat de tegenwoordige toestand
veel te wenschen over". Het blad haalt de heldendaden van vroeger in herinnering:
'Toen verrezen. aloni schaakvereenigingen, die welig bloeiden! Amsterdam streed met
Londen. .1 Hage. Rotterdani en Crefeld. Rotterdam ook Illet Haarlem en Alkmaar,
en Stuttgart: Gouda ook met
Deventer en Alkmaar: Wijk bij Duurstede ook met Utrecht. Alkmaar. enz. Algemeene
wedstrijden werden gehouden te Amsterdain in 1851. te Nijmegen in 1858: tusschen
liethebbers werden talrijke correspondentiepartijen gevoerd, alom vertoonde zich leven

Nijmegen met Wijk bij Duurstede. Gouda. 's-Hage

en vooruitgang!"
Het contrast is groot: "En nu? Voorwaar eene treurige verandering! Vroeger bloeijende
schaakgezelschappen ziet men achtervolgens afnemen. ja sonis geheel verdwijnen
Als voorbeelden worden aangehaald:
Nijmegen telt nog slechts de helft van het vroegere aantal leden. van wie nog
slechts enkelen hun belangstelling laten blijken.
in Dordrecht. de derde handelsstad van het land, werd vijf jaar eerder een
schaakgenootschap opgericht. dat weldra dertig leden telde. maar reeds niet nicer
bestaat!

Volgens Sissa is het probleem dat de oude garde het schaaktoneel heeft verlaten en
dat er geen nieuw bloed is gekomen. "Het aankomend geslacht heeft te veel andere
zaken te leeren. om zich ook met schaak-theorie onledig te houden. Slechts enkele
jongelingen hebben daartoe lust en tijd en de meesten brengen het hoogstens tot een
doodend schaak-schuiven" +
Volgens het blad kan de uitspraak van Bosdijk niet genoeg herhaaid worden: "Het ware
te wenschen. dat de edele kunst van schaakspelen als een vak van ondeiwijs werd
aangekweekt. en dat men eene menigte dingen wegcijferde, die het kind vervelen en
den man van geen nut hoegenaamd zijn" 81. Met name vaders en opvoeders zouden de
overtitiging moeten krijgen dat het schaakspel het aangename met het nuttige verenigt.
Sissci sluit af met de mening: "En dan. zeggen wij Bosdijk na: zou er minder verveling
in de maatschappij heerschen en zou men oneindig minder misslagen begaan".
Deze verklaring van Sissa brengt wei meteen de economische theorie van Wagemann terug in onze gedachte (paragraaf 3.3.6) !
In de twintig jaar die volgen. wordt de terugval weliswaar gestopt. maar blijft het
.:
schaakleven op een laag pitje staan. In 1886 beziet Morphy de situatie en constateert
een groot verschil met het buitenland: 'Daar beijvert men zich de lust voor het edele
spel steeds op te wekken en gaande te houden". Er worden daar matches. wedstrijden.
toernooien. en massakampen uitgeschreven. De uitslagen worden daar zoveel mogelijk
openbaar gemaakt, iedere stap voorwaarts wordt er met vreugde begroet. "iedere club,
ja zelfs iedere schaakspeler, die iets belooft te worden, in den grooten broederbond op
te nemen en dergelijke gebeurtenissen met feestvieringen te bekrachtigen zoodat in die

h') .St'.,a. 1867.61.
/4
)

'1

Idem.

Morph.,· - Nederland.#c·he whaaki·ounuit. 1886.45.
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schaakwereld een alleraangenaamste bedrijvigheid heerscht".
De tegenstelling is groot. leder genootschap, of bijna zelfs iedere schaakspeler.
leidt een op zich zelf staand leven. "geen wedstrijd. geen streven om krachten aan le
winnen, geen zamenspreking, geen zamenwerking, geen mededinging". van de
wedstrijden wordt geen bericht gezonden: "daar de meest mogelijke openbaarheid, hier
de meest mogelijke geheimzinnigheid".
Maar toch hoeven Nederlands sterkste spelers niet voor de buitenlandse meesters
onder te doen. De conclusie luidt dan ook: "De elementen zijn dus goed bij ons, maar
er ontbreekt zamenwerking, zamenspreking. mededinging"
Beslist een stuk dat tot nadenken stemt. Is het echt waar? Wat is dan de oorzaak voor
dit achterblijven op het buitenland? Van der Linde had er elf jaar eerder een duidelijk
antwoord op '«: "De hoofdoorzaak van het feit, dat Holland noch in het praktische spel
noch in het probleemvak tot dusver de hoogte van het buitenland heeft kunnen bereiken
ligt in het heerschend gebrek aan kennis en de maatschappelijke laagte, waarin zich het
schaakspel hier beweegt. De beoefening werd zelden of nooit met wetenschap
doorvoed, -integendeel, alle vroegere Hollandsche schaaklitteratuur steekt als
proletarische kakografie af:- men schaakt doorgaands zooals men een partijtje domino
of kaart speelt; vooral onze hoogere standen eindelijk lijden aan geesteloosheid. de
lagere aan ruwheid, geen geschikte toestand voor de beoefening van wat een bramijn
zoo juist het 'geesteskrachtspel' genoemd heeft".
Deze citaten brengen de gedachte op de conclusies van Bos, zoals gerefereerd in
paragraaf 3.2.3. Als Pinedo en Van der Linde verwijzen naar het buitenland, dan hebben
zij het, in het laatste kwart van de negentiende eeuw, toch met name over Duitsland en
Engeland. De 'maatschappelijke laagte' leed vergeleken met Duitsland, waar Bildung een
belangrijk standsonderscheid was, inderdaad aan 'geesteloosheid'. In Engeland werd een
belangrijke stimulans gevormd door de opkomst van het professionalisme, dat vooral
mogelijk was doordat de elite zich niet afzonderde van de lagere klassen. In Frankrijk,
volgens Bos dus vergelijkbaar met Nederland, zou het schaken volledig op de
achtergrond raken, om pas zeer recent (eind jaren tachtig van de twintigste eeuw) weer
enigszins op te komen.

De jaren na 1885 neemt het schaakleven weer in intensiteit toe. Het jaarverslag van de
Nedertandsche Schaakbo,id, zoals weergegeven in de eerste jaargang van het Tijdschrift.
werpt daarop enig licht: "Het jaar 1892 was in meer dan een opzicht merkwaardig voor
den Bond. Het jaarboekje verscheen eerst in Juni; maar het bevatte opnieuw een
ontwerpreglement, ditmaal ingediend door het Bestuur en waarin gebruik was gemaakt
zoowel van de goede gedachten, die in het in 1888 ingediende entwerp der toenmalige
commissie waren neergelegd, als van de aanmerkingen. waartoe enkele onderdeelen
van dat ontwerp aanleiding hadden gegeven".
Dus vanaf 1888 is de Bond zich bewust geweest van noodzakelijke wijzigingen. Dat
leidt tot een nieuw reglement ". In de oproepingsbrief tot de vergadering op 31 juli
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1892 in Amsterdam. waren achttien amendementen van verschillende afdelingen en
leden voorgesteld. maar geen van die amendementen was ingrijpend van aard. Na een
niet al te lang debat werd het ontwerp met slechts kleine wijzigingen met algemene
stemmen aangenomen. Het nieuwe reglement zou ingaan per I januari 1893. Daarmee
werd op 31 december 1892 een tijdperk afgesloten. dat 'gekenmerkt kan worden als
een tijdperk van ontwikkeling van af eene Vereeniging van eenige Haagsche en
Amsterdamsche schaakspelers tot een Bond van Nederlandsche schakers"
Ook de rest van het nummer juicht over de nieuwe start. maar wijst. zoals al aangegeven.
ook op de consequentie om leden te winnen. Het resultaat daarvan wordt in de jaren
daarna duidelijk.

5.6.4 Ee,i sociologische benadering
Met de vraag naar het ontstaan van en de stimulans achter de verenigingen. wordt ook
duidelijk dat bovenstaande cijferniatige analyse van de ontwikkeling in de tijd van het
aantal verenigingen te mechanisch. te reel op de interne werking binnen de schaakwereld is gericht. Uit de vraagstelling van dit onderzoek blijkt vooral de belangstelling voor
de maatschappelijke context waarin we de ontwikkelingen moeten plaatsen. De volgende
grafiek geeft een goede basis voor een structurering van de analyse:
Grafiek 10. Stadsverenigingen per periode.
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zeer duidelijk de volgende perioden:

waarin weinig over verenigingen bekend is: dit is een periode waarin
aanvankelijk sprake was van economische groei, maar ook van grote
maatschappelijke spanningen. De nieuwe grondwet van 1814 gaf een
nieuwe maatschappelijke start met grote kansen en onzekerheden voor de
burgerbevolking.
de eerhte periode van gioei van schaakverenigingen. deze periode wordt
door Ruiter en Smulders " samengevat onder de term 'de vier reveils'

Ruiler en Sinulder*, Lite,·immr en mide/711'Wit iii :Neder/a/Id /,940- /990.32-60.
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ledet reveil staat voc,i een paradigma op de niaatschappij: het protestantse reveil. het liberale re\eil. het tweede protestantse (anti-revolutionaire)
reveil en het katholieke reveil. Hun conclusie is echter: "De elite was
weliswaar ideologi ch verdeeld. maar tegelijkertijd sociaal en cultureel
sterk verwant. zeker ook omdat alle vier de stromingen verbonden werden door de sfeer van een gematigde romantiek. Men ging aix heren met
„..
elkaar om. ook als men het helemial niet 111et elkaar eens was
1855-1869:

een

periode

van

aanvankelijk

een forse groei. gevolgd

door

een

nog

grotere daling: deze periode wordt door Ruiter en Smulders gekarakteri-

seerd als 'breuk en antithese' '". Zij signaleren in de fricties tussen de liberalen. protestanten en katholieken de overgang ,an een herencultuur
naar een strijdcultuur.
187(1-1884

stabilisatie op een laag peil. Ruiter en Smulders trekken deze periode
door tot 1890 "I Voor hun is het een periode van desintegratie en stagnatie op cultureel vlak. De tegen tellingen tussen liberalen en confessionelen (gesplitst iii anti-revolutionairen en katholieken) leidden tot grote

1885-1900:

culturele en sociale spanningen. Dit is een petiode waarin de vet·zuiling
zeer hterk was. In de loop van dit boek zal duidelijk worden. dat de
schaakwereld drie van de vijf fenomenen kende, die Ruiter en Smulders
zien door hun literaire bril: de tweede generatie liheralen. de gematigde
dominees (in Groningen) en de dissidenten (Van der Linde. die ook met
Multatuli correspondeerde).
sterke groei van het aantal schaakverenigingen tot 1898. Bij Ruiter et"t
Smulders krijgt het hoofdstuk over de periode 189()-1900 de titel 'Jong
Nederland en Fin de sitcle' 'z. Zij schrijven: "het proces van culturele revolte in deze periode werd gekenmerkt door de ambivalente gelijktiidigheid van crisis en Lernieuwing' Het was een periode van de doorbraak
van Jong Nederland. Die doorbraak is goed zichtbaar in de schaakwereld
waar jonge mensen het voor het zeggen krijgen: in 1892 kende de Nidakmdsche Sclia ikbmd a\s voortrekkers J.F. Heemskerk (25). N.W. van
Lennep (20). A.G. Olland (25) en A.J.A. Prange (29). Lokaal trok ie-

mand als P.A.A. Faure (31 ) de aandacht.
De periodisering is vrijwel gelijk aan de onderkende economische lange golven en aan

de indeling van Ruiter en Smulders bij hun werk over literatuur en moderniteit. Zij

leggen het breekpunt niet in 1885. niaar in 189(). in de grafiek heb ik met een driehoekie
het midden van de vijftienjarige perioden aangegeven. die naar mijn gevoel een verdere
onderverdeling naar perioden van zeven jaar openl:zat. Daarvoor geldt echter zeker. dat
uenoee
de meetnauwkeurigheid niet eoed
&
- is.

)

Ruiter en Smulder0. a.,i:. 6().

3 Ruiteren Smulders. ct.,2..61-66.
1

Ruiteren Sniulder+. ci.1,·.. 67-99.
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Het idee van Wagemann dat de economische omslagpunten te maken hebben met
generatiewisselingen en paternalistisch/maternalistisch overwicht vindt in bovenstaande
beschouwingen ondersteuning. Als verdere toevalligheid kan nog vermeld worden dat
W.J.L. Verbeek bij de start van Sissa 27 jaar oud was, en dat de oprichters van de
Nederlandsche Schaakbond in \873 veel ouder waren.

Om de genoemde periodisering verder te verifieren, heb ik gekeken naar het aantal
verenigingen in een stad (geen studentenverenigingen) dat over de periodegrens heen

blijft bestaan, zie tabel 5-5:

Tabel 5-5 Bestaan van stadsverenigingen over periodegrenzen heen.
Periode
1800-1839

Totaal
10

1840- 1854

Over dechts 1 periode heen
0

33

13

Over meer dan 1 perioden heen
4

4

1855-1869

23

4

0

1870-1884
1885-1899

18
42

2
24

3
-

Deze analyse geeft aanleiding tot verdere opmerkingen:
.
50% van de verenigingen uit de periode 1840-1854 overleeft die periode, maar er is
weI een duidelijke relatie met de periode 1855-1869. Indien deze perioden samen
genomen worden, verdwijnt meer dan 90% van de verenigingen binnen deze zelfde
periode. Dat wijst op samenhang. Ik zal daarom deze perioden samenvoegen en in
het vervolg kijken of er nog onderscheid gemaakt kan worden in de twee subpeboden.

.

.

de periode 1870-1884 is behoorlijk coherent.
die coherentie ontbreekt in de periode 1885-1899. Het zou kunnen dat de periode
1885-1899 een zelfde samenhang met de volgende periode heeft als de periode van
1840-1855, die ook een periode van groei was. Onderzoek over de twintigste eeuw
zal daarover uitsluitsel moeten verschaffen. Het is echter ook goed mogelijk, dat de
optredende diversificatie als gevolg van verzuiling en emancipatie een belangrijke
rol speelt voor een voortbestaan in de volgende eeuw.

5.7 Typologielin van schaakverenigingen
In de vorige paragraaf is de eerder geconstateerde verdeling in de tijd bekeken vanuit
zijn samenhang met economie en maatschappij· Er blijkt een grote consistentie te bestaan. Daarmee is genoemde periodisering een goede basis voor nadere
beschouwingen.
Eerder heb ik ook het verschil tussen stad en dorp significant genoemd. Op basis van
de periodisering en het verschil stad-dorp kom ik tot de typologieen voor schaakverenigingen uit tabel 5-6.
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Tabel 5-6 Typologieen.
Periode

Stad

1800-1840
1840-1869

Protovereniging

Dorp
-

Herenvereniging

Dorpsvereniging( 1)

1870- 1884

Liberale vereniging

Dorpsvereniging(2)

1884-1899

Moderne vereniging

Dorpsvereniging(3)

Tijdsonathankelijk

Studentenvereniging
Grotestadsvereniging
Mutanten

Periode-overschrijdend

Vanuit menig opzicht zijn die verenigingen interessant die zich aangepast hebben aan de
nieuwe periode. Deze verenigingen wil ik onder de noemer'Mutanten' plaatsen.

in de loop van de volgende hoofdstukken zal ik voor deze typologieen karakteristieke
kenmerken onderkennen.
Naast de verenigingen wil ik nog kijken naar:
. de informele groepen, waarvan ik al eerder heb aangegeven dat ze buiten de
reikwijdte van dit onderzoek vallen en dat ze slechts ter vergelijking af en toe opduiken. In het algemeen geldt voor deze groep dat de beschikbare informatie karig et"t/of
onbetrouwbaar is.
. de bonden, waarop in hoofdstuk 9 wordt teruggekomen.

5.8 De aantallen schakers in de loop van de eeuw
Zijn de ontwikkelingen in het aantal schakers gelijk aan de ontwikkelingen in het aantal
verenigingen? Deze vraag is lastig te beantwoorden, omdat niet duidelijk is, wat je dan
precies moet uitzetten. In de volgende grafieken zijn de personenaantallen uitgezet tegen
het aantal verenigingen maal vijf. Op die manier worden de tendensen versterkt weergegeven en laten die zich vergelijken met de tendensen in de personenaantallen.
Grafiek 11: Aantallen schakers via interpolatie actieve periode.
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In grafiek 11 is aangenomen dat iedere schaker in de jaren tussen twee vermeldingen in.
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ook geschaakt heeft. Nu valt op dat er nauwelijks een tenigval is in 1870 en dat in de
jaren daarna er zelfs groei optreedt. Dit is een logisch beeld als de personen zijn blijven
schaken. terwijl het verenigingsleven onder druk stond.
De groei in de tweede helft van de zeventiger jaren iA dan te verklaren door de groei in
Groningen. Er zijn inderdaad redenen om dit aan te nemen. Daar koin ik in hoofdst,ik 9
bij de bespreking van de bonden op terug.
in grafiek 12 is alleen uitgegaan van het aantal meldingen over personen in het jaar zelf

Grafiek 12: 3-jarig gemiddelde van de aantallen beric·hien over schakers.
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Om de sterke fluctuaties te elimineren. is een 3-jarig gemiddelde uitgezet. Ook bij
deze grafiek krijg je de indruk. dat in de periode 1840- 188() het aantal schakers ongeveer
gelijk is gebleven. Het Noordellik Schaakb(md boort dan in 1878 een geheel nieuwe
groep aan, waardoor het aantal stijgt. Datzelfde gebeurt dan vanaf 1893 door de
modernisering van de Nederlcindsche Scliaaklic,Iid.
In grafiek 13 ziin de lidmaatschappen. voor zover bekend. uitgezet. Het is niet
verrassend. dat deze grafiek de ontwikkeling van het aantal verenigingen volgt met twee
uitzonderingen:
1. De verenigingspiek begin jaren zestig is niet terug te vinden in de ledenaantallen. Dat
laat zich verklaren. omdat het vaak kleine verenigingen betrof. waarbij niets over de
leden bekend was.
2. De ontwikkeling van Het Ncx,rdelijk Scliciaklic,nd is sterker zichtbaar in de
ledenaantallen dan in het aantal verenigingen. De verenigingen bestonden gedeeltelijk buiten de bestaansperiode van de bond en het aantal verenigingen binnen de
bond was nooit erg groot. De leden van de bond zijn vaak wei uitsluitend via de
ledenlijsten bekend gebleven.

.,

j

Meer dan edn bericht in ten jaar mer de,elt'de +Chaker ih hlecht+ eenmaal geteld.
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Grafiek 13: Acultal beke,ide lidinatitschitppen.
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De conclusie uit deze grafieken moet dan ook luiden, dat verenigingen daadwerkelijk
een andere entiteit zijn dan de optelling van de individuele leden. Hun bestaan en sterven
worden niet alleen door de ledenaantallen bepaald. die zijn blijkbaar afhankelijk van
maatschappelijke factoren.

5.9 Conclusie
De kunstbeleving van schaken komt, evenals het wetenschapsaspect, tot ontwikkede negentiende eeuw. Daarvan getuigt het toenemend aantal schaakboeken en
andere schaakpublicaties. Die vormen ook een bron van informatie voor dit onderzoek.
De bronnen voor dit onderzoek heb ik ingedeeld in drie categorieen. Op de eerste
plaats de primaire verenigingsbronnen (wetten en notulen). Ik wijs daarbij op de erg
formele benadering die hierbij gebruikt wordt.
De secundaire bronnen zijn bronnen uit de negentiende eeuw die wat meer afstand
tot de vereniging hebben: tijdschriften, kranten. schaakjaarboekjes en andere jaarboeken
en almanakken. Mijn conclusie is dat de betrouwbaarheid in het algemeen goed is (met
uitzondering van Sissa in de jaren 1868- 1870). maar vaak wel weer erg eenzijdig. De
kwaliteit van latere jubileumboeken is erg variabel.
De derde categorie bronnen zijn de buitenlandse tijdschriften uit de negentiende
eeuw en de Nederlandse schaakbladen uit de twintigste eeuw. De kwaliteit van deze
bronnen varieert sterk.
Ondersteunende bronnen hebben geen betrekking op de schaakverenigingen. maar
kunnen wel het schaakleven in een bredere context plaatsen. Hierbij moet met name
gedacht worden aan bevolkingsregisters en aan beschrijvingen van gemeenten of regio' s

ling in

in de negentiende eeuw.
Vervolgens is specifiek aandacht besteed aan de Nederlandse schaakbladen uit de
negentiende eeuw. Daarbij is met name de rol van het blad in de geschiedenis besproken.
maar ook hun rol voor de geschiedschrijving kwam aan de orde. Uit die bespreking volgt
dat de Nederlandse schaakbladen omstreden waren en aanleiding voor hevige
polemieken konden zijn. De huidige beelden zijn niet gebaseerd op de feiten, maar zijn
een resultante van wat is blijven hangen van alle ruzies.
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Een andere conclusie die getrokken wordt, is dat de bladen Sissa. Morphy en het
Tijdschrift weliswaar heel vroeg ontstonden in een nieuwe golf van populariteit, maar
zelf niet de oorzaak van die populariteit waren. Het Tijdschrift is zelfs heel specifiek
ontstaan als gevolg van nieuw beleid.

Vervolgens kom ik tot een categorisering van verenigingen op grond van de aard van
de informatie die over de vereniging bekend is. Daarbij zijn enkele problemen met die
categorisering toegelicht. Er wordt wei geconstateerd dat, waar de grens tussen de
categorieen ook wordt getrokken, de ontwikkelingen in de tijd steeds dezelfde tendens te
zien geven. Die tendens wordt vervolgens geplaatst in de context van buitenlandse
ontwikkelingen. Daaruit blijkt dat Nederland weliswaar iets achter loopt op Engeland,
maar dat het verder in de pas loopt met de ontwikkelingen elders in Europa, en dan met
name in Duitsland.
De beoordelingen van de tendensen door de negentiende-eeuwers zelf, bevatten
weliswaar enkele interessante gedachten, bijvoorbeeld over het wetenschapsaspect en
over de 'maatschappelijke laagte', maar zijn vaak erg ad hoc geformuleerd. Toch laten
aspecten die uit algemeen oogpunt werden besproken, zich wel herkennen: de typering
van elites en de generatiegedachten van Wagemann.
De basis voor een sociologische beschouwing ligt in het plaatsen van de gesignaleerde tendensen in de context van de bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Ik stel vast
dat de omslagpunten in de populariteit van de schaakverenigingen samenvallen met de
omslagpunten in het culturele klimaat zoals Ruiter en Smulders die bijvoorbeeld hebben
vastgesteld. Ook vallen deze omslagpunten samen met de keerpunten in de economische
lange golf, zoals die vanuit de economische benadering zijn vastgesteld.
Ook stel ik vast, dat er reden is om een onderscheid te maken tussen stad en dorp. Op
grond van deze twee aspecten, tijd en type locatie, kom ik dan tot een typologie van
schaakverenigingen, die uitgangspunt is voor de bespreking in de volgende hoofdstukken.
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6. DE STADSVERENIGING - DE CONTEXT
6.1 Inleiding
Dit hoofdstuk richt zich. met de twee volgende. op de belangrijkste component van het
schaakverenigingsleven in de negentiende eeuw, de stadsvereniging. In het vorige
hoofdstuk heb ik al aangegeven dat schaakverenigingen zich logischerwijze vooral in de
steden ontwikkelden. In de volgende paragraaf wordt dan ook eerst gekeken of er relaties
zijn tussen de kenmerken van een stad en het voorkomen van een schaakvereniging.
Paragraaf 6.3 behandelt de eerste van de vier onderscheiden (paragraaf 5.6.4)
hoofdperioden. namelijk de periode 1800-1839. In deze periode wordt de basis gelegd
voor de latere brede opkomst van de schaakvereniging. In dit hoofdstuk liggen de vijf
belangrijkste Protoverenigingen onder de loep en wordt op grond van de beschikbare
gegevens een beeld geschetst van de Protovereniging.
Binnen het domein van de stedelijke verenigingen blijkt er dcin type vereniging te
zijn waarop de tijdsperiode minder invloed lijkt te hebben: de Grotestadsvereniging.
Amsterdam en Rotterdam kenden verenigingen waarvan leden het schaken min of meer
full-time beoefenden. Ook in het buitenland kwamen in de grote steden dergelijke
verenigingen voor. De omvang van de stad lijkt de belangrijkste voorwaarde voor het
ontstaan van dergelijke verenigingen te zijn geweest. Omdat de Nederlandse steden te
klein waren. is het aantal van deze verenigingen zeer beperkt. 1n paragraaf 6.4 wordt de
situatie in Amsterdam verder uitgewerkt.
Over de Grotestadsvereniging in Rotterdam is erg weinig bekend, behalve dat de

vereniging, Vermaak door Oefening. in 1821 werd opgericht, gedurende lange periode
dagelijks bijeenkwam en rond 1876 in 'het Leeskabinet' opging. Die situatie bleef
bestaan tot 1894. In paragraaf 7.4.2 komt de situatie die toen ontstond. aan de orde.

6.2 De steden
Lang niet alle Nederlandse steden kenden in de negentiende eeuw een schaakvereniging.
In de provincies Drenthe en Limburg kwam zelfs helemaal geen schaakvereniging voor
'. Dit is verklaarbaar uit de lage verstedelijkingsgraad van deze provincies. In Limburg
woonde slechts 16 procent van de bevolking in een stad. terwijl het landelijk gemiddelde
op 35% lag 2.

Waarom ontstond er in de ene stad wei een schaakvereniging en in de andere niet?
Blijkbaar waren er verschillen tussen die steden die van invloed waren op het al dan niet
ontstaan van een schaakvereniging. Schaken was daarin niet bijzonder, ook voor muziek
ontstonden er niet overal verenigingen. Zomerdijk schrijft voor Noord-Brabant ':
"Verwonderlijk is het daarom niet dat slechts Den Bosch en Breda in deze periode
[Staats-Brabant, HS] - en nog zeer lang daarna - op cultureel gebied het meest op de
I

)

-1
1

Het jubileumboekje Stawlkm /£/ /996. S. ('. Helpman /939-/984.12. +Chrijft: "de meeste ;chaakclubh uit de
jaren '80. zcials As.sen. verdwenen weer". Voor deze vereniging heb ik echter geen aanwiji.ing kunnen vinden. De
Sc/imikkalender ,·an Het No<,rdele'k Sc·haak·h<ind vermeldi alleen een paar individuele 0pelers uit Assen.
\Ilander Woud. Het lege land - De ritinitelijke orde ran Nederland 1798- 1848.3\0.

Zomer®k. Het mu:.iekle\'en in Nmird-Bi·alkint 177(1 - 1850,41.
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voorgrond traden. Met Bergen op Zoom waren deze steden immers niet alleen naar
inwonertal de voomaaniste van het gewest maar het intellectuele bestand was er in
aantal superieur aan de overige plaatsen in Brabant".
Hij merkte daarbij op dat Den Bosch. Breda en Bergen op Zoom de enige plaatsen
waren die aanspraak konden maken op een overigens beperkte veelzijdigheid in het
muziekleven.
Den Bosch. Breda en Bergen op Zoom zijn de Brabantse plaatsen waar in de
negentiende eeuw schaakverenigingen waren met een wat langer leven. Daarnaast had
alleen Grave een schaakvereniging in 1847 en 1848 +. De culturele betekenis van een
stad lijkt dus \'an invloed op het ontstaan van schaakverenigingen.

Maar wat zijn de typische kenmerken van die steden '?
Voor de oude steden (het 'STA'-type uit bijlage D) is de volgende staat op te maken «
Tcibel 6- 1
Aantal
inwoners

Schclak\·ereniginge,i in de oude steden
Aantal steden Met vereniginA Percentage van klet

rond

in 19e eeuw

1865

0-100)

3

1(X)()-5(*X)

32

5(K)0-1(*10()

0

9

16

9

1(KXX)-25(*)0

16

14

250()0-5(*X)0

5

4

TOTAAL

2

76

2

40

vereniging Percentage
tussen 1860 en van het aantal

steden

1870

steden

09

0

09

28%

3

16%

56'3

5

319

889

13

819

805;

5(XXX)-10(X)0(1 2
>man)

het aantal

2

4

1(*)9

10()9

53%

2
2

31

8()9

1(*)54
1 ()0%

41%

Hieruit volgt overduidelijk de relatie tussen omvang van de stad en de aanwezigheid van
schaakverenigingen. Vanaf 5000 inwoners is de kans op de aanwezigheid van een
schaakvereniging behoorlijk. vanaf 10.000 inwoners is het 'normaal: Uit de verschillen
tussen de kolommen 'Met vereniging' en 'Met vereniging tussen 1860- 1870' blijkt de
hardheid van de relatie. alleen in de kleinere steden loopt het aantal terug.
Als binnen de omvang van een stad gekeken wordt naar de invloed van de dichtheid
(aantal inwoners per oppervlakte). dan blijkt daar geen invloed van uit te gaan op het
aantal schaakverenigingen.
Voor de oude en overige steden samen geldt tabel 6-2.
Geconstateerd kan worden. dat met het betrekken van 'nieuwe steden: 'plattelandsteden'
en de 'onduidelijke' steden de percentages fors teruglopen. Uitgaande van de juistheid
- ) Berger noemi zowel in Sc·hai·h-Jahr/,uch f Ur /892//$%93. 218 en .fc·hach-Jah,·huc·h /)1" /,r941//9(K) een
chaakvereniging m K.iatsheu,el. Nienieijer neenit dat van hem over in 'Het Nederiandse +Chaakverenigingsleven in de 19de eeuw'. in Tijd.s,·lirift ,·an den Nederlandschen Schaakl)(ind. \ 939-3. maar ik ben verder niet+
\'an die vereniging tegengekomen.
)

Bijlage D geeft een overzight #·an de Nederlandse steden in de negentiende eeuw en wmit de basis vmr alle
analyses in dit onderzuek

5 1.owel in deze al. de „,lgende tabel zijn
en niet Fl(zie tabel 5-2 1.

de verenigingen van alle categorieen

geteld. dus inclu,iet E en Fl tot

139

van miin stelling dat schaakverenigingen een uiting van burgerlijke cultuur zijn. kan dan
geconcludeerd worden. dat in deze laatste groepen \ an steden de burgerlijke cultltur
minder ver was ingeburgerd.
Tcil,el 6-2

Sch,wkiereizigittgeit iii cle steclen

Aantal
Aantal steden
inwoners rimd

Alet

vereniging Percentage van Niet Bereniging Percentage
in 19e eeuw
het aantal
tussen 186() en van het aantal

1865

steden

0-104

5

(**)-5()(*)

1

61

5(*)()-1(X)(K)
(**X)-25(**)

1

0
14

25

25()(X)-5(X)(M)
5(XM)(}-1(*)(1(X)
>1()(X)()()

TOTAAL

4
2

1

1

118

47

09

8

4()<3
X39
8()54
1(X),4
1(}C)(3

15

5
2

0

239

1()

18

steden

1871)

Og

13cf

5

2()ck

13

72,6

4
2
2

40%

80(/9
1(*)9
1(1(}54

34

29%

Als nu een dergelijke staat gemaakt wordt voor de 35 oude steden van de 41 garnizoenssteden (Breskens was geen stad. maar had ook geen schaakactiviteit), dan moet de
conclusie luiden. dat een garnizoen geen invloed had op het aantal schaakverenigingen,
maar dat garnizoenen vooral in de grotere steden werden gelegerd

Tabel 6-3 Scliacik\'ereitigingen iii ganii:.oenssteden
Aantal

inwoners Aantal

rond 1865

garnizoenssteden

Met vereniging in Percentage van het Percentage uit
de 19e eeuw

aantal

tabel 5-1

garnizoenssteden
C)-10(*)

1

1()(A)-5(1(K)
5(XX)-1(*)(*)
1

()0(X)-25(XK)

5
12

250(X)-5(XIN)
5(*)0()-1 ()(0(*)

Onbekend

1

33
2

()9;

2(1(7

289
56%

11

92,1

88%

4

80'ric

8()9
10()9

1

()09
1 %9

21

649

2

1009

2

>1 (X.)(XX)

TOTAAL

1
1

5
3

09
299

0

7

1

1

(X)9

539

Op zichzelf is die conclusie niet verbazingwekkend. omdat van militairen toch niet
primair het uitdragen van een burgerlijke cultuur wordt verwacht.
Op voorhand is het verder niet goed mogelijk om typische kenmerken te benoemen
die invloed hebben op het aantal schaakverenigingen. Maar zonder tot een sluitende
bewijsvoering te kunnen komen. lijkt ook de aanwezigheid van scholen. een rechtbank
of andere bestuurlijke instanties een positieve invloed te hebben.

)

Wehm.tar hebben garni/oens4teden gemiddeld meer \·erenigingen gehad in de loop on de negentiende eeu\\
gemiddeld 2 \:renigingen in garnibien4.teden nlet tuden de 5.(XM) en 25.(MX) inwonerh tegenm'er I iereniging

iii de *teden zonder garni,c,en met het,ellde inwc,nertal. maar het gemiddeld aantal inwoner, in die twee
greepen bedrcieg re.pectie\ell.lk 14.50() tegeno,'er 8.1(X) ,<inder het garni/.c)en inee te tellen' (cl.'ter. ze.tiger
g.irent. Het in w,inertal lijkt daarmee toch weer de helangri ikxte factor.
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Een mogelijkheid is ook nog te kijken naar de motieven waarom sommige grote
steden geen schaakvereniging gehad hebben. Maastricht, Middelburg en Harlingen zijn
de oude steden met meer dan 10.000 inwoners die geen schaakvereniging hadden. Twee
van de drie hadden een garnizoen. Ook over schaakactiviteiten in ieder van deze steden
wordt bericht.
Direct opvallend is de decentrale ligging van deze drie steden in het land. Dat kan
drie dingen betekenen:
. door de decentrale ligging ontstonden er geen schaakverenigingen:
. door de decentrale ligging was de kans kleiner dat informatie over de schaakverenigingen bewaard gebleven is.
de decentrale ligging speelt geen rol.
Er is geen goed argument voorhanden waarom het eerste waar zou zijn. Er waren. ook
door de aanwezigheid van het garnizoen, voldoende mogelijkheden voor contacten met
de rest van het land. Het aantal steden waarover het gaat. is te beperkt om de derde
mogelijkheid uit te sluiten, maar de tweede mogelijkheid ligt het meest voor de hand. Ik
verwacht dat deze steden wei degelijk schaakverenigingen hebben gehad in de
.

negentiende eeuw.

6.3 Protovereniging

1800-1839
Een Protovereniging heb ik gedefinieerd als typologie voor die verenigingen die v66r
1840 zijn ontstaan. Mij zijn tien Protoverenigingen bekend (tussen haakjes het
-

oprichtingsjaar):
Haagsche Schaakgenootschap (1803).

.
.
.

.

Haagsch Departement van het Hollandsch Schaakgenc,otschap (\808):
Amsterdainsch Departement van het Hollandsch Schaakgen(,c,tscha , (\809).
een schaakgenootschap in Goes (1819?);
een schaakgenootschap in Alkmaar ( 1819?):
Rtunion sans fin in Vlissingen ( 1820),
Vermaak door Oefening in Rotterdam (1821 of 1823):
Amsterdamsch Schaakgenootsc·Imp (1821).
Vriendschap en Oefening in Alkmaar (1832):
Palamedes in Den Haag C 1834?).

Vier van deze verenigingen (Reunio,1 sans fin, Vennaak dc,or Oefening, Ainsterdanisch
Schaakgenootsc/tap en Vriendschap en Oefening) hebben ook na 1840 nog langdurig
bestaan. Desondanks is ook van deze verenigingen de hoeveelheid informatie over de
periode v66r 1840 erg beperkt. Toch laat zich wel het een en ander reconstrueren.
6.3.1 Haagsche Schaakgenootschap
Het Haagsche Schaakgenootschap werd op 15 mei 1803 opgericht. Het staat daarmee te
boek als de eerste schaakvereniging in Nederland, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit
ook echt zo geweest is. Nog afgezien van de discussie of de in hoofdstuk 2 vermelde
vereniging ter wijziging van de namen van schaakstukken als schaakvereniging geaccep-
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teerd kan

worden '. ligt het meer voor de hand om

te denken dat eerdere schaakalleen
hebben
De
verenigingen
geen sporen
nagelaten.
biografie van een van de
oprichters, J.D. Janssen ". waarin steeds het bijzondere van de hoofdpersoon wordt
benadrukt. laat niet blijken dat er sprake zou zijn van de eerste schaakvereniging: "In

1803 werd hij zelf oprigter van een groot schaakgenootschap, dat in klassen was
verdeeld. en onder zijne honoraire leden den vermaarden schaakspeler Stein telde".
- e. 2--S.

4.4

"tf

,*Ii

-9...

.4./. ,+

Ajbeelding 23. H.F.C. ten Kate, ca. 1860 - 18-eeuwse salon.
6.3.1.1

Organisatie en positionering

De koppeling van het Haagsche Schaakgenootschap aan de revolutionaire vereniging
voor aanpassing van de schaaknamen, plaatst de vereniging wel in de revolutionaire
hoek, zoals ook uit de ledenlijst zal blijken.
Het Haagsche Schaakgenootschap was evenzeer intern gericht als alle andere
Protoverenigingen. In de plaatselijke kranten uit de jaren van zijn bestaan (1803-1808)
is, voor zover ik heb kunnen nagaan. met geen woord iets terug te vinden over de
vereniging. Geen oproepen voor nieuwe leden, geen verslagen of aankondigingen van
activiteiten.
De enige bronnen zijn de gedrukte wetten en ledenlijst uit 1805 waarover Van der
Linde beschikte en die via hem in de Koninklijke Bibliotheek terechtkwamen. Van der

')

Zie paragraaf 2.2.2. Ti,ch

laat

Van

der

Linde

(Het

Sc'haakspel in

Nederland. \45I entge ruimte vi,or de

erkenning van een schaakvereniging in de achttiende eeuw: ''Volgends gelijktijdige berichten ondergingen de
schaakstukken in een niet nader aangewe/en holland,ch schaakgezelschap (doch waarschijnlijk in den Haagl
in het jaar

1798

een

republikeinschen herdoop:

.

Her gezelschap

verzocht zijn

'medeburgers'

i.ich

,·wriaan

bedienen, maar z.60 ploertig wah Jan Salie gelukkig noch niet. dat hij aan den dwazen
voorslag gehoor gui...". Maar (iok Van der Linde houdt het op een start in de negentiende eeu\4 (a.„·., 146)
De eigenlijke tijd der whaakgenootschappen brak ten onzent eerst in deze eeuw aan
\·an de/.e namen te

')

Pape. Het levenen werken\·an J.D. Jan.5sen. 53.
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Linde" noemde

de namen ("o.a.") van achttien leden en vermeldde twee punten die hem

opvielen in de wetten ("Het Metal der Ordinaire Leden [mochtl niet meer dan honderd
bedragen' en de classificatie. waar ik nog nader op inga).
In de laatste fase van mijn onderzoek kwam ik echter in de bibliotheek van het
gemeentearchiet van Den Haag een bandje tegen. met daarin de wetten van het
Hciag\che Schticikgenoc,ts, imp uit de hele periode. evenals de ledenlijsten! Het feit dat
uitgever Joannes Immerzeel lid was van het Haagsche Schaakgenc,otschap lijkt wel de
belangrijkste factor voor de huidige bekendheid van dit genootschap geweest te zijn.
Het Haag.w·he Sc·/witkge„oot.,chai, werd op 15 mei 1803 opgericht door de vermelde
J.D. Janssen. samen met zes anderen Il: J.T. Boogaard. C. Grandlienard. J.E. Fijnje. Van
Hemert Lobedanius. Schoon en Swart. Het gezelschap groeide vlot, want op I juni 1803
telde het 26 leden en op I november van datzelfde jaar al 43.
Op dat moment had zich echter al een belangrijke verandering voorgedaan. Het
Hitags, he Schaakgenootschap was opgencht als een schaakvereniging die wekelijks op
dinsdag om 19h00 bij elkaar kwam. Op 11 oktober " besloot men echter de vereniging
om te zetten in een soort societeit. waar op dinsdag alleen geschaakt mocht worden. Op
alle andere dagen "staat het aan de Leden vrij. zich met zodanige spelen te vermaken.
als zij zullen verkiezen. wordende echter het zogenaamde Lotto of Kienspel en alle
.' 1,
. Er werd wel
Hazardspelen uitdrukkelijk verboden. op verbeurte van lidmaatschap
de voorwaarde aan het lidmaatschap gesteld, dat een kandidaat-lid moest kunnen
schaken. -Wanneer iemand tot Lid mogt zijn aangenomen. en het vervolgens blijken,
dat hij met de beginsels van het Schaakspel onbekend is. zal hij dadelijk worden
geroyeerd. en de voorsteller vervallen in ene boete van f7:0:0, binnen agt dagen te
betalen, op verbeurte van lidmaaischap" ". In latere jaren kwam de boetebepaling te vervallen. De hoogte van de boetes en van de contributie (tot 11 oktober 1803 ·f4.-, daarna
f8.-) geeft aan dat de vereniging gericht was op de bovenlaag van de maatschappij.
De organisatie lijkt op het eerste gezicht modern: er was een bestuur van drie leden. later
vijf. bestaande uit een President. een Thesaurier en een Secretaris (later aangevuld met
twee zaalcommissarissen)
De rol van het bestuur was vooral in verantwoordelijkheden en bevoegdheden
beschreven. en niet. zoals later nogal eens het geval zou zijn, in termen van taken '.
Expliciet benoemd zijn de rekening en verantwoording door het bestuur in de laatste
1"
M

Van der Linde. a.,i·.146

" ) Wetten 'an het Haags,·he.9,·haakgencwits,·hap - /*W. bijlage A I a3.
12 & Ve,meerderitigen eu 2·e,yuideringen der i,·etten m,1 het Haa,v.w·he Sc·haakie,ic,<,t.i ·/uqi. no\·ember 1 8(13. bijlage
A I a2. art. 12.
13

)

ble,11. art 2.

)

ideni. art 7.

)

Er /.ijn echter wel degelijk expliciete taken .tan het bestuur opgelegd

14

1,

•
•
•

voordracht voc,r ballotage
inning van de contributieh:
bilhouden \·an de ,peelre.ultaten:

•
•

indeling nieuwe leden:
aankopen ian alle nieuue *chiak erken.
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bijeenkonist ran april en het toezicht op de naleving van de wetten.
Toch past de organisatie niet geheel in de moderne tild. waarbi i met name het

ontbreken van een geformuleerd doel en de afwezigheid van een Algemene Ledenvergadering opvallen. Weliswaar is er die bijzondere vergadering eind april. m: ar de
wetgevende macht van de ledenvergadering is niet expliciet vastgelegd.

De meest opmerkelijke elementen ami de inrichting zijn echter de bepalingen omtrent de

klassen en de rei-plichte rol van de twee sterkste spelers ter ondersteuning van het
bestilur.

De indeling in klassen en de voorgift die spelers bij klasseverschil moeten geven,
worden uitvoerig besproken. Voorgiften van meet dan een toren moeten. gezien de
vastgelegde klassenindeling uit

1804 geen uitzondering geweest zijn.

Het lijkt

waarschijnlijk dat Von Mauvillon. waar Van der Linde zo op afgaf bij zi.in beoordeling
van het spelpeil, niet in een van de hogere klassen gespeeld heeft. Drie van de oprichters
waren de sterkste spelers: J.D. Janssen, J.T. Boogaard en C. Grandlienard. Volgens zijn
biograaf was Janssen veruit de sterkste '«: ..Gewoon om in alles wat hij ter hand nam.
zich nooit met het middelmatige te vergenoegen. maakte hij in het schaakspei weldra
zulke vorderingen. dat Stein hem voor den eerste en sterkste van allen verklaarde. en
later hem zelfs de belofte liet afleggen. om met niemand te spelen. zonder zijne partij
een toren voor te geven-

Aan die klassenindeling blijft iets merkwaardigs zitten. Bij het lezen van de artikelen
dienaangaande krijgt men niet het gevoel dat de competitie centraal staat. inaar juist het
statusverschil dat daarbii hoort. Dat gevoel ontstaat door elementen als.
. de bevoegdheid van de commissie (vanaf 1805) om buiten de uitslagen om ieinand te
laten promoveren.

. het vacant laten van de 'Eerste Klasse' en de 'Eerste Rang van de 'Tweede Klasse'
. de toevoeging van de Primus en Secundus aan het bestuur.
Het in 3.3.2 geschetste beeld van betekenisgeving ter bestrijding van de identiteitscrisis
doet zich hier toch wei sterk voelen.
Natuurlijk is het mogelijk dat een competitieve mentaliteit aan deze ciassificatiedrang ten
grondslag ligt, maar dat past toch niet erg in het tijdsbeeld en de rol die sport daarin
speelde. Of er overigens een relatie was tussen competitief gedrag en de behoefte aan
zichtbaarheid van status (en dat het mogelijk verschijningsvormen zijn van een meer
elementaire behoefte), is niet duidelijk.
6.3.1.2 Sainenstelli,ig
Het Haagsche Sc·haak,<,c,1iootsc·hap was. zoals gezegd, gepositioneeid in de absolute
bovenlaag van Den Haag. Dat wordt bevestigd door een analyse van de ledenlijst. Deze
analyse is vanwege twee redenen niet eenvoudig:
. de ledenlijsten geven van de meeste personen geen voorletters:
. het lijkt aannemelijk dat menig lid geen inwoner van Den Haag was. maar daar
»
1

Pape. a. ii.. 53.
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vanwege politieke besognes wel regelmatig vertoefde:

. in die tijd (1803-1808) was er nog geen bevolkingsregister. Door de grote mobiliteit
van de toplaag in deze periode leveren latere jaren (in Den Haag pas na 1820) weinig
OP.

Met enige voorzichtigheid is er toch wel een beeld te geven van de samenstelling van de
vereniging, waarbij ik de volgende categorieen wil onderkennen:

Oprichters
J.D. Janssen (1775-1848) was een hoge ambtenaar op diverse departementen. Op hem
kom ik nog uitvoerig terug.
J. T. Boogaard is Jean Theodoor Boogaard (1775-1855). die, althans in latere jaren,
commissaris van politie in Alkmaar was. Hij was degene die in 1819 de vertaling van het
boek Anastasia en het schaakspel in Nederland liet verschijnen.
Grandlienard " was een Franse vriend van Janssen, die als proponent in Den Haag werkzaam was.
Swan laat zich mogelijk identificeren met Alex Willem Swart, lid van het college van
administratie over de achtergebleven goederen van Willem V ".
J.E. Fijnje is zeer waarschijnlijk familie van de later te bespreken W. Fijnje.
Van de overige oprichters is mij niets bekend.

Schakers
Het Haagsche Sc·haakgenootschap had twee leden van verdienste: Elias Stein en Philip
Julius van Zuylen van Nyevelt. Zij werden op 31 mei 1803 tot lid van verdienste
benoemd op grond van de door hen geschreven schaakboeken. In 2.2.2 ben ik reeds op
deze personen ingegaan.

Hoge overheidsdienaars
J.F. Boogaard (le commies op Ministerie van Kolonien "). J.0. Boogaard (klerk op
Ministerie van Kolonien '"), Fallee (Bemardus Antonius, hoge politie-ambtenaar "). J.
Immerzeel ( 1776-1841. tot 1807 ambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
daarna in de boek- en kunsthandel --), Mazel (mogelijk J.Z. Mazel, secretaris-generaal op
het Departement van Buitenlandse Zaken in 1824 z'). Nieuwenhuizen (Barend Nieuwenhuizen, 1771-1840, referendaris bij Binnenlandse Zaken ") en J. de Quack (17691852, commissaris van politie, commies op verschillende departementen, vrederechter
en later ook burgemeester 1,) laten zich allen met meer of minder zekerheid identificeren
I

7

I

8

) Pape. aw.,50.
)

1')
20

)

)

\Ian der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden.
intekenlijst bij Bc)ogaard, Anastasia en het sc·haakspe/.
Idem.

Idem. en ook Mothuysen en Blok. Niein, Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

--)
i 3

)

24)
:,

)

Molhuysen en Blok, a.,i
Idem.

Idem en ook Intekenlijst' bij Boogaard, Anasta.via en het .sc·haakspel

Molhuysen en Blok. a.,i
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als personen die in ongeveer die periode als hoge overheidsdienaar werkzaam waren.
De politieke orientatie van deze ambtenaren is niet bekend. maar door de volgende
categorie wordt het geheel toch duidelijk in de patriottische hoek geplaatst.

Politici
Opvallend aan de ledenlijst is het voorkomen van de drie namen Pyman. W. Fijnje en S.
van Langen. Hoewel niet met zekerheid vastgesteld. maakt de combinatie van deze drie
namen toch wei aannemelijk. dat het hier drie zeer vooraanstaande patriotten betreft.
Gerrit Jan Pyman '« 1750-1839) was een van de bestormers van de Bastille en was in
1798 en van 1803-1806 minister van Oorlog. In 1801 was hij lid van het Uitvoerend
Bewind. W. Fijnje ( 1750-1809) en S. van Langen (1758-1847) vormden in 1798 met
Pieter Vreede het Uitvoerend Bewind van de Bataafsche Republiek. Uit de biografie van
J.D. Janssen is bekend dat hij W. Fijnje en Pyman ook goed kende -v. In 1805 was
Janssen namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken de onderhandelaar die Fijnje
moest bewegen om directeur van de Staatscourant te worden. Fijnje had al in 1798
Janssen in dienst van het Uitvoerend Bewind geroepen. Met Pyman heeft Janssen in de
Commissie tot de Telegraaf gezeten.
De Crane is zeer waarschijnlijk Wilhelmus Christiaan de Crane (1745-1816) uit
Goes. Hij was in 1800 even voorzitter van de senaat: vanaf 1801 was hij lid van het
C

Wetgevend Lichaam 18.
-"
De Kruijff is mogelijk Jan de Kruijff (1753-1821). Hij was fabrikant en letterkundige
en werd in 1801 Lid van de Raad van Binnenlandse Zaken. Na de komst van Schimmelpenninck werd hij van alle ambtsbetrekkingen ontheven. Lodewijk Napoleon benoemde
hem in 1808 tot wethouder van Leiden.

Militairen
Ook het Haagsche Schaakgenootschap kende een contingent militairen: Briatte
(Theophile. 1775-1844, werd uiteindelijk Luitenant-Generaal "), de Reuther (Pieter?,
luitenant in het Fransch-Bataafsche Leger in 1799, gesneuveld als kapitein in 1830 "),
"
Diatz de Vivano (kolonel "), Dibbetz (mogelijk Bernardus Johannes Comelis Dibbets,
1782-1839. luitenant en later kapitein bij de garde van Lodewijk Napoleon. Later
generaal geworden. Het alternatief is Hermanus Maurits Dibbetz, kapitein ter zee, 17771843), dr. Gerrit Sebel (1765-1848, hoofd Geneeskundige Dienst Nederlandse Leger "),
Frederich Wilhelm von Mauvillon ( 1774- 1851 "), van Linden en La Potterie '6. een
.,

- ) Idem.
- 1 Pape. a.„:.43 e.v.
38
j El'ius en Schair'inck, Volkw·epresentanten en welgeven - 1)c politieke elite in de Balciats- Franse tijd 1796-j 81().
29

j \Ian der Aa. Bic,gratilii,i·li M)(irdeitbi,ek der Nederlanden
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idem.
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kapitein.

Juristen en artsen
Galld (mogelijk N.J. Galld, die in 1819 substituut-officier van de rechtbank in Alkmaar
was -). J. Heijmans Carts "). Malecotius (advocaat v). Romswinkel ( 1745- 1824, Joost.
advocaat. hij verloor een kind en zijn huis bij de ontploffing op het Rapenburg in Leiden
in 18()7. waarna hij zijn bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek verkocht '"). C.
Scheidler Carts "). J. Smolck (notaris en procureur). J.G. Starck (chirurgijn-majoor. later
huisarts "). G. Troost (medicus-apotheker en later oprichter van de Amerikaanse
Academie van Wetenschappen ") en Van der Ley (rechter ter instructie »).

Kunstenaars
Breckenheimer (kan zowel de vader als een van de twee zonen zijn. die alle drie schilder
de confrerie Pictura warn ") en Cornelis van Cuijlenburg (1758-1827.
schilder en directeur van het St. Lucasgilde in Utiecht. werd de eerste directeur van de

en lid van

Haagxe tekenacademie ®).

Kooplieden, fabrikanten en renteniers
Comman (rentenier '-). M. Edersheim (vooraanstaande joodse koopman "). Leembruggen (koopman -). Maritz (directeur metalen geschutgieterij "') en Moliere (A.C. en D.P..
een van beiden was bankier 'I).

Onbekenden
Van het grootste gedeelte van de leden (88 van de 135 leden) heb ik niet met enige
zekerheid kunnen achterhalen, wie dat geweest zijn. De meest intrigerende namen die
hierbij voorkomen zijn die van Schimmelpenninck (niaar in 1808 zou Rutger Jan in
C)rerijssel geweest zijn) en Van Manen (maar was dat Comelis Felix of zijn jongere

4
)
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broer Florentius?). Ook valt de hoeveelheid buitenlandse namen op (ongeveer 2()).
waarvan velen militair geweest zidlen zijn.
Dat voor allen gold dat ze tot de absolute bovenlaag van 's-Gravenhage behoorden. blijkt
de kring rondom koning Lodewijk Napolecin behoord

i,ok uit het feit dat velen tot
hebben.

Als op grond van de bekende gegevens - een overzicht van het aantal leden geniaakt
wordt. dan ontstaat grafiek 14. We zien hierin dat de culturele elite bij in ieder geval de
mij bekende niensen verre de overhand heeft. 111 zijn korte bestaan zijn vier perioden te
onderkennen: de initiele groei. een stabilisatie. verdere groei en plotselinge afnaine.
waarschunlijk snel gevolgd door de opheffing. Die groei A opmerkelijk. De om vang van
de vereniging (8 I leden op de top) is in de negentiende eeuw door geen enkele
vereniging overtroffen ". Ook dit is mijns inziens eeti aanwijzing dat de driifveren achter
Grilliek 14: Lecle,weric,<,1, Hatigsclie Schacikge,loc,tschap.
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de vet-eniging hier anders waren dan later. Status en het gevoel et-bij te horen zijn hierbij
belangrijke krachten. De groei van de vereniging in 1806 en 1807 moet vooral in het
licht gezien worden van het aantreden van Lodewijk Napoleon en de relaties die menig
lid met hem had. De statuswaarde van het lidmaatschap was absoluut verder gegioeid.
Daarin ligt ook de oorzaak van het plotselinge verval van de vereniging. Begin 1808
verplaatste Lodewijk Napoleon het hof via Utrecht naar Amsterdam " Dat betekende
niet alleen het vertrek van de meeste ambtenaren uit de stad en uit de vereniging. niaar de

aantrekkingskracht nam ook sterk :if voor de achteiblijvenden.

7 Wetten \an het Haae.,·c·he S,·haakgrm,ntic·hcqi. 1803- 1 8()8. Deze he; atten cM,k de ledenli iven.
1

Miwhien metuit/cindering \an de Utrecht+: 1 'cit'/ii hw-Sc·hmiki·e,·cenigui.e, die in I XX9 3(X) leden cipgeelt en
m I 895 130 leden. maar flaar lijkt.prake ian:en e<,inbinatie wn don<,ren en leden. Ik k,im later ni,g teri18 op

de,e vereniging
:·1
1
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6.3.1.3 Invulling \,an het verenigingsleven
Gestart als een echte schaakvereniging transformeerde het genootschap zich. zoals eerder
aangegeven, binnen een halt jaar tot een societeit met als bijzonder kenmerk de wekelijkse schaakavond op dinsdag. In dat half jaar begon de bijeenkomst om 19hOO uur en werd
er aantekening gehouden van de resultaten van de partijen die "gedaan worden na 's
..:
avonds ten 8 uuren'
Om tot aanvang te komen. gold artikel 19: "Ten agt uren trekken de als dan
tegenwoordig zijnde leden nummers, om de wijze te bepalen. op welke zij in den
aanvang zullen spelen: blijvende het echter aan den leden vrijgelaten. in dezen
onderling verschikkingen te maken"
Wat er tussen 7 en 8 uur gebeurde, blijkt op geen enkele manier uit de stukken. Op
grond van artike! 33 kan men hooguit vermoeden dat er sprake is van een vergadering:
-Op de gewone bijeenkomsten kunnen de wetten, bij meerderheid der presenten,
worden vermeerderd of veranderd, mits het voorstel daartoe op ene vorige bijeenkomst
is geschied. en door ten minsten vier Leden geappuijeerd". In die vorige bijeenkomst
moet daartoe dus gelegenheid gegeven zijn. Na 12 uur mocht er geen nieuw spel
begonnen worden.
Nadat het Haagsche Schaakgenootschap een societeit geworden was. veranderde er
het een en ander ". De societeit opende al 's ochtends om 10 uur de poorten en bleef tot
24hOO geopend. In de wintermaanden werd er om 19h00 geloot. in de zomermaanden
om 20hOO. De vergadering voorafgaand aan de loting, als die dus al bestaan heeft. is
daarmee vervallen. De loting was nu meer verplichtend: alleen met toestemming van alle
aanwezige leden van het Bestuur kon daarvan afgeweken worden.
Er was geen eindtijd vastgesteld. In later jaren verviel zelfs de bepaling omtrent de
openingstijd van de societeit. zodat vermoed kan worden dat het gebouw altijd toegankelijk was.

6.3.1.4 Vrijwilligheid en rrijblijvendlieid
In het voorgaande is de grote aantrekkingskracht van het lidmaatschap al aan de orde
geweest. Het is dus begrijpelijk dat het genootschap beperkende maatregelen aan de
toegang tot de vereniging oplegde. De eerste. en niet de minste, is de hoge contributie en
het entreegeld. De acht gulden per jaar is hoog te noemen voor de hele negentiende eeuw
(zie 8.2.5).

De regel dat men moest kunnen schaken, zal in de praktijk waarschijnlijk nauwelijks
een beperking geweest zijn. Het schaakpeil in de onderste klassen was laag, zoals de
door Van der Linde gememoreerde partij aangeeft. Een paar regels waren voor de leden
van de heersende klasse wel aan te leren.
De laatste verdedigingslinie van de vereniging werd gevormd door de ballotage. Een

nieuw lid moest door tweederde van de aanwezige leden goedgekeurd worden. Hoe
groot de opkomst op de avonden was, en in hoeverre er gebruik gemaakt is van de
mogelijkheid om iemand te deballoteren. is niet bekend.

)

")

Wetten van het Haug.sc·he Schaak·genont.w·/icip mei 18(13 - artikel 12.zie bijlage A l a l.
Wetten van het Haag.ic·he Sc·haakgenootschapnovember 1 803. zie bijkage Al al.
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Het lidmaatschap van het Haagsc·he Schaakgenootschap legde. eenmaal aangenomen. vrij weinig verplichtingen op naast de tijdige contributiebetaling
. de twee hoogst geklasseerden waren verplicht om het bestuur te assisteren.
men mocht geen Lotto. Kienspel of andere Hazardspelen op de vereniging beoefenen:
op dinsdag mocht er alleen geschaakt worden:
ieder lid moest tegen betaling van tien stuivers een exemplaar der wetten en een
diploma kopen:
. men moest zich bij geschillen bij de beslissing van het bestuur neerleggen.
Dit laat zich ook wei weer goed passen in de 'heren onder elkaar'-uitstialing, die toch in
het beeld van deze vereniging overheerst.

6.3.1.5 Dultr.ciamheid
De wetten wijdden in alle versies twee artikelen aan duurzaamheid:
. het Genootschap kan niet worden gedissolveerd. zolang zes leden de voortduring
verlangen,
. een Lid. wiens lidmaatschap, buiten finale dissolutie van het Genootschap. eindigt.
behoudt gene pretentie op deszelfs eigendommen.
Toch mag hieruit niet meteen geconcludeerd worden, dat men de vereniging als meer
dan de optelling van de individuele leden zag. Het is heel goed mogelijk. dat deze
artikelen opgenomen waren ter bescherming van de individuele belangen. Ook het
uitgeven van de wetten. kan men dus op twee manieren interpreteren:

. als blijk van de zelfstandige status van de vereniging,
of

ieder lid goed wist waar hij zich aan te houden had. zodat hij
andere
leden niet kon schaden.
de belangen van de
voor
duurzaamheid
Het gevoel
mag echter niet uitgesloten worden. Dat blijkt dan vooral
uit het gedrag bij het naderende vertrek van de hofgebonden personen uit de stad.
Zonder enige twijfel was Jacobus Didericus Janssen de drijvende kracht achter het

. om zeker

te stellen dat

Haagsclie Schaakgenootscliap. Hij was niet alleen de sterkste speler. maar hij was ook
gedurende het gehele bestaan de secretaris van het bestuur. Geconfronteerd met de
naderende wijziging van de residentie van de koning, koos hij voor een oplossing die
geheel past in zijn achtergrond. Janssen was de zoon van Jacobus Janssen ( 1742 - 1813),
die in juli 1796 lid werd van de Nationale Vergadering. Edn van de belangrijke
onderwerpen van dat moment was de inrichting van de nieuwe staat. Jacobus Didericus

werd door zijn vader bij zijn werkzaamheden betrokken ": "Voor zijn vader was hij
inmiddels werkzaam in het ontwerpen en opstellen van stukken, die door dezen ter
Nationale Vergadering werden overgelegd: en zoo was ook de door dezen (29 April
1797) voorgedragen. maar verworpen indeeling der nieuwe Departementen, van hem
afkomstig". Later kreeg hij de taak de kerkgemeenschappen in Nederland te
organiseren binnen het nieuwe staatsbestel. Uiteindelijk (18-10-1842) bracht hij het tot
de titel Secretaris-generaal en Adviseur. Hij was een kundig organisator, die in nationale
termen dacht.

,7
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Afbeelding 24: J.D. Janssen.

Het is dus niet verwonderlijk dat het Haagsche Schaakgenoc,tschap werd getr·ansformeerd tot het Haagic·It Departenient \,an het Hollandsch St·liciakge,ic)(,tschap. Op 13
januari 1808 werd het Haug.w·he Sc·hacikge,tootschap omgezet in 'Societeit de Vriendschap . die vervolgens op 22 februari werd omgezet in societeit 'de Unie'. uit weike
naam mijns inziens ook weer de relatie met het gedachtegoed van Lodewijk Napoleon
.

I.

blijkt ". Bij

deze onizettingen

splitsten

de echte schakers zich af:

zij

werden lid van het

op 20 januari 1808 opgerichte Haagsch Departement ran het Hollandsch SchaakKeli(,otsclig). VIak daarvoor werden ook de wetten van het Hc,liandsch Schaakgenootsc/tap door J.D. Janssen. J.G. Starck en F.W. von Mauvillon als hoofdbestuurders
gearresteerd.

Achtergrond van al deze reorganisaties was de verhuizing van het hof van Lodewijk
Napoleon via Utrecht naar Amsterdain. De ambtenaren moesten mee. De noodzakelijke
boedelscheiding werd vastgelegd bij de eveneens op 20 januari 1808 vastgelegde wetten
van het Haagsch Departement (zie bijlage Al bl). De vertrekkende ministeries zijn
daarin bij name genoemd en er wordt ook gesproken over op te richten verenigingen in
Utrecht en Amsterdam. Dat er in ieder geval in Amsterdam een genootschap tot leven
kwam. blijkt uit het gememoreerde convoluitt deeltje in het Haags Gen"teentearchief. Het
bevat de wetten van het Ants terdams(·11 Departement vati liet H(,Ilandsch Schaakgenc)01schap van 2() Januan 1809. getekend door o.a. Janssen! Op dit Amsterdat,iscli

:8

)

Gemeentearchiet Den Haag. Dit i, op te inaken uit het titelblad ·an:

Wetten #an de .ocieteit de Ui,ic'. gearresteerd den 22 februarij 1808. Vc,ormaals bekend (inder den naam \·an:
Het Haug.w·he Sc·haak,ven<,otsc·hap. opgerigt den 15 Meij 1 803. en ,·enolgens onder den na.im van: de
0(rieteit de Vriendschap. be,taan hehhende :,edert den 13 Januarij 1808.
.

)

De belangrijkwcirde onder Lodewijk Napoleon wah de 'Orde , an de Unie'.
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Dej)artellieill kom ik in de volgende paragraaf nog terug. Het Hacigsch Depurtenient lijkt
het vertrek van Jan:,sen niet lang overleefd te hebben. Latere veniieldingen heb ik niet
aangetroffen. Ook van societeit 'de Unie' is mij verder niets bekend.
Hoewel dus duideli ik niet de bedoeling. lijkt duurzaamheid in het geval van het
Hitiigsclie Sclicicikgen(*,tschilp toch vooral aan de persoon van Janssen gerelateerd te zijn
geweest.

6.3.2 Anisterdamsch Departement van bet Hollandscli Scliaakge,zootscliap
De enige bron van infonnatie over het Anisterdam.w h Depit,·tement is het zojuist vernoemde boekwerkje. zodat alleen over een momentopname gesproken kan wor(len.
Op grond van ziin ontstaansgeschiedenis (was de vergadering van 2() januari 1809 de
vergadeting bil gelegenheid van het eetijarig bestaan?), zou men verwachten. dat het
Ai}isterd inisch Deiurtement een kopie is geweest van het Haagsche Scliciakgent)<,1Xe'llqi.

Die verwachting wordt versterkt door de ledenlijst. Van de 36 verinelde oprichters
stonden er 10 ook in Den Haag op de ledenlijst: J.F.. J.0. en J.T. Boogaard. Janssen,
Kesman. Leembrugge. Van Manen. De Quack, Reponty en Sillit.
Lezing van de wetten bevestigt die verwachting echter niet helemaal. Met name ten
aanzien van de vrijblijvendheid zijn er een aantal veranderingen ":

. "De Leden verbinden zich voor een Jaar. en zij die voor 1 December geen atstand
van hun Lidmaatschap hebben gedaan. worden gerekend ook het volgend jaar te
continueeren. Alleen vertrek uit de Stad ontslaat de Leden van derzelver verbintenis
(artikel 5).
. De Woensdag en Zaturdag avonden worden voor de gewone Schaakavonden
bepaald. en de gene, welken op een dezer twee avonden 's weekelijks hunne namen
niet zullen getekend hebben. vervallen in de boete van vijf en een halven Stuiver.
Alleen afwezendheid uit de Stad. gedurende acht dagen of langer. en aanhoudende
ziekte verschoonl van deze boete (artikel 9):
. Alle spelen buiten het Schaakspel zijn verboden (artikel 12):
. Voor iedere verlorene Partij wordt twee Stuivers betaald. ten behoeve der kas van
het Gezelschap. het welk met de verbeurde boetens 's maandelijks zal worden
opgehaald (artikel 15):
. ...zullende de Leden verpligt zijn, den door hun geintroduceerden in het IntroductieBoek op te teekenen. op verbeurte van vijf en een halve Stuiver (artikel 18):
. Een Lid tot bestuurder verkozen zijnde. is verpligt den post te aanvaarden. of
redenen van weigering aan te voeren. welke door de meerderheid der presente
Leden voldoende verklaard worden. op boete van drie Gulden. Dit Artikel is echter
niet toepasselijk op aftredende Bestuurders (artikel 23)".
Het lidmaatschap is dus duidelijk minder vrijblijvend dan in Den Haag. Ook zijn er voor
het bestuur meer taakstellingen gedefinieerd.
De achterliggende zorg zou het kleinere aantal leden kunnen zijn. die mogelijk tot

3

Zie wetten.·li,isti'i·dain w ·h Depa/·temetit i·an h 't Hi,Nand.ic·h Sc·haak.Keno,it.i· ·hap wan
Al b.1.

2(1

januari 1 8()9 in hijlage
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een onvoldoende opkomst zou kunnen leiden. Die zorg is echter niet direct terug te
vinden in het beleid ten aanzien van de toegangsbeperkingen: alleen de contributie is wat
lager dan in Den Haag. hoewel een contributie van f 1,50 per drie maanden nog steeds
hoog te noemen is. zeker als men niet zo'n sterke schaker is en dus het nodige aantal

partijen zal verliezen. Om de krachtsverhoudingen niet te ver uiteen te laten lopen, is wei
weer de bepaling opgenomen. dat, indien er meer dan tien leden op een avond aanwezig
zijn, het bestuur de leden in twee groepen zal verdelen.
Een opmerkelijk detail in deze wetten: er wordt wei verwezen naar de Algemeene
Wetten Ivan het Hollandsch Schaakgenootschap, HS1 (artikel 13), maar dat nergens
vermeld staat of dit del)artement het Hoofd-Departement is geworden. Of de bij de

wetten van het Hollandsch Schaakgenc,otschap en van het Haagsch Departeme,it
vastgestelde overdracht van bezittingen van Den Haag naar Amsterdam heeft plaatsgevonden. is niet bekend.
De ledenlijst bevat zeven ambtenaren. De culturele elite overheerst (70% van de
leden waarvan mij de achtergrond met enige zekerheid bekend is), maar de economische
elite is. zoals te verwachten valt, duidelijker aanwezig dan in Den Haag. Van 40% ziln
mij de personalia overigens niet bekend.

Op grond van deze informatiebron is natuurlijk niet vast te stellen wanneer het Aliisterdanisch Departement ophield te bestaan. Men mag verwachten dat met het opstappen
van Lodewijk Napoleon deze vereniging spoedig aan haar einde kwam. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat het Amsterdamsch Departelize,it de oplossing is voor het volgende
probleem: In 1870 schrijft Jr. Oosterwijk Bruijn in Sis.,a «' hoe hij in 1821 de voorstellingen van de 'schaakautomaat van Kempelen' «' in Amsterdam bijwoonde "samen met
leden van ons Schaakgenootschap". Het Amsterdainsch Schaakgenootschap zou echter
pas op 19 september 1822 opgericht worden.

6.3.3 Het scliaakge,tootschap te Alkniaar
Van het schaakgenootschap te Alkmaar is nog minder bekend dan van het Anisterdamsch Depanement. Strikt genomen is alleen bekend. dat het in 1819 bestaan heeft.
Het schaakgenootschap was een van de intekenaren op het boek Anastasia en het
schaakspel, van Heinse. dat door J.T. Boogaard in het Nederlands vertaald was.
Boogaard was toen. tot aan zijn pensionering. commissaris van politie in Alkmaar.
Van de 206 intekenaren. kwamen er 51 (inclusief het schaakgenootschap) uit
Alkmaar. Daarnaast woonden er nog eens twee intekenaren binnen een straal van 5 km
van Alkmaar, negen binnen een straal van 10 km, drie binnen een straal van 15 km en
nog Edn binnen 20 km. Deze 66 intekenaren zullen voor een deel bekenden en collega's
van Boogaard geweest zijn. maar een (fors?) deel zal Cook) lid geweest zijn van het

schaakgenootschap. Van deze Alkmaarders is een enkeling al eerder lid geweest van een
/1

)

9

Si.isa. 187(), 88 e.v,
De .schaakautoinaat van Kenipelen' was een ing:nieuie constructie waarin een sterke speler verbcirgen zat. die
\·an binnenuit de schaakstukken kon verzetten. waardoor het leek of men regen een machine speelde. Men trok
met de machine als een soort circu. door Europa. Zowel Napoleon als koning Willem I hebben tegen de
machine gespeeld en Kerloren.
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schaakvereniging: J.T. Boogaard en A.A. van der Leij in zowel Den Haag als Amsterdam: Galld laat zich met enige waarschijnlijkheid identificeren met de eerste voorzitter
van het Haagsche Sc haakgenoot.,·c /tap, ook

al

verschilt er een voorletter in de twee

lijsten (typefout?): Verschuur was eerder al lid in Amsterdam.
Op de totale intekenlijst staan nog zestien namen die al eerder op leden- of
intekenlijsten stonden:
. als intekenaar op het boek van Stein in 1789: Roepel, Romswinkel:
. als lid van het Haagsche Schaakgeno<,tschap: J.G. Starck, S.E. Stein. C. Scheidler.
Romswinkel, Nieuwenhuizen, Malecotius, Leembrugge, J.D. Janssen. B.A. Fallee, J.
de Quack. B. Comman, J.0. Boogaard, J.F. Boogaard;
. als lid van het Amsterdainsch Departeinent T. Cator, M. van Son Pz., Leembrugge,
J.D. Janssen. J. de Quack. J.0. Boogaard en J.F. Boogaard.
Er is dus sprake van voortgezette contacten, ook nadat de spelers op andere plekken in
het land terecht waren gekomen.
Uit een analyse van de maatschappelijke achtergrond blijkt bij de Alkmaarse
schakers een sterk overwicht van de culturele elite: ongeveer 68% tegenover 32%
economische elite. Binnen de culturele elite overheersten in Alkmaar de juristen en de
ambtenaren.
Dat beeld wordt bevestigd door de gehele lijst van intekenaren: 70% culturele elite
en 30% economische. Juristen en overheidsdienaren maken daarbij meer dan 60% uit
van die culturele elite.

6.3.4 Amsterdanisch Schaakgenootschap
Het Amsterdamsch Schaakgenootschap werd opgericht op 19 september 1822. Deze
vereniging is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het schaken in Nederland. De
vereniging bestond nog steeds toen in de veertiger jaren de populariteit van schaakverenigingen ging toenemen. Men mag stellen, dat in langdurige perioden van de negentiende eeuw het Amsterdamse schaken toonaangevend voor Nederland was.
Uit de vroege periode van het Amsterdamsch Schaakgenootschap (1822-1845) is niet
heel veel bekend gebleven: de wetten uit 1822 zijn overgeleverd, evenals een aantal
correspondentiepartuen die het speelde. Met deze partijen baarde men opzien in het
buitenland, gezien een artikel van Malten «'
Volgens het artikel zou het schaakspel speciaal voor de Hollanders uitgevonden zijn.
Het zou passen bij hun flegma en hun ietwat zwaarmoedige ernst. Daarom zouden de
vele schaakspelers ook de behoefte gevoeld hebben om een eigen club te vormen, een
soort geleerdengezelschap, die statuten, een president. vice-president, ordelijke en
buitengewoon ordelijke secretaris heeft en ereleden en conesponderende leden. Het
artikel noemt verenigingen in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en verwacht dat er
nog soortgelijke verenigingen in andere steden zijn. Zij zouden met elkaar rivaliseren in
hun spel, zonder daarbij echter hun gewoonlijke ernst te verliezen.
Dat de verenigingen in Amsterdam en Rotterdam in 1824 hun plan om tegen elkaar
te spelen niet uitvoeren door een dag uit te trekken en elkaar ergens aan het bord te
"*) Malten. 'Die Schachspielergexllschaft in holland'. in Biblicithek der Neuesten Weltktinde. 1829.
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ontmoeten (de afstand tussen Amsterdam en Rotterdam is immers slechts enkele uren).
wordt volgens de schrijver verklaard door het Hollandse gevoel voor regelmaat: het is
veel eenvoudiger en doelmatiger om per post met elkaar te spelen. Men nummerde de
velden en Rotterdam schreef zijn eerste zet. Na rijp beraad en stemming besloot
Amsterdam na een week een pion te verzetten. De partij duurde 34 brieven per zijde.
waarna Amsterdam won. Ook de revanchepartij werd na 34 zetten gewonnen. De twee
partijen liepen van april 1824 tot 20 december van hetzelfde jaar. Enige tijd later wilde
ook Antwerpen tegen de winnaar spelen. Omdat de afstand tussen deze twee steden
groter is. duurden deze twee partijen bijna twee jaar. van april 1827 tot 2 februari 1829.
Amsterdam won ook nu beide partijen en daagde nu. volgens het artikel. alle liethebbers
op deze wei'eld uit hun krachten met Amsterdam te meten. Later speelde Amsterdam nog
tegen Palmnedes uit 's-Gravenhage (1834: met 2-0 gewonnen).

Deze con-espondentiepartijen tonen een zekere mate van externe gerichtheid. die bij
de eerdere verenigingen volledig ontbroken lijkt te hebben. Ze laten ook zien. evenals de
wetten trouwens. dat het Ant.,terda,iisc·h Sc·haakgetiootsc·http een sterk elitaire vereniging
geweest nioet zijn. Het corresponderen was in die tijd van het ontbreken van een

geregelde postdienst nog een dure aangelegenheid (zie 3.2.4).
Ook de contributie was extreem hoog: acht gulden per jaar. met een entree van vijf

gulden. voor een vereniging die Edn keer in de week van 1 oktober tot eind april bij
elkaar kwam van zeven tot elf uur. Tijdens de bijeenkoinsten mocht alleen het
schaakspel beoetend worden en alle leden moesten k,innen schaken.

Uit de opzet van de wetten '+ en bijvooibeeld ook uit de formuleringen van artikelen
mag geconcludeerd worden. dat de oprichters van het Ainsterdamsch Schaakge,locitsc·hal, op de hoogte waren van de wetten van het Hcicigsche Schacikgenc,otschap. 'Ex Was
in personele zin geen directe relatie tussen deze twee verenigingen -er zijn geen mensen
van beide verenigingen lid geweest-. maar bij de oprichters waren drie personen die wel
eerder een rol speelden bij het Amsterdamsch Departement \·an het Hollandsch Sclitulkgeitc,01.w'hclp: J Muller. M. van Son Pz. en G. Verschuur "'. Het is daarom des te opval-

.
1

De wetten \an het Haugsi·he Sc·haakge,iricit.w·hali uit 1 8(17 en \·an het Ain#w,·dcum·he St·hil,lkgr/ic,ots<·hap uit
1822 hehhen de/ellile +tructuur:
Eer te aldeling - Van de Leden iii het algeineen
Tweede aideling - Van de Contrihutie
Derde at'deling - Van de tcit Schaken bepaalde Bileenki,mgen
Vierde aldeling - Van de Kia+,ificatie
Deze a/de/ing is niet d.01· de Ams/e,·damnic,·s· m·ei·,vm,/ne/11
1

•

Vi itde/Vierde.ifdeling - Van de Leden van Verdienste
Ze,de atdeling - V.iii de Buitenleden
1

De:e aldeling i& niet in 1822 In'ergent,ine,1\
Zevende/Vi ifde at'deling - Van de Introductie ,an Vreemdelingen
AchAte/Ze*de aideling - Van het Bevuur
«,
)

Negende/Zevende afdeling - V,in de Wetten
Al* voc,rbeeld hienan kan gelden: "Nieniand. dan die ten min,te den loop der,tukken in het Schaakspel kent.
Artikel 9 van de wetten ,·an het Haag.,c·h
niag toi Lid I \ an het Genciot.chapl worden .Iang:noiiien"
SL·hacikge,imitic·hqi van I 807 en .artikel 8 ,·an de wetten van het Anistenhunsche Sc·haak,·i,o,it. chap van
-

1822.
1

E.en \·an de ,prichters wa, i,ok J. Warin. Op de intekenlijst op het bc,ek ,·an Stein *tond epeneens een Warin.
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lender dat het Aniste,-chim.w·h Sc·hticik,ve,ic,c,t."c·hap in zijn organicatie veel nicer terug-

grijpt op het Hittigsche Sclicitikge,ic,(,tschap dan op het Ainsterditi,is ·h Depcirte,nent.
Waar bi i het Amste,·chi,11.w·h Del)(irteli,elit de vrijblijvendheid van het lidmaatschap
behoorlijk was ingeperkt. ziin de zwaaiste bepalingen in 1822 weer verdwenen: de
wetten schrijven geen boetes Ilieer \·001'. partijen worden niet meer om geld gespeeld. de

opkomstreiplichting ih verdwenen en de wetten laten onver,neld of een lid de
benoeining tot commissaris Inoet aannemen. Gehandhaafd zi.in de bepalingen ten
.ializien van het tiidig opzeggen van het lidmaatschap. het verbod op andere spelletjes
dan het schaakspel en het vastleggen van de introducties in een introductieboek.
Iii hoevene deze versoepeling voortkonit uit het verdwijnen van angsten otiitrent een

kleinere vereniging "' of juist door negatieve eivaringen opgedaan bij het Aitister | 1111scli
Dej)cirtejite nt vanwege de mindere viijblijvendheid, is niet duidelijk. Alleen indien meetbekend wordt over de levenslocip van het Anisterditnisch Depcirtemelit. zijn er conclusies
te trekken.

Opmerkelijk is c,ok het verdwijnen van de bepalingen omtrent classificatie en loting,
die juist zo pregnant aanwezig waren in de bepalingen van het Hcicigsche Schittlkge,ic,c,t.R·hap en het Amste,yhmisch Del,arte,Iielit. In de wetten van 1822 wordt met geen woord
gerept over de invulling van de bileenkomsten. Het is ook niet duidelijk of het spelen van
de correspondentiepartijen aan een commissie was uitbesteed, zoals in latere jaren bij
andere verenigingen normaal was. of dat de zet gemeenschappelijk op de schaaka\,ond
werd bepaald. Als mijn eerdere verklaring over die classificatie -een uiting van de
behoefte oni statusverschillen aan te geven- juist is. dan betekent het wegvallen van deze
bepalingen dat er minder noodzaak gevoeld werd voor inteine statusbepaling Gezien de
maatschappelijke rust van 1822. vergeleken niet de rumoerige en snel wisselende
omstandigheden tijdens het Hollands koninkrijk van Lodewijk Napoleon. is dat nog

begrijpelijk ook. Het afschaffen van

deze

classificatie door

het

Ainster lai)1. c·11

Schaa kgenootscliap. betekende echter niet het definitieve einde van deze opzet. We

zullen hem nog tegenkonien.
Hoewel zeker is dat alle leden van het Am.,terdam.9 h 52 hitakge,1001.$'c hap tot het
zeer rijke deel van de Amsterdam e burgerij behoorde. is mij op individueel niveau
slechts over dertien van de veertig nicer bekend. Opvallend daarbij is dat acht v an die
dertien tot de economische elite behoorden. wat een breuk met de andere Protoverenigingen betekent. 'Anisterdani koopmansstad' is hierbij ongetwijfeld van grote invloed.

6.3.5 Vriendschap eli Oefening te Alkinaar
Tot wanneer het eerder vermelde (6.3.3) schaakgenootschap uit 1819 in Alkmaar heeft
bestaan. is niet bekend. Op 17 oktober 1832 wordt (in tegenstelling tot 1849 wat Van der
Linde aangeeft in het Schaak.wei iii Necierlcind) in de kaasstad het schaakgenootschap
Vriencls<hup e,1 ()efeitilig opgericht ". Et zi.in vier oprichters: J.H. St(ive. J.H. Kuneman.
" ) Het Ant.,te,yhint, ·he St·/makvencir,t.ic·hap had 40 (,prichter+ tegemi,er de 36 „prichter+ ,an het :linster·,hint.„·h
1 )eliartement.
.
)

De inlcirmatie Mer l'i·i't,ik/fi·hap e,/1 (h·/c,Ii,14' i. cintleend aan:
een brief' #an 2() tehruari 1851 \an r'i·ic,2,6, ·/u,/, it (14·/,·,im,v. die he kiard w·cirdt in het Haag, Gemeentearchiet
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V.S. Omstede 6' en A. Bergman '". Geen van deze oprichters was lid geweest van het
genootschap uit 1819. Maar het eerste bestuur bestond uit de evangelisch-lutherse
predikant Koentse als voorzitter en C. Kooij als secretaris ". Laatstgenoemde is naar alle
waarschijnlijkheid dezelfde als het lid in 1819.
Het mooiste bewijs van continuYteit wordt echter aangedragen door de notulen van
10 april 1850 (vergelijk met 6.3.3): "Daar wij op den 3 April het genoegen hadden en de
Eer genoten om twee voorname schakers in ons midden te mogen zien, de Heeren de
Quack en Bogaart, de laatste vooral als goede schaker beroemd, zo stelt de Heer de Wit
voor in onze Notulen hiervan melding te maken . . . . . De Heeren hebben beloofd, het
naderhand eens te hervatten, wij zouden ons zeer vereerd hiermede achten, maar de
hooge ouderdom der beide Heeren. moge ons herinneren hier niet te veel staat op te
maken". Of ze daadwerkelijk ooit nog zijn teruggeweest is niet op te maken. Ze hebben
er op zich weI tijd van leven voor gehad. Boogaard overleed op 20 oktober 1855 en De

Quack op 4 juli 1852.
De vereniging vergaderde beurtelings bij een van de leden thuis en om die reden
werd het maximum aantal leden op zeven gesteld, waarvan er dus zes bekend zijn.
Grafiek 15: Lfdenverloop Vriendschap en Oefening
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- Aantal leden
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een toespraak van E. Masdorp bij gelegenheid van het 12'/2-jarig bestaan van Vriendschap en Oefening.
waarvan de tekst gearchiveerd is in het Alkmaarse Gemeentearchiet
een kort artikel in Sissa. 1847 - 108
een aantekening in 'Waar moet de loren staan' - een novelle van E. Masdorp uit 1855. die eveneens
bewaard wordt in het Alkmaarse Gemeentearchief.
Over de periode vanaf 1849 is veel meer bekend. omdat het 2e vervolg van het notulenboek bewaard is
gebleven in het Alkmaarse Gemeentearchief. Die periode valt echter buiten het in deze paragraaf beschouwde
tijdperk van de Protovereniging.
69

)
70

)

Soms ook als Ohmstede geschreven.
Door A. Bergman geschreven aantekening in het exemplaar van het gemeentearchief Alkmaar van Waar moet de
u,ren skimi?

71

)

Toespraak van Masdorp. 4.
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Behalve de voorzitter waren allen in een economisch beroep werkzaam. Allen behoorden
tot de evangelisch-lutherse kerk '-. De vereniging werd dus duidelijk gevormd uit een
minderheid. want de evangelisch-lutherse kerk maakte in Alkmaar slechts ongeveer 7%
van de totale bevolking uit ". Rond 1845 huurde men een lokaal 74, waarna de vereniging
langzaam groeide (grafiek 15), ook met leden behorende tot een ander kerkgenootschap.
Alle leden, met uitzondering van secretaris Wentel. maar die gold als een sterke schaker.
behoorden tot de goede c.q. welgestelde burgerij. Toch lijkt het erop dat de verenigingslelen niet tot de echte plaatselijke elite behoorden: de Alkmaarse magistratuur ontbreekt
volledig. Ze hadden wei geld, want na 1849 was de gemiddelde jaarlijkse bijdrage van
een lid aan de club meer dan f7,50. Hoe die bijdrage verdeeld was over contributie en
boetes, wordt niet duidelijk. Nergens wordt gesproken over de hoogte van de contributie.
terwijl er in de vijftiger jaren een discussie ontstond over het afschaffen van de boetes.
Waarop die boetes geheven werden, staat nergens expliciet vermeld, maar laat zich
natuurlijk wel raden: niet of te laat opkomen. Of er om geld gespeeld werd, is eveneens
niet vermeld.
Een en ander geeft wei aan dat, zeker in de hier beschouwde periode, vrijwilligheid
(maximum aantal leden, de religieuze achtergrond en de bepaling dat leden alleen met
algemene stemmen kunnen worden aangenomen) en vrijblijvendheid (boetes) aan
beperkingen onderhevig waren.
Een (lang) fragment uit de toespraak bij het twaalfeneenhalfiarig bestaan geeft naar
mijn gevoel een goed beeld van de beleving van de schaakavond: "..Vriendschap alleen
zou niet genoegzaam zijn geweest tot instandhouding van het gezelschap; men had
onderling goede vrienden kunnen blijven terwijl evenwel de zamenkomsten op gezette
tijden zouden hebben opgehouden wanneer er onder u niet een levendige lust tot
oefening - tot volmaking in de edele schaakspel-kunst had geheerscht. Gij, wier

lidmaatschap zoo oud is als het genootschap weet het, dat de bijeenkomsten zich
kenmerkten door een ijver. die bijna hartstocht moet heeten, voor het geest ontwikkelende spel; hoe die lust zich voedde met de toenemende kennis der geheimen van de
kunst; hoe plooi bij plooi van het gordijn, dat elke wetenschap voor het oog van den
oningewijde bedekt houdt. door oefening werd weggenomen, en hoe de kunst zich
altoos nieuwer, schooner en bewonderenswaardiger voor deed. en zij in gelijke mate
uw belangstelling deed toenemen; hoe de avonden omvlogen als ge met peinsend hoofd
waart gebogen over het ruitenveld, dat eeuwen lang de eerzucht is geweest van
geleerde en van gekroonde hoofden. En met al die lust lot oefening verkreeg het
gezelschap kracht, om wat zijn ondergang mocht bedr[eigen] te wederstaan ! Een
eigenaardig uitvloeisel der onderlinge oefening was de wensch onderlinge krachten te
meten, en het gevolg daarvan een besluit op den 29 Julij 1838 om 's jaarlijks een
wedstrijd te houden waarbij aan de gelukkigste kampvechter een prijs zou worden
toegekend. In Januarij 1839 had die eerste kampstrijd plaats waarbij de heer Kuneman
loffelijk zegepraalde. Achtervolgens komen als prijswinnaars in de notulen voor: ten

J

9
7/
3

Persoonsgegeven3 ontleend aan het bevolkingsregister van Alkmaar.

Vander Aa. Aardrijkskundig Woordenboek. 1839.
Archief Stein. Brief van 20 februari 1851 van Vriends,·hap en Oe»ning aan Stein.
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jare 1840 de heer Stilve. die in 1841 wederom den prijs bemachtigde. ten jare 1842 de
heer Ohmstede. terwijl de bi.igevoegde premie den heer Wentel werd toegekend. Voor
het volgende jaar Ionleesbaarl de leden. dat het beter ware den prijs aan hem toe te
kennen. van wien het bleek dat hij op de gewone vergaderingen de meeste spellen
gewonnen had. In de notulen vind ik niet wie aldus eervol zich heeft onderscheiden.
evenmin de namen van hen die op de later hervatte jaarlijksche wedstrijden de eere

prijs behaalden".
Dit fragment geeft aanleiding tot vele mogelijke beschouwingen. Schaken wordt
achtereenvolgens kunst en wetenschap genoemd. waama de behoefte tot wedstrijd
eigenaardig
wordt genoemd. Deze typering is vanuit historisch oogpunt wei
geruststellend. omdat Vriends<·hap en Oefrni,ig inet deze wedstrijden niet goed past in
het beeld dat de jaren daarna door de Herenverenigingen geschapen zou worden. Anderzijd5 roept de typering ook een vraag op of men iii Alkmaar in 1838 bekend is geweest
-

met de klasfenindelingen zoals die in het begin van de eeuw werden gehanteerd. en hoe
men daar dan op terugkeek. In de brief uit 1851 van Wentel als secretaris aan de
schaakvereniging ·Skin iii 's-Gravenhage ™ is een gedeeltelijk antwoord te vinden: "eene
bepaling van klassen bestaat bij ons slechts hij eene eens in het jaar te houden prijs- of
wedschaakstrijd".
Opnierkelijk in de toespraak A ook de koppeling die gelegd wordt naar de "geleeide
en gekroonde hoofden". Men is zich bewust van de historische context en de eigen
identificatie met de ongrijpbare elites van vroeger.

Tot slot wil ik naar aanleiding van dit fraginent opmerken hoe mc,eilijk de juistheid
\·an historische informatie te verifieren is. Twee jaar na dato. is al niet meer bekend wie
de winnaars waren van wedstrijden.
Vrielidst·litil) e,1 Oele,ii 1180 heeft het tijdperk van de Protovereniging overleefd en ging
deelnemen aan het schaakleven. zoals zich dat na 1845 ontwikkelde.

6.3.6 Het beeld van de Protoverenigi,ig
In 2.2.2 refereerde ik aan een uitspraak \ an Van der Linde. waarin hij schreef: "Steins
werkelijke verdienste is de opwekking van de liethebberij voor het schaakspel in
Holland" Deze zinsnede kon tot nu toe alleen in die zin geinterpreteerd worden dat zijn
boek in helangrijke mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het schaken in
Nederland. Dit onderzoek naar de Protoverenigingen heeft hieraan nog een belangrijke

dimensie toegevoegd. Stein was zeer zeker een voorbeeld voor de oprichters van het
Haagsche Schaakgennotschap. die heni iinmers binnen twee weken na oprichting het
honorair lidmaatschap aanboden. In hoeverre Stein van dat lidniaatschap gebruik heeft
gemaakt. is onbekend. Maar Stein heeft. gezien zijn (weliswaar jaren later) opgetekende
uitspraken -. de belangrijkste motor achter het Haagsche Schacikgenctotschap. J.D.

1

7 i

I
1

Het is niet \ a.t te +tellen ot in plaat4 van cinze hetekem 'curieus' het wwrd hier gehruikt wordt al+ 'naar zijn
eigen aard'. in dat ge,·al is de door mij gelegde nadruk ten onrechte.
Archiet' Sk'iii. de eerder genoeinde brief van 2() febru:tri 1851.
Zie paragraat'6.3.1 en 1(1.2.
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Janfsen. als schaakspeler gekend. Ditzelfde Haug.w·he &·haakge,ic,ot.H·hap heeft aantoonbare relaties met de latere verenigingen iii Amsterdam en Alkmaar. die op hun beurt
weer een duidelijke tol gespeeld hebben in het schaakleven na 1845. Dat is toch wei het

onverwachte result:zat van dit onderzoek naar de Protc,verenigingen: et is duidelijk
sprake van een continuiteit in de ontwikkeling van de Protoverenigingen.
Het is geen kwestie van zelfstandige ontluikende schiiakverenigingen in verschillende plaatsen. Wellswaar is mij niets bekend van de relatie ran het schaakgenootschap in
Goes. RAmion sans ./in in Vlissingen. Ver,natik dc,<,r Oelening in Rotterdam ot
Pa/m,tedes in 's-Gravenhage met de ontwikkelingen in Amsterdam en Alkmaar, inaar dat
neenit niet weg dat telaties niet uitgesloten mogen woiden. Voor Palai,iede.s is d·at zelts
waai:schijnlijk. nia:ir ook voor Goes (in de persoon van Willeni de Ciane) en Rotterdam

(via M. van Son Pz.) kunnen dergelijke relaties vermoed worden.
Dan resteert Rhutimt xmt.,· Fiti en blijft ook de praag over hoeveel schaakverenigingen er verder geweest zijn waarvan het bestaan niet is overgeleverd? R#unicm salts lin
kennen we ook alleen nog maar. omdat het na 1845 naar buiten trad. Zou de biograat' van
Janssen niet nog meer over hem hebben opgehemeld. als het Haitische Schaakee,10(,t-

sc·hap echt de eerste schaakvereniging van Nederland zou zijn geweesti Het lijkt mij
nauwelijks veidedigbaar dat het Haagsche Scliacikgenc,<,tsclicip werkelijk de eerste was.
Maar wat was dan het verschil tussen deze vet'eniging en zijn veronderstelde tijdgenoteni

Is het vet-nieuwende element van het Haagsche Scliaakgenc,otsclicip de zodanige
vastlegging van informatie waardoor overlevering mogelijk werd? Is het misschien ook
de vernieuwende invloed van Stein die aantoonde dat.ie ook in Nederland over schaken
mag schrijven? Of zit het verschil in de mate van formaliteit van de organisatie? Op het
moment dat je een fonnelere organisatie opzet. wordt ook de kans groter dat er gegevens
bewaard blijven. Het zal een rol spelen, niaar dan is het ook goed mogelijk dat andere
verenigingen dit formele stadium ook al in die tijd bereikt hebben. maar dat die gegevens
verloren zijn gegaan. Dan resteert de vmag, waarotii Van der Linde. toch zeker geen
adept van Stein, diezelfde Stein wei de eer geeft van de popularisering van het
schaakspel. De lijst van intekenaren op zijn boek geeft daarvoor te weinig houvast.
Hoe het ook zij. beide situaties betekenen dat schaken als subject - als kunst of als wetenschap - een zelfstandige betekenis gaat krijgen. Tijdsbesteding hieraan wordt maatschappelijk geaccepteerd in de burgerlijke kringen. Daarin ligt mijns inziens de betekenis v.iii

de Protoverenigingen.
Maar verdient de Protovereniging het ook als een zelfstandige typologie benoemd te
wordeni Ik denk het wei, want er zijn een paar onderscheidende kenmerken vergeleken
met de hierna te bespreken Herenverenigingen. Met name twee kenmerken vallen toch
wei bijzonder op:

. de onivang van de vereniging:
Het Hitags<he SCilactkgencic,ISC|lap. het Airisterclain.<c·h Der,arte„wlit. het genootschap te Alkmaar en het Amnerdaitisc·h Schittikgencic,tsclitip zijn, vergeleken niet de
periode 1845- 186(), zeer groot te noemen (35 tot 80 leden). Later zal de standaardomvang t,issen de 5 en 20 leden liggen. Dit lijkt een aanwijzing te zijn dat de Proto-
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vereniging toch vooral een specialisatie is van de 18e-eeuwse societeit, hetgeen ook
tot uiting komt in de vaak dagelijkse frequentie van de bijeenkomsten. Bij de Herenvereniging komt die hoge frequentie verder niet voor.
In dit verband is het opmerkelijk dat het Haagsche Schaakgenootschap binnen
enkele maanden transformeerde van een vereniging met een wekelijkse clubavond
naar een dagelijkse societeit met een wekelijkse schaakavond. Ook het Amsterdamsch Schaakgenootsc/lap kreeg vooral een societeitskarakter.
Vanuit de optiek van de omvang zijn Ruunion sans » en Vriendschap en Oefening
met hun kleine ledenaantal een vreemde eend in de bijt. Riunion sans jin is door zijn
lange levensduur - de vereniging heeft tot het eind van de zestiger jaren van de
negentiende eeuw bestaan bekend gebleven, maar lijkt een voorbeeld te zijn van
een kleine. besloten kring, zoals die ook in de achttiende eeuw bij muziekgezelschappen voorkwam ". Vriendschap en Oefening is op zijn beurt als een voorloper
van de Herenvereniging te beschouwen, met enkele typische eigenschappen. Daar
kom ik nog op terug (7.2.2).
-

. de klassenindeling;
De klassenindeling

lijkt primair bedoeld te zijn om inteme

status te verschaffen.
de
primaire drijfveer. Mogelijk speelde ook de omvang een rol
Competitie was niet
bij de motivatie om tot een klassenindeling te komen.
In de overige opzichten week de Protovereniging niet of nauwelijks af van de latere
Herenverenigingen. Misschien mag gezegd worden dat het aantal aristocratische leden

wat groter is.
Ten aanzien van de vrijblijvendheid en vrijwilligheid zien we bij de Protoverenigingen dezelfde variaties optreden als bij de Herenverenigingen.
De Protoverenigingen vormen een zeer interessante categorie, waar helaas slechts in
beperkte mate gegevens over te vinden zijn.

6.4 Grotestadsvereniging

6.4.1 Inlei(ling
De schaakvereniging is primair een stads en burgerlijk fenomeen. Weliswaar kwamen er
ook in de negentiende eeuw op het platteland schaakverenigingen voor, maar dat waren
uitzonderingen. De schaakvereniging vroeg om een burgerlijke samenleving. De Nederlandse stad had in de negentiende eeuw in het algemeen tussen de 5.000 en 50.000
inwoners. Uitzonderingen waren Rotterdam, Den Haag en Utrecht met tussen de 50.000
en 100.000 inwoners. Amsterdam was de grote uitzondering met meer dan 200.000
inwoners.
Het is dan ook de vraag in hoeverre de omvang van de stad invloed had op de
verenigingen die er waren. Vanuit met name de Duitse en Engelse situatie, waar Berlijn
en Londen grote schaakcentra waren, kan men vermoe(len dat er inderdaad verschillen
waren.

Grotestadsverenigingen zouden zich dan kenmerken door een hoge frequentie van
781 zomerdijk. a. w.. 54.
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bijeenkomsten. een groot aantal leden, voortkomend uit alle niaatschappelijke
geledingen. en de aanwezigheid van een enkele speler die het schaken tot hoofdtaak van
zijn bestaan maakle.
In Nederland lijken alleen het ( Vereenigd) Amsterdamsche Sc·haakgenootschap en

Verimwk dc,(,r Oe»ling uit Rotterdam op enigerlei moinent in de tijd deze eigenschappen gehad te hebben.

In Rotterdam kwam men dagelijks bijeen in het Leeskabinet en van spelers als G.
Dufresne. S. Dubois en C.E.A. Duprd kan men vermoeden dat zij gedurende enige jaren
C 1860-1865) al hun tijd aan het schaken besteedden. Omdat Nederland geen schaakmecenassen kende. zullen ze zelf wel grotendeels in hun levensbehoeften hebben kunnen
voorzien.
Er waren dus maar weinig verenigingen van dit type: een stad als Den Haag heeft er
nooit aanspraak op kunnen maken. lk vermoed dat het ontbreken van echt grote steden in
Nederland wei eens een belangrijke reden zou kunnen zijn voor de moeizame groei van
het schaken in Nederland. In bijvoorbeeld Duitsland was de Grotestadsvereniging de
drijvende kracht achter de ontwikkelingen. Daar waren een aantal grote verenigingen
(Berlijn. Leipzig), waaruit. mede door de aanwezigheid van enkele mecenassen, groepen
professionele schakers voortkwamen die een grote wervende werking hadden. Nederland
kende geen situatie waarin beroepsspelers zich konden ontwikkelen, beroepsspelers die
elders in Europa een belangrijke rol speelden bij de verhoging van het spelpeil en de
verbreding van het schaken.
Over Verinciak d(,or Oefening is relatief weinig bekend, zodat de bespreking beperkt
moet blijven tot de situatie in Amsterdam.

6.4.2 Amsterda,n
In eerdere paragrafen zijn de Amsterdamse Protoverenigingen besproken: het Amste rdamsch Departentetit van het Hollandsch Schaakgenootschap en het Anisterdamsch
Schaakgenootschap.

6.4.2.1 Philid(,r
Het Anisterdamsch Schaakgenootschap zou vanaf 1822 doorlopend een soort schaaksocieteit in stand houden. ln 1842 neemt het aantal leden fors toe en krijgt men te maken
met twee kampen: de schakers en de gezelligheidszoekers. Dit leidt tot een breuk.
20 septeniber 1843 de schaakvereniging Philidor ontstaat ™. Na de
van
Phi/idor werd het Amsterdamsch Schaakgenootschap omgezet in een
afscheiding
"
schaaksocieteit
Phi tide,r blijft wekelijks bijeenkomen en wel in het Leesmuseum op
het Rokin. Het is deze vereniging die in Nederland de eerste stappen zet op weg naar
schaken als wedstrijdsport. De vereniging start correspondentiepartijen, om veel geld.
met Londen (2 verloren, 1 remise) en Krefeld. Heel opmerkelijk is dat het enige lid
waaruit

op

waarvan ik een indicatie van het beroep heb, Maarten van 't Kruijs, organist was. Een

)

.
)

Nieniei ier. 'Het Nederland +chaak\·ereniging le\·en in de 19de eeuw' . in Tijdj,·hrift ,·tin den Neder·land. l·hai
Sc·lutakhmd. bijlage bij niaart 1939.8.
Sis. t. 185(). 135 e.\·.
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Afbeelding 25: Het Leesmuseum op het Rokin.
andere bron vermeldt turfhandelaar.

Deze Maarten van 't Kruijs (overleden 30 maart 1885) was de sterkste Nederlandse
en behoorde volgens Anderssen. de winnaar van het eerste
internationale toernooi in Londen. tot de tien sterkste spelers ter wereld ". Het geeft aan
dat bij Philider de speelsterkte belangrijker was dan de maatschappelijke stand. In 1851
zou Philidor het eerste Nederlandse schaaktoernooi organiseren, gevolgd door een ander

schaker van zijn tijd

in 1854.

6.4.2.2 De wedstrijden van Philidor
Na enkele decennia waarin het spelen van correspondentiepartijen de enig aanwijsbare
vorm van schaken als wedstrijdsport was, naast de soms als wedstrijd beoefende sport
van 'probleem oplossen'. werd het eerste Nederlandse toernooi in 1851 georganiseerd
door Phil idor. Nederland had daarmee precies een week voor het eerste intemationale
toernooi (eind mei in Londen) zijn eerste nationale wedstrijd.

Iedere bekende vereniging in Nederland kreeg een uitnodiging ". Volgens die
uitnodiging had de wedstrijd tot doel: "... om het genoegen van het schaakspel door
deszelfs meer wetenschappelijke ontwikkeling te verhoogen"
Sissa drukte ook het reglement af. zoals dat was goedgekeurd in de vergadering van
Phi/idor op 14 april 1851.
Art 1. Er wordt van wege en onder de leiding van het genootschap Philidor. in een
nader op te geven lokaal te Amsterdam. een schaakstrijd om verschillende prijzen geopend. beginnende 19 Mei aanstaande. des namiddags ten 2 ure. Daarbij
zullen worden toegelaten alle liethebbers van het schaakspel. ingezetenen des
lands. die zich bij het bestuur aanmelden tot het bekomen van eene introductiekaart. ter mededinging of bijwoning van den wedstrijd.

'I)

Schaakkalem/ei· a'an Het Ni,0,·,le/4k S<·haak/ic,1,i/. 1886.14 bij het o,·erlijden \·an Van t Kruij..

i

Sis.,a. 185 1.170 e., .
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De inleg bedmagt ·f5 voor iederen mededinger. en f3 voor dengene. die zonder
mede te spelen den wedstrijd wenscht bij te wonen. Beide ontvangen. na atloop
van den strijd, een exeniplaar van de partijen, welke ingevolge Art. 8 en 9 zullen
worden gedrukt.
Art 3. Er worden acht prijzen uitgeloofd. bestaande uit voorwerpen van de navolgende
waarde:
le. Prijs ter waarde van ointrent 1/4 derinleggelden

Art 2.

2e...
3e...

..

"

"

„

1/6

"

"

"

„

1/8

„

„

„

4e.

5e...

Art 4.

-

„

1/10 „

„

1/12

6e...

.,

„

70.

-

-

-

8e.

"

"

"

„
"

„

1/16 „

„

1/20 „

"

1/24 „

„

alles na aftrek der onkosten.
De commissie ter regeling van den wedstrijd zal bestaan uit het bestuur van het
genoemde schaakgenootschap, benevens twee of vier leden. met betrekkelijke
meerderheid van stemmen te kiezen uit de gezamenlijke op 19 Mei aanwezige

mededingers.

Art 5. De wedstrijd vindt plaats bij wijze van robbers, zoodat van de drie partijen twee
zullen moeten worden gewonnen. Onbesliste partijen worden niet gerekend. De
overwinnende spelers zetten onderling den strijd op dezellde wijze voort: de laatste acht winnen de prijzen, nadat zij onder elkander op gelijke wijze om den
klimmenden prijs hebben gedongen. De verdeeling der mededingers wordt telkens door het lot bepaald.
Art 6. Er wordt gespeeld overeenkomstig de reglementen van het genootschap Philid o r.
Bij geschillen moeten partijen zich aan de beslissing der commissie van bestuur
onderwerpen.

Art 7. Het lokaal zal gedurende den wedstrijd geopend zijn van middag tot middernacht: eene partij alsdan niet geeindigd zijnde. wordt den volgende dag voortgezet.

Art 8. Van iedere partij zal van wege de commissie van bestuur afschrift worden
gehouden.

Art 9. Er worden drie sub-commissien, ieder uit drie leden bestaande. door de
gezamentlijke op 19 Mei aanwezige deelnemers bij meerderheid van stemmen
benoemd. Aan deze sub-commissien blijft de beslissing opgedragen welke der
gespeelde partijen door den druk zullen worden openbaar gemaakt. Geene partij
vermag door eene commissie, waartoe de speler zelf behoort, te worden beoordeeld. Uit de partijen. voor den druk goedgekeurd, kiezen ten slotte de vereenigde sub-commissien ddne partij. welke hun toeschijnt, door een vast of geestig
spel, de voorkeur boven alle andere te verdienen: voor deze bekroonde partij
looft de president des genootschaps eene bijzondere premie uit. Tot bekoming
van introductie kaarten gelieve men zich schriftelijk te vervoegen aan het lokaal
des genootschaps. in het Leesmuseum op het Rokin te Amsterdam.

164

Aan deze uitnodiging met programma vallen een paar dingen op:
· het ging niet om de wedstrijd. maar om de verhoging van de wetenschappelijke
ontwikkeling. Het 'wetenschap'-element was ook in de teksten in Sissa een steeds
terugkerend element.
. dat het toernooi elitair was, blijkt duidelijk uit de hoogte van de inleggelden.
·
de clubkas moest ook gespekt worden: ongeveer 1/12 van de inleggelden na aftrek
van de kosten zou in de clubkas blijven.
de wedstrijden werd nog gezien als een activiteit waar geld voor
kon
worden.
In het hedendaagse schaken is dat vrijwel nooit het geval.
gevraagd
het drukken van de partijen werd gezien als iets waarvoor in het reglement
voorzieningen moesten worden getroffen.

· het kijken naar

.

De wedstrijd telde 38 deelnemers en 22 toeschouwers. Maarten van 't Kruijs won de
wedstrijd ". Sissa geeft een relatief kort verslag van de wedstrijd ". mede omdat snel
daarna de wedstrijd in Londen om aandacht vraagt, maar zal gedurende maanden uit de
partijvoorraad putten. Dat verslag start met forse kritiek:
.
in juli of augustus hadden meer mensen mee kunnen doen.
loting is onrechtvaardig, want dan kunnen sterke spelers elkaar vroegtijdig
tegenkomen. Coopman zou slechts derde geworden zijn. omdat hij in de vijfde ronde
tegen van 't Kruijs moest spelen. Tussen haakjes wordt wei aangegeven dat loting
ook voordelen heeft: zonder loting zou een zwakkere speler nooit het entree betalen.
omdat hij toch geen kans op een prijs zou hebben.
.
toeschouwers zouden geweerd moeten worden. omdat zij de aandacht afleiden en
zeker als zij door woord of gebaar hun goed- of afkeuring laten blijken.
. er waren geen vastgestelde. verplichte speeltijden, waardoor spelers van buiten
Amsterdam benadeeld werden. omdat het toernooi daardoor te lang duurde ". wat de
mensen uit de provincie extra geld en tijd kostte »«
Het verslag eindigt met een vergoelijking van de kritiek: " . . . dat het Schaak-concours te
Amsterdam. na rijp beraad der leden van het genootschap Phiii dor aldaar, op denzelfden
leest van dat te London is geschoeid, omdat men gee„ beter wist. terwill men dit
concours eigentlijk moet aanmerken. als een middel, om de meest bruikbare bepalingen
uit de ondervinding te leeren kennen. die voor zoodanige algemeene wedstrijden nuttig
en doeltreffend zijn". Men schrijft dus letterlijk dat men nog niet goed wist hoe men een
wedstrijd moest reglementeren !
Vervolgens werd Philidor \of toegezwaaid om in het schaken de vaderlandse eer in
het buitenland op te houden en de poging werd te verdienstelijk en loffelijk beoordeeld
om daarvoor niet de dankbaarheid van alle vaderlandse schaakspelers te oogsten.
Het verslag eindigt met een hulde aan overwinnaar Maarten van 't Kruijs.
X 3

waren 1. M. van 't Kruij (Amsterdam) 2. F.G. Hijmans (Amsterdam) 3. M.M. Coopnian
(Amsterdam) 4. Mr. Blijdenstein (Enschede ) 5. J. Seligmann (Amwterdam) 6. K. de Heer (Beemster) 7. J. van
Praag (Amsterdam) 8. H. Kloos (Amsterdam).

1

De prijswinaars

)

Sissa, 1851.235 ev.

%4
X5
1

M«
)

Het toemooiliep uiteindelijk van 20 mei tot 17 juni.

Het reizen naar wedstrijden bleef heel lang een heikel punt.
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'
Baron van der Hoeven, Nederlands
Uit deze wedstrijd komt direct de volgende voort
gezant le Mannheim. schonk een Chinees schaaktafeltje. Chinese schaakstukken -ieder
onder een glazen stolpje- aan de winnaar van een wedstrijd tussen de acht prijswinnaars
uit Amsterdam die volgens de spelregels van Van Zuylen van Nyevelt (Van der Hoeven
was een neef van de schrijver van het eerste Nederlandse schaakboek) gespeeld moest
worden. Al jaren eerder waren die spelregels in SiS.Wl vermeld ": de beginstand van de
stukken wordt bepaald door loting. Op die wijze wordt het voordeel van theoriekennis
(toen al een argument!) ongedaan gemaakt. Uiteindelijk zou dit toernooi in 1852 in
Amsterdam gehouden worden tussen zeven leden van Philicio,· en met Van der Hoeven
zelf. Van 't Kruijs zou ook dit toernooi winnen. Het is overigens het eerste mij bekende
toernooi waarin de deelnemers ieder een keer tegen elkaar gespeeld hebben.
In 1854 organiseert Philidor opnieuw een wedstrijd. Het reglement wordt weer, maar nu
te laat voor mogelijke deelnemers, in Sissa afgedrukt ". Bepaalde artikelen zijn de

moeite van het vermelden waard:
"Art 2. De duur van den wedstrijd is bepaald van begin Mei tot einde October.
Speeldagen zijn allden maandag en dingsdag". De redacteur van Sissa tekent
hierbij aan: "Deze bepaling is daargesteld ten gerieve van spelers uit de provincien. Immers toch bij het vorige concours was een langdurig verblijf in Amsterdam
onvermijdelijk. thans is het genoegzaam om wekelijks een paar dagen aldaar te
kornen vertoeven. Of hiermede alle bezwaar opgeheven is, betwijfelen wij zeer.
uithoofde de deelneming voor spelers uit de provincien met groote geldelijke op-

offeringen gepaart gaat".

'Art 3. De inleg bedraagt f 10.- voor iederen mededinger. en f3.- voor
zonder mede te spelen den wedstrijd

dengene die

wenscht bij te wonen".

Toeschouwers werden dus opnieuw toegelaten en het inleggeld werd verdubbeld.

"Art 5. leder. die aan den wedstrijd decl neemt. speelt met elken mededinger ddne
pallu."
Dus opnieuw, zoals in het toermooi A la Van der Hoeven. een halve competitie.
Ieder weet dan ook precies hoe lang het toernooi duurt, mede vanwege de volgende bepaling:
Art 6. Remise-partijen worden voor ieder der 2 spelers. zonder verdere beslissing door
eene tweede partij, als half gewonnen en half verlooren aangeteekend".
Dit is een wijziging ten opzichte van het toernooi uit 1852, omdat toen remisepartijen overgespeeld werden. wat in het voordeel van de sterkere speleris.
"Art 7. De prijzen zullen. na aftrek der kosten, onder alle mededingers worden verdeeld
in evenredigheid der gewonnen partijen".
Aan dit toernooi hoefde je dus duidelijk niet mee te doen vanwege het aantrekkelijke prijzengeld. Iemand die alle partijen wint in een toernooi van 16 deelnemers krijgt het dubbele van zijn inleggeld uitgekeerd. Dit percentage neemt af

"

)
./
1

I
1

Sissa. 1851. 235.

St.u ci. 1848.74.

Si.u,7.1854.2()6.
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naarmate het aantal deelnemers groter wordt !

"Art 8. Indien meerdere spelers een gelijk aantal partijen gewonnen hebben, wordt hun
onderlinge rang door eene beslissende partij aangewezen".
Men speelde dus inderdaad niet om het geld, maar om de onderlinge rang.
-Art 1 1. Het lokaal zal gedurende den wedstrijd geopend zijn van middag tot midder-

nacht: eene niet afgespeelde partij wordt op eenen volgende speeldag voortgezet".

Hoe dit zich verhoudt tot artikel 2 is mij niet bekend.
-Art 13. Het genootschap Philidor wordt eigenaar der gespeelde partijen. en mag daarvan
ieder door hetzelve doelmatig geacht gebruik maken".
Copyright was ook toen al een onderwerp van aandacht!
Hoe het met dat toemooi is afgelopen, is mij niet bekend. Sissa meldt tegelijkertijd met
het artikel dat het toernooi in volle gang is, maar zwijgt vet·volgens in alle toonaarden.
Opmerkelijk is dat genoemde aankondiging het laatste levensteken van Philidoris.
Philidc,z is duidelijk de vereniging geweest die in Nederland toernooischaak heeft
geYntroduceerd.

6.4.2.3 Anisterdainsclie Schaakgenootscliap
Tussen Philidor en het Anisterdainsch Schaakgenootschap bestond enige animositeit,
zoals Sissa aangeeft o'. Laatstgenoemde 'vereniging' had meer leden, het statutaire maximurn van zestig leden was verhoogd naar honderd, maar trad nauwelijks op de voorgrond. De vereniging was een soort societeit. waar (ook) geschaakt werd. Bij Phi lidor
stond het schaken centraal. zoals uit de wedstrijden blijkt.
Waarschijnlijk kon Philidor in zijn bestaande vorm niet alle ambities waarmaken.
Vermoedelijk "' was de behoefte aan een eigen schaakgebouw de verzoenende factor om
tot een fusie te komen. want daar was geld voor nodig. Voor de leden van het Amsterdanist h Schaakgenootschap was de fusie geen probleem, omdat zij immers al dagelijks
bij elkaar kwamen, maar zij bedongen wel dat de naam Amsterdainsclie Schaakgenoots,·hap zou blijven. Een eigen gebouw in stand houden. betekende natuurlijk wei
een verhoogde contributie en die was gezien de verschillende achtergrond van de leden
niet voor iedereen op te brengen. Dat was waarschijnlijk de reden voor de oprichting van
lit Bourdon,iais op 1 december 1856 en voor de goede verstandhouding tussen deze

twee verenigingen. Het schaakcentrum van het Amsterdamsche Schaakgenootschap
kwam er inderdaad en was gevestigd aan het Damrak. Hoogtepunt in de geschiedenis
van het Amsterdamsche Schaakgenootschap was het bezoek dat Anderssen in 1861 aan
de vereniging bracht. Het was duidelijk dat de vereniging zich ook internationaal
probeerde te presenteren.

Toch lijkt het er op dat de Amsterdamse schakers zich aan dit eigen gebouw hebben
vertild. In de jaren zestig van de negentiende eeuw nam de belangstelling voor het
schaken ati waardoor de kosten door minder mensen moesten worden opgebracht. Ook

911

)

./
1

Sissa, 1850. 135: "Zoo deze advertentie al niet voldoende was. om te vermoeden. dat
verstandhouding tussen dat genoot5chap [ASG. HS] en dat van Philidor bestond.

Petersma e.a.. Amsterdam Schaaksmd. 14.

er geene hupsche

167

de activiteiten namen af. Er was nog wel een toernooi in 1870. maar verder trad de
vereniging nauwelilks meer naar buiten. Ergens iii de jaren zeventig nioest de vereniging

haar intiek nemen in 'Zeemanshoop' en was zij weer de gezelligheidsvereniging uit de
jaren veertig.
Deze crisis iii het Anisterdamse schaken is ook te herkennen aan de beperkte rol die
Amsterdammers speelden bij de oprichting van de Nederlandsche Schaakbc„icl.
6.4.2.4 Vereenigd Ainsterdams,·h Schaakge,ic,otschap
Het kwijnende Ant.,terdanisc'he Sc·haakgenootschap zocht aansluiting bij La Bmu
doittia is. dar waarschi.inlijk een redelijk ledental had weten te behouden. Deze fusie
kwam er niet. In 1877 spreekt het jaarverslag van de Nederltindsche Schactkbond over
"de leden van het vioegere Ainsterclamsche Schacikgenc,otsclialf'. Deze zouden
dagelijks bijeenkomen in 'Zeemanshoop'. Een aantal leden scheidde zich daarvan af en
richtte op 7 mei 1878 het Nieuwe Amsterdanische Schaakgenootschap "- op. Op 21
december van dat jaar werd tot een fusie van La Bourdonnais en het Nieitive Amsterdamsche Schaakgenocitschcip besloten. De nieuwe vereniging die op 3 januari 1879 haar

eerste vergadering had. kreeg de naam Vereenigd Amsterdanisch Schaakgent,c,tscliap
(VAS). Verenigd was echter een groot woord, want het restant van het Amgodan che
Sc·haakgenootschap bleef bestaan en bijeenkomen in 'Zeemanshoop'. Een poging tot een
verdere fusie mislukte in mei 1879 ". Heel opmerkelijk vermeldt de ledenlijst van de
Nederland.w·he Sc·haakbo,id in 1898 een vereniging Zeenia,ishoop die dagelijks van
14.00 tot 16.00 bijeenkwam en waarvoor introductie benodigd was.
Het VAS zou tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw de belangrijkste vereniging
van Nederland zijn (23 keer kampioen!). Al in de negentiende eeuw kreeg het die status.
vooral door de combinatie van oude sterke spelers, zoals Pinedo (de redacteur van
Mc,rphr) en Van 't Kruijs. en de jonge garde met namen als de gebroeders Van Foreest.
Tresling en Van Lennep. Dirk van Foreest werd in de jaren negentig de sterkste speler
van Nederland, maar hij gaf later de voorkeur aan zijn werk als huisarts. Samen met E.
van Dien maakte zijn broer Arnold faam als organisator van het eerste internationale
toernooi in Nederland in 1889. Van Lennep. evenals de jonkheren Van Foreest van

adellijken bloede. werd vanaf de zonier van 1893, als 21-jarige, hoofdredacteur van het
Tijdschrift en zou gedurende twee jaar de belangrijkste stimulator van het schaken in
Nederland zijn. Hij was bovendien dEn van de sterkste Nederlandse schakers en de eerste
die internationaal als 'meester' werd erkend. Hij maakte echter op 25-jarige leeftijd een
einde aan zijn leven vanwege familiaire problemen rondom zijn homoseksualiteit '14
De inzet van de jonge garde bleek ook uit hun deelname aan het bestuur van de
Nederlandsc·he Schaaklicind. Vanaf 1888. de vereniging telde toen zeventig leden. zou
het VAS een belangrijke leverancier van bestuursleden worden en als zodanig sterk
betrokken zijn bij de groei van het schaakleven in Nederland.
1

Het gebruik #an 'Nieuw' iii de naaiii hetekent du. echt 'nieuv' en geeft cicik aan dat het oude niet meer bevitat
De claim \ an het \'e,·eem,ed Ain.,te,-dcmm·h .fc·haak,venriot.i,·hap op de oprichting+datum ,·an het Am.ve,·dcuit5,·he .Ji·haakwem,<,tic·help ih hierme: :cht 43,itienuwd.

9
)

Van Lennep. Stuat :·ait cle,t Nede,·latid.ic·hei, Sc·haakhrind tip /5 macti·t /,A95.
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1

Schakend Ncder/mid. juni 1993.
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Albeelding 26: Bird (zittend links) bij het VAS, 1880.
Verder G. Mohr (staand), R. l.z,man en J. Pinedo.

Het VAS kwam in deze jaren twee tot viermaal per week bijeen, maar daarnaast was
vrijwel dagelijks te vinden in de koffiehuizen, waarvan 'Panopticum'
weI het bekendste schaakcaft was. Hier werd de serene sfeer van de schaakclub
vervangen door een schaakwereld met 'kiebitzers' (toeschouwers) die opmerkingen
maakten. waar "standsverschillen wegvielen en men de grootste krukken naast de beste
spelers aantrof, die zich veel meer vermengden dan in een club het geval is" ".
Dit waren natuurlijk omstandigheden, waaruit meer professionele schakers konden
voortkomen. Een aantal mensen mogen gedurende enige tijd als zodanig aangemerkt

een aantal leden

.,
1

Aldus Guns in De Sc·haaki,·ereld. mei 1938.13.
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worden. Rud Loman, die regelmatig tussen London (waar hij zich kampioen van
Nederland noemde) en Amsterdam (waar hij de sterkste amateur van Londen zou zijn)
heen en weer reisde, mag waarschijnlijk met het meeste recht als zodanig genoemd
worden. maar internationaal speelde hij toch niet echt mee.

6.5 Conclusie
De schaakvereniging is een stedelijk tenomeen. Het aantal inwoners van een stad
bepaalde ook de kans op de aanwezigheid van een schaakvereniging: hoe meer
inwoners. hoe groter de kans.
Het is echter niet alleen de omvang van de stad die de kans bepaalt. Bij de 'nieuwe
steden is het aantal schaakverenigingen relatief veel kleiner dan in de steden van
oudsher. Blijkbaar spelen bepaalde culturele elementen ook een rol. Welke culturele
elementen dat zijn. heb ik niet specifiek kunnen aanwijzen. Het vermoeden dringt zich

wel sterk op. dat het de burgerlijke cultuur in het algemeen is. die voor de aanwezigheid
van een schaakvereniging van belang is. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de
aanwezigheid van een garnizoen geen invloed blijkt te hebben op het bestaan van een
schaakvereniging in de stad.
De oudste nog bekende schaakvereniging is het Haagsche Schaakgenootschap dat
opgericht werd op 15 mei 1803 door met name regeringsambtenaren. Hun vooruitstrevendheid blijkt uit hun patriottische overtuiging. De informatie over deze vereniging is
volledig gebaseerd op de overgeleverde wetten en ledenlijsten uit de periode 1803- 1808.
Ze tonen het elitaire karakter van de vereniging, evenals het societeitskarakter. De
ledenlijsten bevestigen de patriottische achtergrond en geven ook een waarschiinlijke
relatie met het hof van Lodewijk Napoleon aan.
Die relatie met Lodewijk Napoleon is de waarschijnlijke oorzaak van het verdwijnen
van de vereniging: begin 1808 verplaatst Lodewijk Napoleon het hof naar Amsterdam en
alle ambtenaren verhuizen dus mee.
Om in te spelen op die nieuwe situatie wordt op 20 januari 1808 zowel het
Hollandsch Schaakgene,otschap (de eerste Nederlandse schaakbond) als het Haagsch
Departement van het Ho//andsch Sc·haakge,zootschap opgericht. Een jaar later blijkt er

ook een Ainsterclamsch Departement van het Hollandsch Schaakgenootschap te zijn
geweest. Deze organisatie verraadt de invloed van J.D. Janssen. die eerder voorstellen
voor een departementale indeling van Nederland verworpen had zien worden. Zowel het
Haagsch Departentent als het Amsterdamsch Departement hebben waarschijnlijk te
weinig massa gehad om een bestaan als societeitsgenootschap in stand te houden.
In 1 8 1 9 vertaalt 66n van de oprichters van het Haagsche Schaakgenootschap, 1.T.
Boogaard. het boek Anastasia en het schaakspel van Wilhelm Heinse in het Nederlands.
Door de intekenlijst hebben we een goed beeld van de Nederlandse schaakgemeenschap
uit die dagen. al zal dat beeld ook bepaald zijn door de relaties van Boogaard. Liefst 66
van de 206 intekenaren kwamen uit Alkmaar of omgeving. Er worden twee schaakgenootschappen vermeld: in Alkmaar -de woonplaats van Boogaard- en in Goes. Ook toont
de lijst de continuiteit met de eerdere schaakberichten: zestien intekenaren waren al
eerder bekend.

Die continuiteit is er ook met de eerste ledenlijst van het Amsterdanisch Schaakge-
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noot.w·hap dat op 19 september 1822 werd opgericht. Drie oprichters waren eerder lid
van het Amsterdanisch Departement. Qua verenigingscultuur lijkt de vereniging meer
aansluiting met het Haagsche schacikgenootschai) dan met het Amsterdamsch
Departement le hebben gehad: de vnjblijvendheid was bij laatstgenoemde vereniging

veel beperkter.
In 1832 wordt Vriendschap eli Oefening in Alkmaar opgericht. De eerste secretaris
van de vereniging. C. Kooij, was waarschijnlijk een van de intekenaren uit 1819. De
continuYteit wordt echter heel mooi gesymboliseerd door de vermelding van het bezoek
van Boogaard en De Quack aan de vereniging.

De Protovereniging is dus geen verzameling losstaande verenigingen. Er is sprake van
continuiteit tussen 1803 en 1840, het door mij gekozen beginjaar van de Herenvereniging. Toch zijn er ook grote verschillen tussen de Protoverenigingen. De Haagse en
Amsterdamse verenigingen hadden veel leden en een duidelijk societeitskarakter. terwiji
Reimion sansfin uit Vlissingen en Vriendschap e,1 Oefening uit Alkmaar slechts enkele
leden hadden. bij laatstgenoemde vereniging aantoonbaar uit dEn kring. Dat is ook voor
de Vlissingse vereniging waarschijnlijk, want ook die speelde, net als Vriendschap en
Oe»,ing, bij de leden aan huis.
R linioli sans fin is waarschijnlijk een vereniging zoals er tientallen hebben bestaan
weinig leden en volledig intern gericht. De vergelijking met muziekgezelschappen dringt
zich op.
Over de Protovereniging is nu wat meer bekend geworden. maar helaas kan nog niet
op alle vragen antwoord gegeven worden door de toch beperkte hoeveelheid informatie.
De Protovereniging vormde de voorloper van de Herenvereniging. maar ook van de
Grotestadsvereniging. Grotestadsverenigingen, zoals die met name vanuit Londen en
Berlijn bekend zijn. kenmerken zich door een hoge frequentie van bijeenkomsten, een
groot aantal leden voortkomend uit alle maatschappelijke geledingen, en de aanwezigheid van enkele spelers die schaken tot hoofdzaak van bestaan maken. In Nederland
lijken Rotterdam (Vermitak door Oefeiting met tussen 1860 en 1865 spelers als
Dufresne. Duprd en Dubois) en met name Amsterdam op enigerlei moment een
Grotestadsvereniging bezeten te hebben.
Binnen het Anisterdamsch Schciakgenootschap uit 1822 lijkt na 1840 tweespalt
ontstaan te zijn tussen de schakers en de gezelligheidszoekers. Dat leidde tot een breuk:

Philidor werd opgericht (1843) en het Amsterdamsch Schaakgenootschap werd omgezet in een schaaksocieteit.

de schaakvereniging

Pliilidor. dat wekelijks bijeenkwam, werd de motor achter de 'vet'wetenschappelijking' van het schaken in Nederland. Het organiseerde het eerste Nederlandse schaaktoernooi in 1851 met als doel het genoegen te vergroten door verdere wetenschappelijke
ontwikkeling. Later werden nog twee toernooien georganiseerd: in 1852 en 1854. De
schaakorganisatoren kregen hier voor het eerst te maken met de typische problemen van
de organisatie van schaakwedstrijden: wedstrijdsysteem. de lange duur en toeschouwers.
Het wedstrijdelement was minder sterk aanwezig dan tegenwoordig, het lijkt veel meer
om rangsbepaling te gaan.
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Het succes van de vereniging lijkt ook haar probleem te zijn geweest. Men kreeg
behoefte aan een eigen schaakgebouw. Om dat te kunnen realiseren. moesten de
verschillen met het Aniste,·chi,lisc·h Schaakgetic,c,tsc·hap overbrugd worden. Het kwam in
1855 tot een fusie. De grootse plannen maakten wei een hoge contributie noodzakelijk.
Die was echter niet voor iedereen betaalbaar. Dat is de vermoedelijke reden voor de
oprichting van La Boit,-dc,it,tais in 1856. Hoogtepunt in de nieuwe situatie was de komst
van Adolf Anderssen in 1861. Amsterdam was als stad waarschijnlijk toch te klein om
langdurig een dergelijke vereniging te kunnen herbergen. De activiteiten namen af (er
was nog wei een toernooi in 1870) en het eigen gebouw moest worden opgegeven en
men verhuis(le naar 'Zeemanshoop'. In de Nederlandsclie Schaakbond die in \873

ontstond. speelde Amsterdam jarenlang nauwelijks een rol.
Waai·schijnlijk hield het Amster,hunsche Schaakgenootschcq, zelfs op te bestaan als
vereniging. want in 1877 is er sprake van het 'vroegere' Anisterdamsc·he Sc·haakgenomst·hap. Er kwamen nog weI mensen dagelijks bij elkaar in 'Zeemanshoop', zodat het er
op lijkt alsof de situatie van vdOr 1855 was hersteld. Dat kon niet lang duren. Een aantal
schakers scheidde zich af en richtte op 7 mei 1878 het Nietiwe Amsterchunsche
Sc·haakgenootschap op. Op 21 december 1878 werd besloten tot een fusie met L t

Bourdonnitis. Het Vereenigd Anisterdanisch Schaakgenootschap was ontstaan. Deze
vereniging zette de lun van Phi lido r door en organiseerde in 1889 het eerste internationale toernooi in Nederland. Met sterke spelers als de gebroeders van Foreest, Tresling,
Van Lennep en Loman zou het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap in de
negentigerjaren de ambities van een Grotestadsvereniging waarmaken.
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7. DE STADSVERENIGING - DE 3 DOMINANTE TYPOLOGIEEN
7.1 Inleiding
In paragraaf 5.7 heb ik na 1840 drie tijdsathankelijke stadsverenigingen onderkend: de
Herenvereniging tussen 1840 en 1869, de Liberale Vereniging tussen 1870 en 1884 en
de Moderne Vereniging tussen 1885 en 1899. Deze drie meest voorkomende typologieen
komen in dit hoofdstuk aan de orde.
Allereerst de Herenvereniging. De relatie met de Protovereniging komt tot uiting
door Vriendschap en Oefening onder de loep te nemen vanaf

1845.

De Herenvereniging

is goed bekend door de overlevering van vele wetten en van een aantal notulenboeken.
De Herenvereniging behoort bij een periode van groei en bloei, die echter eindigt in een

snel verval.

De opvolger van de Herenvereniging is de Liberale Vereniging. Ik heb deze
typologie zo genoemd om aan te geven wat de gemeenschappelijke achtergrond van het
overgrote deel van de leden was. Waar bij de Herenvereniging het 'heer-zijn' doorslaggevend was, voelde nu niet iedereen zich meer aangetrokken vanwege verschillen in
maatschappelijke opvatting. De religieus-orthodoxen voelden zich niet meer bij de
schaakvereniging thuis. De groep waaruit de leden geworven kunnen worden, is dan ook
kleiner dan de periode daarvoor. De Liberale Vereniging kenmerkt een periode waarin
de schaakverenigingen het moeilijk hebben.
Een grote metamorfose ontstaat met de opkomst van de Moderne Vereniging. De
schaakvereniging krijgt een geheel ander doel.
De verenigingen die onder verschillende typologieen opereerden, komen als
Mutant' apart aan de orde in hoofdstuk 8.

7.2 Herenvereniging

7.2.1 Inlei(ling
De door mij gekozen naam 'Herenvereniging' indiceert al het nodige omtrent de
positionering en samenstelling van deze verenigingen. Dit type vereniging hoort bij de
eerste periode van bloei van het schaakverenigingsleven en treedt op in de periode 18401869 (zie 5.7). De externe gerichtheid neemt iets toe ten opzichte van de voorgaande
periode, maar mag niet overschat worden. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat Van der
Linde in 1875 niet op de hoogte was van het bestaan van een schaakvereniging in
Amersfoort tussen 1846 en 1869. Deze vereniging. tegenwoordig redelijk goed bekend
door een artikel in Sc/take„d Neder/and van de hand van de stadsarchivaris ', trad
nauwelijks naar buiten en is, buiten de bij de gemeente gedeponeerde stukken om,
slechts bekend via een enkele inzending van een schaakprobleem of oplossing naar
Sissa. De vereniging figureerde ook nog op de achterflap van dat blad op een moment
dat de vereniging al niet meer functioneerde.

)

Hov)·. 'Een schaakgenootschapte Amerst'oort inhet inidden van de 19deeeuw'. in Sc·hakend Nederland. oktober december 1961.
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Van andere verenigingen uit deze periode kennen we slechts het bestaan door
vermeldingen in de notulen van andere verenigingen.
Het beperkte aantal informatiebronnen vormt een van de moeilijkheden bij de
bestudering van dit type. Een andere moeilijkheid waar rekening mee gehouden moet
worden, is de 'vriendelijke' weergave van de gebeurtenissen in de notulen. Het was een
kenmerk van de tijd om onder heren de problemen zoveel mogelijk te verbergen.
Van de volgende Herenverenigingen zijn de wetten overgeleverd (zie bijlage A):
1. Wetten van het Schaakgenootschap. Opgerigt te Amersfoort, den 24 augustus 1846,
goedgekeurd 2 oktober 1846.
2. Wet voor het Schaakgezelschap Palamedes in Leiden van 4 november 1846 en
uitgebreid op 29 oktober 1847.
3. Reglement van het Schaakgezelschap Philidor te Leeuwarden van 1847.
4. Reglement voor het Schaakgezelschap Philidor te Leeuwarden van 23 november
1849.

5. Reglement voor het Schaakgezelschap Sissa te Wijk bij Duurstede van 17
december 1849.

6. Reglement voor het Schaakgezelschap Strijdt Met Beleid (SMB) in Nijmegen van 5
oktober 1850.
7. Reglement van Orde van Vennaak door Oefening te Rotterdam, circa 1850.
8. Reglement van het Schaakcollege Philidor te Leeuwarden van 27 december 1850.
9. Reglement van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Stein van 1 februari 1851.
10. Wijzigingen op het Reglement van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Stein
van 3 mei 1851.

11. Wet voor het Schaakgenootschap Discendo Discimus in Den Haag van 29
december 1852.
12. Reglement van Orde van Vermaak door Oefening te Rotterdam, na wijziging op 27
april 1853.
13. Reglement voor het Schaakgezelschap Philidor te Leeuwarden van 4 december
1857.

14. Wetten van het Schaakgezelschap /n den eersten stoot pat (IDESP) in Delft van 30
november 1859.
15. Reglement voor het Schaakgezelschap Strijdt Met Beleid (SMB) in Nijmegen van
1861.

Daarnaast zijn via allerlei meldingen in verschillende bronnen gedeelten van de wetten
van verenigingen te herleiden.

Hoewel Palaniedes (Leiden). Philidor (Leeuwarden) en Discendo Discimus (Den
Haag) als 'Mutant' getypeerd worden, kunnen hun wetten uit de periode tot 1870 hier
besproken worden. omdat zij in die periode als Herenvereniging functioneerden.

7.2.2 Vriendschap en Oefening te Alkmaar
Bij de Protovereniging kwam Vriendschap en Oefening in Alkmaar al ter sprake. In
1845/6 besloot de vereniging een lokaal te huren. om zo de toetreding van meer leden
mogelijk te maken. De vereniging kiest daarmee dus voor een bredere positionering en
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laat vervolgens ook leden met een andere religieuze achtergrond toe. Ik denk dan ook dat
1845/6 voor Vriendschap en Oefening gezien mag worden als het omslagpunt van
Protovereniging naar Herenvereniging. De organisatiegraad werd natuurlijk op hetzelfde
moment vergroot. hoewel er nooit een echt formele organisatie tot stand kwam.
Op de vraag van Stein 2 om toezending van de wetten en reglementen antwoordt
Wentel namens het gezelschap ': "Wat aangaat uw verzoek om een exemplaar van onze
wetten en reglementen. moeten wij UEd bekennen dezen wei te bezitten maar naar ons
oordeel voor uw genootschap onbelangrijk en doelloos." Vervolgens worden enkele
bepalingen (alleen toetreding met algemene stemmen. de spelregels volgens Gustavus.
de jaarlijkse wedstrijd) aangegeven en "verder zijn het huishoudelijke zaken".
Vervolgens volgen er drie zinnen, die alle drie iets over de organisatie en positionering
zeggen: "Met blijdschap zullen wij uwe statuten ontvangen, daar deze voor ons zeker
belangrijk zullen zijn. Leden van andere Schaakgenootschappen. hebben steeds vrije
toegang bij ons. ofschoon hiervan in ons reglement geen melding van gemaakt is, zeker
om de zeldzaamheid! Eindelijk willen wij alles aanwenden wat in ons vermogen is. om
op vriendschappelijke voet met uw schaakgenootschap te geraken. wijl wij ons daar
edele en verhoogde genoegens voor het Schaakspel van beloven".
Allereerst spreekt er enige behoefte uit om tot verdere reglementering te komen:
verder komt de wens om de eigen wereld te vergroten naar voren. In hoeverre daar
binnen de vereniging overeenstemming over was, is niet uit de notulen van de vereniging

op te maken. Het schrijven van

Stein wordt niet vermeld, evenmin als de uitgegane

reactie daarop.
Met die notulen was overigens toch iets aan de hand: alleen in de zomermaanden (in
de meeste jaren van april tot en met augustus) was er maandelijks een vergadering
waarvan notulen werden gemaakt. In de eerste zomervergadering (m.u.v. 1859) werd
verslag gedaan van de resultaten van de onderlinge partijen. Dat werd overigens niet in
een competitieve zin gezien. Competitie was alleen aan de orde in de zogenaamde
'prijsverschaking: die aanvankelijk in dEn dag werd afgewerkt. maar later meer tijd ging
vragen. Toen die wedstrijd van 10 december tot 8 april ging lopen (1856- 1857) werd hij
maar afgeschaft. in 1857-1858 is althans geen enkel bericht daarover vermeld. In de
vergadering van 4 augustus 1858 wordt besloten de wedstrijd uit te stellen. Een jaar later
vond men het bindende element toch wei zo belangrijk dat de wedstrijd in ere werd
hersteld '.

De julivergadering had de status van wat wij nu de 'algemene ledenvergadering'
zouden noemen. Het bestuur legde rekening en verantwoording af, waarna er een nieuw
bestuur werd gekozen. Soms ging dat per acclamatie, soms met gesloten briefjes.
Over de hoogte van de contributie werd nauwelijks gesproken. In de notulen is zelfs
niet Edn keer de hoogte van het bedrag vermeld. In grafiek 16 heb ik 7,5 keer het aantal
leden uitgezet met de inkomsten en uitgaven in een jaar '. 7.5 keer. omdat f7.50
-)
)

Zie de paragrafen 6.3.5 en 7.2.7.

Gemeentearchief Den Haag. Archief Discriwhi Disc·inm.#. Brief van
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fehruari 185 I van Vi·tendi,·hap ei, Oe/i'„ing

aan Stein.

4)

')

Gemeentearchiet' Alkinaar. Notulen \'riends,·hav en Oefening 8 juli I 859.
Jaarlijks vermeldden de notulen in grote lijnen de inkonisten en uitgaven.
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onge,eer het bedrag is dat het gemiddelde lid aan de verenigingskas moet hebben
bijgedragen.
De grafiek toont dat het de vereniging jarenlang voor de wind ging. maardat in 1856
ineens een groot tekort ontstond. In hoeverre de stijging van de uitgaven te wijten A aan

een veranderd bestedingspatroon of aan een stijging van de prijzen, ih niet uit het
verenigingsarchief af te leiden. omdat de notulen niet de onderbouwing. maar alleen de
Grafiek 16: Leden en Filiatic iell Vrie,idschap e,1 Oefriling.
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geeft voor de periode 1855-1859 weI een kostenstijging van 25%
vergeleken met de vijf jaar daarvoor. maar zelfs als die volledig in 1856 zou ziin
opgetreden, is die stijging een onvoldoende verklaring voor de 42% stijging van de
uitgaven bij Vriendschap en Oefening
Het interessante is echter hoe met de tegenvaller wordt omgegaan. In juni kondigt de
penningmeester al een tekort aan en stelt dan voor het deficit via een hoofdelijke omslag
te zuiveren. De vergadering reageert dan met dat "dit weI eens meer gebeurd is" ' en
wacht de rekening af. Een maand later ' komt de penningmeester met een 'schadelijk'
saldo van f28.94, wat niet eens het gehele tekort is. omdat de secretaris vanwege de
slechte toestand van de kas enkele rekeningen, waaronder de portokosten vanwege een
correspondentiepartij met Vtiendentroti5,· in Gouda. heeft achtergehouden.
Extra contributieverhoging wordt afgewezen: men wil dit door zuinigheid te boven
zien te komen : Een beslissing over de betaling van een belangrijke rekening en van het
door de penningnieester voorgeschoten bedrag, wordt 6dn maand uitgesteld. Men besluit
op zoek te gaan naar een goedkoper lokaal. Men vindt een goedkoper lokaal voor f50
per jaar. maar men bes! iii t f57.20 te geven, maar dan inclusief pijpen. melk, verwarming,

')
3

Fak, 'Pienon over indexcij ter0 en prijs,tahiliteit'. iii Van Amiten/am mutr Ti/hurg en Ah
Gemeentearchiet Alkinaar. Notulen Vrie,ids,·/icip eit (,4,R,iting van 11 Juni 1856.
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licht en water '"
Tevens vraagt men de penningmeester om een begroting, hetgeen tot dan toe
ongebruikelijk was ". De begroting die een maand later komt, geeft aan dat men in juni
1857 het tekort weggewerkt zou moeten hebben. In de praktijk wordt dat pas 1859,
omdat in 1857 en 1858 de rekening sluit met een tekort van respectievelijk f10.92 en
f 1 2.44 11. Het is dan echter al gewoon, want de tekorten worden zonder problemen via

hoofdelijke omslag gezuiverd. Op het idee van het aanleggen van een eigen vermogen
komt niemand.
De vermelde correspondentiepartij was geen uitzondering. Vriendscliap en Oefening
vroeg in 1850 om bemiddeling van Verbeek, de redacteur van Sissa, voor het vinden van
een tegenstander ". De Bramien uit Rotterdam zou zich gemeld hebben. maar bij nader
contact bleek het toen slechts om twee leden van die vereniging te gaan. Dat kon niet
volgens het algemeen gevoelen, waarna niet Vriendschap en Oefening. maar slechts de
leden Wentel en Stdve in het strijdperk traden '+. De jaren daarna volgden er correspondentiewedstrijden met de vereniging in Winkel, met Sissa in Wijk bij Duurstede. met
enkele heren uit de Zijpe en met Vriendentrouw uit Gouda. Tevens werd er gesproken
over een correspondentiewedstrijd met de "andere schaakvereniging" ", in Alkmaar naar
ik veronderstel.
De bestudering van de standen uit deze partijen was aanvankelijk een onderwerp
voor de wekelijkse bijeenkomst. maar op 9 juni 1852 staat in de notulen dat "op voorstel
van den Secretaris in het vervolg de Correspondentiepartijen buiten de vergadering
bestudeerd worden, waartoe de H.H. Stove, Bergman en Wentel zich weI willen
verledigen".
Ook de bestudering van de problema's uit Sissa vindt niet plaats tijdens de
bijeenkomsten. Aanvankelijk werd dat zelfs de taak van de secretaris gevonden :6: "De
Heer de Wit stelt voor ten einde de secretaris eenigszins zijne werkzaamheden te hulpe
te komen, dat ieder lid maandelijks een problema uit de Sissa voor zijn rekening zal
nemen, dit zal meer wetenschappelijke kennis verspreiden, meer opgewektheid tot het
spel voortbrengen. opdat ieder lid ook tegenover vreemden toone kunne, een lid van
Vriendschap en Oefening te zijn". De secretaris moet de Sis.,·a dan wei op woensdagavond meenemen, zodat ieder lid een probleem kan opschrijven. Later wordt die regeling
waarschijnlijk aangepast. waardoor een lid de Sissa mee naar huis kan nemen. Dat geeft
natuurlijk problemen als er een kwijt blijkt te zijn. Er wordt een distributieregeling met
boetebeding ingevoerd, waarna o.a. de heer De Wit te kennen geeft Sissa dan maar niet
te willen lezen ".
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Gemeentearchief Alkmaar, Notulen Vriend.,chap en Oe»ning van 9 juli en 6 augustus 1856.
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Gemeentearchief Alkniaar, Notulen Vriendschap en Oefening van 29 mei 1850.
Gemeentearchief Alkmaar. Notulen Vriendsc·hap m Oefening van 10 augustus 1853.
Gemeentearchiet'Alkmaar, Notulen Vriend.schap en Oefening van 14 mei 1851.
Gemeentearchief Alkmaar. Notulen 1/riendsc·hap en Oefening van 9 juni 1852.
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Boetes zijn bij Vriendsclial) en Oefenitig altijd een onderdeel van het verenigingsleven geweest. Uit de notulen zou men kunnen opmaken. gezien de stiptheid waarmee
beschreven wordt of iemand bij de opening. danwel een uur na de opening aanwezig
was. dat die tijdstippen de basis voor boetes op afwezigheid waren. Dat geeft af en toe
problemen, waarna op 14 juni 1854 besloten wordt het uurwerk van de Groote Kerk als
tijdmeter te accepteren. Blijkbaar wordt dat de mensen te dol. want op 9 augustus van
datzelfde jaar wordt besloten om de boetes voor de wintervergaderingen af te schaffen.
Een jaar later wordt een voorstel om de boetes weer in te voeren. afgewezen. Voor de
zomervergaderingen blijven de boetes echter bestaan en in de allerlaatste notulen dringt
Bergman er nog op aan meer te letten op de inning van de verschuldigde boetes ".
Het einde van de vereniging komt vrij abrupt. In juli 1860 is er een normaal verslag,
waarin de penningineester verzoekt van zijn functie ontheven te worden. Er wordt een
nieuwe penningmeester aangesteld, maar er is geen verder vervolg. Misschien had het
overlijden van een van de oprichters, de heer Stove. in juni 1860 ook de levenslust aan
de vereniging ontnomen.
In een exemplaar van Waar nioet de toren sman, een kort verhaal door het lid E.
Masdorp naar aanleiding van een probleem door A. Wentel dat gepubliceerd werd in
Sissa, staat een tekst van AB (A. Bergman, HS), waarin hij als herinnering voor latere
vrienden van het schaakspel vastlegt. dat de novelle is vervaardigd door Evert Masdorp
op het in Sissa gepubliceerde probleem van Abram Wentel, beide medeleden van het
Schaakgenootschap Vriendschap en Oefening. Ook legt hij vast dat de vereniging werd
opgericht in 1832 en werd ontbonden in 1865 [1863?, HS]. Als oprichters vermeldt hij
J.H. Stove (deze was bij de ontbinding overleden), J.H. Kuneman. V.S. Onistede en A.
Bergman.

7.2.3 De schaakverenigi,ig Sissa in Wijk bij Diturstede
Behalve het blad Sissa kwani er ook een schaakvereniging Sissa uit Wijk bij Duurstede.
De vereniging werd formeel opgericht in 1844, maar al twee jaar daarvoor kwam een
drietal latere leden regelmatig bij elkaar ". Dat waren de heren J.L. Banens (rijksontvanger, geboren 1782). C.P. Pels (wijnhandelaar, geb. 1810) en W.J.L. Verbeek (huisarts.
geb. 1820. gehuwd met G. Heijmeriks), allen rooms-katholiek. Al een jaar later wordt
het drietal een zestal door de toetreding van een broer van Verbeek (J.J.A.. apotheker.
geb. 1815. gehuwd met B.C.M. Batiens. ook RK), W.F. Stramrood (boekhandelaar/uitgever, geb. 1817. NH) en J. Heijmeriks (loodgieter, geb. 1814. RK. broer van de
vrouw van Verbeek) ' . Na de formele oprichting van Sissa treden vooraanstaande leden
van de plaatselijke regentenelite toe: J.A. Muller (arts, geb. 1795, NH. gehuwd met een
schoonzuster van notaris en burgemeester H.J. van Marienhom en N.W. van Doesburgh
(notarisklerk. raadslid en wethouder, geb. 1817. neef en beoogd opvolger van H.J. van
Marienhoff. maar hij stierf voortijdig op 19-1- 1854). Het familiebeeld wordt nog
Ih
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Gemeentearchiet' Alkmaar. Ncitulen Vriend.w·hap en Oefening van 4 juli 1 860.
De ledenlijst die gevilegd is bil Reglement i·our hE·t Sc'haakge-el.sc·hap 'Siss'a' te AWik hu Dimntede ,·an 17
december 1849 (zie Bulage A3b). \·ermeldt leden &'anat 1842. St.mi vierde echter zijn achtjarig be,,taan (ip 12
oktc,her 1 852 1 Sie.w. 1853.215). /odat dit de juive interpretatie liikt.

Perhoongege,·en cintleend aan het Bevolking+register te Wijk bij Duurstede.
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versterkt door de toetreding van M.F.A. Banens (lid van 1849-1851) -v.
Van Marienhoff, die zijn belangstelling voor het schaken liet blijken door zijn
intekening op het boekje van W.J.L. Verbeek uit 1848 met de spelregels. was 23 jaar
burgemeester van Wijk bij Duurstede ". Na zijn ontslagname in 1849 blijft hij
gemeenteraadslid. De gemeenteraad bestond op Edn joods raadslid na, uitsluitend uit
protestanten. Toch wordt, ondanks een kandidaat voorgedragen door de gemeenteraad.
de katholiek Pels benoemd tot zijn opvolger. nadat hij zichzelf als zodanig bij de koning
had aangemeld. Dat roept natuurlijk oppositie op in de raad.
In juni 1854 wordt de arts Lapidoth in de gemeenteraad benoemd en wordt de
oppositie hevig. Lapidoth vindt molenaar De Heus en notaris Van Strijen aan zijn zijde
in dit politieke gevecht tegen de heersende regentenelite. Pels wordt door de andere
raadsleden gesteund. waaronder Van Marienhoff. Ook de wethouders. ook J.J.A.
Verbeek functioneerde gedurende enige tijd als zodanig. en gemeentesecretaris Van
Heijst - staan achter Pels. Van Heijst was gemeentesecretaris en kandidaat-notaris en
werd na de vroege dood van Van Doesburgh ook de beoogde opvolger. In augustus 1854
werd hij ook de schoonzoon van Van Marienhoff.
Het politieke gevecht ontaardt in een hevige persoonlijke strijd en in scheldpartijen.
Eind oktober 1854 kondigt Pels zijn aftreden aan als burgemeester per 1 januari 1855.
Secretaris Van Heijst en raadslid Van Marienhoff stappen ieder uit hun functie. De
politieke strijd gaat daama nog lang door als Van Heijst zich tot kandidaat raadslid
opwerpt. Zi.iii verkiezing wordt tot aan de Koning uitgevochten. In 1855 wordt een
burgemeester van buiten benoemd (Cornelis Fock) om orde op zaken te stellen.
Van der Eerden-Vonk beschrijft de zaak als de strijd van een 'nieuwe groep'.
waarvan Lapidoth de belangrijkste vertegenwoordiger was. tegen het machtsmonopolie
van een coterie. Dat positioneert dus precies de schaakvereniging Sis.w. De vereniging
was een onderdeel van die coterie. Vrijzinnige en vooral beschaafde heren waren lid.
Verschillen in religieuze achtergrond speelden geen rol. hetgeen ook blijkt uit het
lidmaatschap van J.G. Hijmans, vooraanstaand lid van de joodse gemeenschap in Wijk
bij Duurstede. Men was aan elkaar verwant en men speelde elkaar de functies toe. Het
onderhouden van die relaties zal dus een belangrijk aspect van de schaakvereniging
geweest zijn.
Dat neemt echter niet weg dat men binnen de vereniging strenge eisen aan elkaar
stelde. De speelavonden waren op maandag van zeven tot tien uur in het societeitslokaal
van J.D. van Dijk ". Als men tien minuten te laat was. kreeg men vijf cent boete. Kwam
men helemaal niet, dan was de boete het dubbele. Weggaan v66r negen uur kostte ook

21
1

)

De familierelatie heb ik niet
van Wijk bij Duumede.

ec·hI
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De beschrijving van her politieke steekspel is ontleend aan een le/.ing. getiteld 'Een deftige faiiiilie in een klein
stadje' door M.A. van der Eerden-Vonk. archivaris van Wijk bij Duurstede, gehouden op 1 8-1 1-1 9 9 5 urr het
Koninklijk Nederlands Gent)(,thchap voor Geslacht- en Wapenkunde.
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Verbeek meldt in Sissa. 1853.216. de toetreding van een nieuw lid J.G. van Hengst tot de schaakvereniging Sisia.
Ik vermoed echter. mede cx,k onidat er geen Van Heng in Wijk bil Duurstede is ingeschreven. dat hier B.G. van
Heijst bedoeld was. en dat dit een zetti,ut betreft.
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nog eens vijt cent. Op het spelen van elk ander spel stond een boete van vijfentwintig
cent. Op het weigeren van een bestuurslidmaatschap stond twee gulden boete.
Gezien het enthousiasine van W.J.L. Verbeek zal er zeker ook geschaakt zijn.
Verbeek putte ook regelmatig kopij uit de verenigingsbijeenkomsten. maar uit Sissa is
verder toch niet een compleet beeld van de schaakvereniging te verkrijgen. De
inforniatie beperkt zich tot gespeelde correspondentiepartijen en de vermelding van het
genootschap onder de oplossers van de problema's. Ook publiceerde Verbeek regelmatig
op het genootschap gespeelde partijen.
Wanneer de vereniging verdwenen is, is niet goed op te maken. Tot 1864 zijn er
regelmatig vermeldingen in het maandblad Sissa. Daarna wordt het stil. In 1866 meldt de
schaakvereniging Verniaak door Oefening uit Rotterdam " nog wei "eene vereeniging te
Wijk bij Duurstede" onder degenen die meewerken aan een huldeblijk voor W.J.L.
Verbeek, maar Verbeek zelf neenit de vereniging niet op bij de publicatie van die
intekenlijst in het blad en neemt Sts.ya ook niet op in het verenigingsoverzicht op de
achterkaft. Men mag rustig aannemen dat de vereniging in 1865 ter ziele is gegaan.

7.2.4 Str8beck in 's-Hertogenbosch
De schaakvereniging Striihec·k in 's-Hertogenbosch is in meer dan Edn opzicht karakteristiek voor een stadsvereniging. Op de allereerste plaats. omdat 's-Hertogenbosch aan
alle eerder genoenide mogelijke voorwaarden voor een schaakvereniging voldeed. Van
oudsher is 's-Hertogenbosch een garnizoensstad met een bijzondere militaire betekenis.
mede vanwege zijn centrale ligging. Als provinciehoofdstad had Den Bosch ook te
maken met een toestroom van (protestantse) bestuurders. Daarnaast was er een
gymnasium. een rijksschool. een rijkskweekschool en een Koninklijke School voor
Nuttige en Beeldende Kunsten. Weliswaar was de stad al decennia lang in inwonertaI
teruggelopen, maar zij was nog steeds een plaats van relatief groot formaat (23.250
zielen in 1866 - ) en met een duidelijk regionale functie als sociaal-cultureel centrum. De
stad kende societeiten zoals de 'Groote Societeit', de 'Harmonie', 'de Unie', 'Amicitia', 'De
Zwarte Arend' en 'Societeit Casino'.
De vereniging is ook karakteristiek doordat ze, op een korte periode tussen 1868 en
1870 na, niet naar buiten trad. Vooral daardoor raakte de vereniging nagenoeg vergeten.
17
heel karakteristiek: -Het is 1860 als in Bergen op
In 1977 schreef Van der Waals
Zoom de vereniging Strijdltist het licht ziet, een jaar later gevolgd door het
's-Hertogenbossche Striibeck. Van beide verenigingen weten we niet meer dan de
naam. Beide waren enkelingen in de toenemende stroom schaakverenigingen overal in
/,

den lande. Bij de meeste ging het precies zo als bij Strijdlust en Strkibeck: zij
verdwenen even geruisloos als zij de kop opstaken".
Deze beschrijving is naar mijn overtuiging echter te negatief. Juist over de stadsvereniging moet er door middel van lokale pei·s en stadsarchief nicer terug te vinden zijn.
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Ook voor Strvibeck heeft dat het een en ander opgeleverd '
Het eerste bericht dat wijst op schaakactiviteit in 's-Hertogenbosch is een advertentie
in

de Provinciale Noord Brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van vrijdag 16

april 1847, waarin melding wordt gemaakt van het tweede nummer van Sissa. Blijkbaar
achtte de uitgever Den Bosch rijp voor abonnees. De advertentie wordt herhaald op 23
en 30 april van dat jaar. In 1848 neemt boekhandel 'Gebr. Muller' Edn exemplaar af van
de schaakregels volgens Gustavus ", uitgegeven bij dezelfde uitgeverij als Sissa. In 1849
en 1850 verschijnen er in Sissa twee artikelen over het Duitse plaatsje Strobeck. waar
van oudsher (I l e eeuw) schaken een vooraanstaande rol in het dagelijkse leven speelde
"
In het later te bespreken toernooi in Nijmegen in 1858 (zie 7.2.10) zouden twee
Bosschenaren meedoen: Mr. Moleschott en Rousseau. inspecteur der Regist. [ratie?.
HS]. Beiden winnen in de eerste ronde, van resp. A.L. Polak uit Nijmegen en van Mr.
Bousquet uit Delft. Moleschott wordt in de tweede ronde uitgeschakeld door de
.
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Afbeelding 27: Advertentie Sissa in Bossche krant.
darische Messemaker uit Gouda. Rousseau overleeft de tweede ronde door winst op

generaal Hulst, voorzitter van het organiserende Strijdt met Beleid. Dan verliest ook
Rousseau van de latere toernooiwinnaar Werndly ".
2.
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Het volgende gedeelle over Sti· beck is een uitbreiding van wat ik eerder gepubliceerd heb in: Van Vugt e.a.

)

Gustavus (pseudoniem voor W.J.L. Verbeek). Nieuit· reglement op het gewoon sc·haakspe/en, als,nede het

H.M.C. Den Bosch - 50 Jubileuntb ,ek.9 e v.
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reglement op het schaakspel met vier en di·ie speler.s. Wijkbij Duurblede.
4') Sissa. 1849.334 en Sissa, 1850.241
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Sissa. 1858.293 e.r.
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Het toemooi kreeg. op 26 augustus 1858. aandacht in de Bossche pers. zowel in de
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Ccnirant als in de Noordbrabander. Twee dagen later ineldde de Nc*,rdbrabander ook de uitschakeling van Rousseau.

Moleschott is in 1859 nog aan te treffen onder de oplossers van problemen in Sisso
' In 1861 verschijnt De Holland.,·c·he Sc·hacikspeler - ee,1 zakboek i·oor sc'haaksi,elers,
imwngesteld door den redacteur van Sis.w. Het boekje begint met een lijst van 39
schaakverenigingen, waarvan een te 's-Hertogenbosch. Meer gegevens worden er niet
verstrekt, alleen de naam van een van de leden: ..... Rousseau!
In 1862 vinden we weer een Bossche oplossers in Sissa onder het pseudoniem van
Hieronymus Schaakgraag ". In 1864 volgt het eerste bewaarde schaakproduct van
Bossche makelij, een schaakprobleem van M.F.A. Banens '4.
Daarna was het een paar jaar stil, totdat in Sissa, februari 1868, een probleem van de
hand van M. Hendriks verscheen. enkele maanden later gevolgd door een tweede ".
Deze problemen vormen het bewijs van hernieuwde Bossche schaakactiviteiten, die
bevestigd worden door de volgende brief in Sissa van 15 september 1868 ": "Het is een
waar genoegen te kunnen melden dat het Oud-Bosch-Schaakgezeischap St,·libec·k. na
eenige jaren lethargie, op nieuw met verjongden lust en verjongde krachten in het leven
is getreden. De vergaderingen worden gehouden elken maandag, 's avonds ten zeven
uren, in de directiekamer der Societeit Casino". Het aantal leden en de samenstelling
van het bestuur zouden zij later opgeven, omdat er wellicht wijzigingen zouden
optreden bij aanvang van het nieuwe seizoen. Deze brief vermeldt voor het eerst de

naam Strobeck, maar roept ook een vraag op: Oud-Bosch?!
In september en november 1869 verschijnen nieuwe berichten in Sissa ": "Reeds
sinds vele jaren bestond er te 's-Hertogenbosch, onder de benaming van Strobeck, eene
vereeniging ter beoefening van het schaakspel. De meerdere belangstelling en bijval,
die zich in de laatste tijden openbaarden, noopten de leden om het nu ingetreden speclsaizoen het gezelschap merkelijk uit te breiden, en het mogt hun gelukken een alleszins
geschikt lokaal voor hunne bijeenkomsten te vinden op de bovenzaal van het OudStads-Kofijhuis, door den eigenaar met bijzondere welwillendheid tot dat einde
beschikbaar gesteld". En weer die verwondering: "reeds sinds vele jaren"?! Op 11
oktober van dat jaar begon het seizoen met een grote opkomst. Ook werd een nieuw
bestuur gekozen J': "Ons wordt verzocht te berigten. dat het bestuur van StrObeck te 'S
Bosch is zamengesteld als volgt: Mr. F. Vermeulen, pres. G.J. Betz. Secr. H. Hohman,
Thes. De bijeenkomsten worden niet meer gehouden in Casino, maar op de Bovenzaal
van het Oud-Stads-Koffiehuis. iederen Maandag des avonds te half acht ure- Aardig
detail hierbij is, dat de eigenaar van het Oud-Stads- Koffijhuis H. Hohmann heette.
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" en in 1870 is Sritibeck
In 1869 volgt er een partij van de clubavond in Sissa
regelmatig onder de oplossers van de problema's in dit blad terug te vinden. Op de
vergadering van 7 november 1870 wordt de redacteur van Sissa. W.J.L. Verbeek, tot
erelid van Strlibeck benoemd "'
hi 1871 is St,Vibec·k nog terug te vinden in het Adresbeekje imi de stad 's-Hertogenbos ·h. Dat is het laatste levensteken van Strtibeck: in 1 873/1874 wordt de vereniging niet
meer in het adresboekje vermeld: op de ledenlijst van de Nederlandsche Schaakbo,id.
opgericht in 1873. is niet Edn Bosschenaar terug te vinden.

De club kwam dus wekelijks bijeen. en had zijn basis in een societeit. De vereniging
verhuisde later naar een horecagelegenheid. Dit werd waarschijnlijk vooral geYnspireerd
door de belangen van de penningmeester. al suggereert de brief ook de noodzaak
vanwege een grotere opkomst. waardoor de directiekamer van de societeit te klein werd.
Over het aantal leden valt verder heel weinig te zeggen. Het laat zich vermoeden. op
grond van de gegevens over de locatie. dat het aantal in 1869 toenain van circa tien tot
circa twintig leden.
Over de maatschappelijke herkomst van de leden hoeft weinig twijfel te bestaan. Van
Oss +I zegt letterlijk: "De leden van Casino behoorden evenals die van de Zwarte Arend
tot het Bossche patriciaat"..
Voor de leden die bij name waren genoemd. is dat na te gaan:
F. Vermeulen was advocaat aan het hof en de rechtbank. was lid van het Bureau van
Consultatie en woonde aan de Markt. Later zou hij voorzitter van 't Nut worden. Tevens
was hij agent van de levensverzekeringsmaatschappij 'Nederland' en secretaris van de
'Vereeniging ter Verbetering der Arbeiderswoningen'. Opvallend genoeg had hij volgens
het Adresboek +z geen stemrecht voor de gemeenteraad. Provinciale Staten en Tweede
Kanier.

Dat had G.J. Betz weI. die in het dagelijks leven wijnhandelaar was. evenals
Hohmann, die ook lid van de gemeenteraad was. Daarnaast was hij commissaris van de
'Vrijwillige Scherpschutters-Vereeniging Eendragt maakt Magt'.
Banens.

eerder lid van Sissa in Wijk bij Duurstede. was commissionair en had

stemrecht voor de gemeenteraad.
Moleschott was rechter bij de arrondissementsrechtbank.

Tot zover de feiten, de rest is vermoeden.
Het door Van der Waals genoemde geboortejaar is gebaseerd op Van der Linde. die op
grond van de Hollandsche Schaakspeler 1861. het jaar van de eerste vermelding als

geboortejaar geeft. De artikelen in Sissa over Strobeck. de deelname van Rousseau en
Moleschott in 1858 aan het toernooi in Nijmegen. de advertenties in 1848 en de referenties aan Oud-Bosch geven echter veel meer het beeld van een vereniging die rond 1850
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is opgericht. al zal de bestaansvonii door zijn oorsprong in societeit 'Casino' redelijk
infortiieel zijn geweest. Over de periode van lethargie is weinig te zeggen: had de
vereniging opgehouden te bestaan. of waren enkele heren af en toe blijven spelen? Het is
niet goed uit de foniiuleringen op te maken.
Het verdwijnen laat zich raden. mede omdat St.,sit vanaf eind 1870 zeer onregelmatig
vet schijnt. Het tweede nuninier van 1871 bevat inforniatie over oktober 1871. Het is
daardoor niet le achterhalen wanneer St,y,bec·k stopte met het inzenden van oplossingen.
Het zullen echter wei altijd vermoedens blijven: de archieven van 'Casino' zijn bij de drie
branden die het societeitsgebouw te verduren heeft gehad. vri.iwel geheel vernietigd: de
Bossche kranten zwijgen eenstemmig. ook in de topjaren van Strabeck. De vereniging
heeft haar geschiedenis grotendeels voor zichzelf gehouden.

7.2.5 Het schaakgenootschap te Amersfoort
Over het Schilitkgenootschitp Anters/bort " is wat meer te zeggen. Van deze schaakvereniging is een schrift met de jaarrekeningen en jaarverslagen bewaard gebleven "
Hoewel de jaarverslagen vrij summier zijn, is er toch wei een vrij duidelijk beeld te
reconstrueren.
Het Schacikgenc,c,tschap Amers.fc,<,rt werd opgericht op 2 oktober 1846. Daarv r
had een gezelschap van 7 88 leden bestaan. dat om de veertien dagen bij elkaar aan huis
bijeenkwam. Dat gezelschap besloot op aandrang van het lid Pels om een lijst rond te
sturen aan alle leden van de societeit 'Concordia en Amicitia' en alle bekende schakers
ter stede, om te komen tot een ' uitgebreid Schaakgenootschap" *
Op 11 september 1846 besloten vierentwintig aanwezigen tot het benoemen van
een commissie tot het opstellen van een ontwerp van wetten voor het genootschap eti
van een reglement voor het schaakspel. Op 2 oktober 1846 werd dit ontwerp

aangenomen en vastgesteld.

Dit brengt de gang van zaken bij Vriendschap en Oefening in Alkmaar in herinnering. Ook hier is er behoefte aan uitbreiding en aan een meer formele organisatie.
De uitbreiding is er. 24 personen schrijven zich in. Of de verbreding optreedt, mag
betwijfeld worden: met name omdat de leden gezocht worden onder degenen die al lid
zijn van de societeit 'Concordia en Amicitia'. Toch kon de diversiteit slechter.
Van degenen van wie ik de achtergrond (23 van de 24) heb kunnen achterhalen,
blijken er zes militair te zijn, vijf jurist. zitten er drie in de handel. zijn er drie werkgever
in een ambachtelijk beroep. zijn er drie medicus, zijn er twee (senii-)ambtenaar en is er

6dn leraar.

De juristen en militairen blijven gedurende de gehele levensloop van Scliaakgenootschap

Aniersfc)(,rt

een kleine 50%

van het aantal leden uitmaken (grafiek

17).

Het aantal

militairen varieert aanvankelijk door de afhankelijkheid van de overplaatsingen:

4,
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Grafiek 17: Ledenverloop en ber(,epscategorietn Schaakge,iootschap Ainers:foc,rt.
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later neemt het aantal militairen af. omdat Amersfoort zijn positie als garnizoensstad
verliest. Het is ook duidelijk dat de culturele elite dominant aanwezig is en blijft (grafiek
18).

Grafiek 18: Ledenrerloop en elites Schaakgent,otschap Amersfoort.
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De leden hebben verschillende religieuze overtuigingen. De Nederlands Hervormden
zijn in grote meerderheid (15 van de 24, waarvan ik overigens slechts van 18 het geloof
heb kunnen achterhalen). maar er waren toch ook drie rooms-katholieken. In de latere

jaren worden ook een Waals-Hervormde, een doopsgezinde en twee remonstranten lid.
Het streven naar uitbreiding wordt echter in erg bekrompen zin opgevat, namelijk
alleen in het aantal leden. Maar na de initiele injectie met nieuwe mensen. is men op dat
terrein ook niet erg succesvol. Bovenstaande grafieken 17 en 18 tonen vanaf het begin
een dalende tendens. die zich stabiliseert op 13 8 14 leden. Maar men onderneemt
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eigenlijk nooit actie oni het aantal leden uit te breiden. Als passief wapen wordt hooguit
de hoogte van de contributie en het entreegeld gebruikt. maar die koppeling wordt niet
als zodanig in de notulen gene,emd. Pas als in april 1861 het aantal leden A gedaald tot
tien, hetgeen volgens artikel 2 van de wetten het aantal leden is dat de voortduring kan
vorderen. wordt er over het ledenaantal in de notulen gesproken. Men besluit dan tot
september te pogen enkele leden bij te winnen. In september is er geen lid bijgekonien.
maar in een vergadeting waar slechts vijf leden aanwezig zijn. wordt dan toch besloten
om door te gaan. inede omdat de kastelein laat weten het bedrag voor vuur en lieht met
f3,- te verminderen. Een jaar later is de situatie nauwelijks beter, en besluit nien het
entreegeld voorlopig buiten werking te zetten. In 1863 wordt zelfs geconstateerd dat "het
haar leed doet dat door de Leden zoo weinig gebruik gemaakt wordt van de gelegenheid om te schaken". De jaren daarna toont het ledenaantal enige stijging, maar de
financiele verantwoording laat zien dat er nauwelijks van enige activiteit sprake is. Na
het overlijden in februari 1869 van H. Kniijff, die al lang secretans-penningmeester was,
konit ook de vereniging te overliiden.
1n 1871 wordt nog een poging gedaan om de vereniging opnieuw op te richten,
waarbij in de notulen twee oorzaken voor de eerdere ondergang werden aangegeven:
er was geen nieuwe secretaris voor H. Kruijff benoemd:
de vrijdagavond was wei een heel slechte avond voor schaakbijeenkomsten.
De vereniging wordt inderdaad heropgericht met vijftien leden. maar het blijft bij de
notulen van die oprichtingsvergadering. De analyse van het waarom van de ondergang
lijkt ook wel erg mager geweeg.
Zoals gezegd, was de visie op uitbreiding weI erg beperkt. Pogingen om het schaakgenootschap in verbinding met de buitenwereld te brengen. zijn eigenlijk afwezig. Weliswaar wordt in 1850 besloten om een abonnement op Sissa te nemen. maar als vereniging
wordt daar niets mee gedaan. Op geen enkele wijze wordt er iets gecommuniceerd met
de redactie. In 1853 is het financiele tij al weer gekeerd en wor(It besloten om het
abonnement op te zeggen. Ook aan het spelen van correspondentiewedstrijden met
andere verenigingen wordt niet gedacht. Het is dan ook absoluut niet verwonderlijk dat
Van der Linde in 1875 niet op de hoogte was van het bestaan van deze vereniging. Alles
is in die bijna 25 jaar intern gericht geweest 0
Het is niet zo. dat er financieel geen mogelijkheden waren om het anders te doen.
want dat blijkt wei uit grafiek 19.
De grafiek toont dat er in de eerste jaren een zeer fors vermogen werd opgebouwd.
ook al werd de reglementair toegestane vijf gulden contributie nooit geYnd en werden er
behalve borden en stukken ook nog schaakboeken en prijzen aangeschaft. Die prijzen
waren bedoeld voor de interne prijswedstrijd. die in de twee eerste seizoenen werd
gehouden. In het tweede seizoen kwam de eerste klasse (met vier! deelnemers!) niet tot
een einde, waarna het gehele initiatief ophield te bestaan. Maar vanaf het ,eizoen
")

Fen trappant vmrbeeld da,in·an is <>ok dat Atiier,t'oc,rt geen enkele bepaling over een honorair lidniaar,chap in
,iin wetten had vaan. Vele andere verenigingen ga\en de mogelijkheid om een 4terke whaker tcit erelid te milken.
Alleen toen de oprichter P. (Gallenkamp) Pets in 185() van w·™inplaat+ veranderde. werd hij tc,t lid z·an ,·erdien+te
beR,emd. hoewel de wetten een dergelijk lidmaabc·hap met kenden,
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Grafiek 19: Lede,1 en Financien SchaakgenootschapAniersfoort.
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1850/51 besloot men het batig saldo te gebruiken om de contributie erg laag te houden.
In drie seizoenen was het vermogen verdwenen zonder dat de lage contributie iets had
opgeleverd. In de jaren daarna worden de uitgaven verder geminimaliseerd. en worden
de contributies aangepast aan de uitgaven. Er gaat van de vereniging geen enkel initiatief
meer uit.
Vrijblijvendheid stond binnen de vereniging hoog in het vaandel en dat had
waarschijnlijk alles met dit verloop te maken. Dat blijkt al min of meer uit de oproepingsbrief voor de oprichtingsvergadering z, waar over de bijeenkomsten het volgende
wordt gezegd: "Ze zijn geheel facultatief. zonder eenige boete voor niet- of te
laatkomende. Geen andere bijdragen zullen van de leden gevorderd worden, als die
volstrekt benoodigd tot defroyen"tent van vuur en licht en het, naar de eventueele
behoeften. aanschaffen der Schaakspelen (provisioneel slechts eenige weinige), die het

eigendom blijven van het genootschap".
Het is deze geest die vanaf het begin een echte bloei van het genootschap onmogelijk
inaakte.

7.2.6 Strijdt met Beleid te Nijmege,i
Hoe anders dan in Amersfoort is het verhaal uit Nijmegen ! Daar wordt op 10 december
1848 Strijdt met Beleid opgericht. Op woensdag 13 december verschijnt het volgende
berichtje in de Provi,iciale Geldersche en Nijmeegsche Courant: "Wij vernemen. dat,
door eenige heeren liefhebbers van het schaakspel alhier eene vereeniging is gevormd.
onder directie van de heeren J. Hulst. gep. generaal majoor en F.D. Sneltjes. met het
doel. om telken 14 dagen. in een der localen van de societeit de Harmonie. te
vergaderen". Tot de oprichters behoren ook P. en W.A. Sodenkamp. die ook in
Amersfoort oprichter c.q. lid waren geweest #

1

1,
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Zie voetnoot bij Hovy. a. it. nci, ember 1961.60.
Ledenlijst bij Regh'mem ,·ric,i her .i<·haak·ge:cl.wha/1 'Stilidt met Beleid' \·an 5 oktober 1 85().
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Over het interne verenigingsleven is weinig bekend, alleen de wetten -van
respectievelijk 5 oktober 1850 en van 1861 (zie bijlage A3c)- zijn overgeleverd. Het
incest opmerkelijke daarin is. dat de classificatie van het Hmig.w·he Schaakge,ic,(,Isc·hap
weer voorkomt. inclusief alle regels over de bijbehorende voorgiften! Mogelijk is dat de
inbreng geweest van B. Spoelstra die begin 1849 lid werd. Zijn vader was immers lid
van het Hatigsche Q·hittikge,toot.w·hi,p van 1803 tot 1805. Het meest opmerkelijk is
echter dat deze regels ook in 186 I nog in de herziene wetten voorkwamen. Blijkbaar
werkte het echt zo!
Het eerste half uur van de bijeenkomsten (aanvankelijk om de veertien dagen, later
wekelijks: in de zomer maandelijks) werd besteed aan een vergadering. Of die tijd in de
praktijk ook echt nodig was. is voor Strijdt inet Beleid niet bekend, maar soortgelijke
conslructies waren er ook bij P£,latiieclef in Leiden en Philicio, in Leeuwarden (zie 8.3.3
en 8.3.5).
Helaas heb ik alleen over de eerste vier jaar een complete ledenlijst kunnen
achterhalen. De vereniging vertoont in deze jaren alleen maar groei: 11 leden in 1848.20
in 1849.33 in 1850 en 37 in 1851. Dan tel ik de tot honorair lid benoemde tegenstanders
uit correspondentiewedstrijden maar niet mee. Dat waren er 7: C. Messemaker. W.
Kaniphuizen en Van der Ben uit Gouda en W.J.L. Verbeek, C.P. Pels, J.L. Banens en
J.G. Hijmans uit Wijk bij Duurstede. Vanaf 185 I mi het ledental zich weI gestabiliseerd
hebben, of zelfs zijn afgenomen. want de doorhalingen op de ledenlijst nemen dan toe.
De vereniging had in die eerste jaren een fors peloton militairen in de gelederen
(ongeveer 25%). handelaren vorniden de tweede groepering (ongeveer 15%). Handel en

*
garnizoen waren in Nijmegen volgens Van der Aa inderdaad de belangrijkste bronnen
van bestaan. De culturele beroepen maakten ongeveer 70% van het totaal uit.
Religieuze gezindte lijkt geen rol gespeeld te hebben: de meerderheid was
Nederlands Hervormd, maar er waren ook katholieken. evangelisch-luthersen, WaalsHervormden en joden lid. Dit beeld is geen afspiegeling van het beeld over de stad als
geheel. Van der Aa geeft aantallen van 5000 Nederlands Hervormden. 1400() roomskatholieken, 370 evangelisch-luthersen, 100 doopsgezinden en 430 joden. De elite in
Nijmegen zal echter ongetwijfeld vooral uit Nederlands Hervormden hebben bestaan.
Strijdt met Beleid is vooral een bijzondere vereniging geweest door zijn exteme opstelling. In 1850 werd gestart met een reeks correspondentiepartijen met Sissa in Wijk bij
Duurstede. Vriendentr<,113< m Gouda (7!). Stei,1 in Den Haag en met Stuttgart. De leden
werkten ijverig mee aan Sissa en men stuurde ook berichten aan de Schachzeitting. Die
gaat in 1851 uitvoerig in op de klassenindeling. die men als zeer origineel beschouwt.
Men schrijft zelfs "': "eine Vorschrift des uns vorliegenden Nymeger Statuts durfte
dagegen den Vorzug der Eigenthumlichkeit haben und zugleich als Beispiel angeli,hrt
werden konnen, dass selbst die Englander. deren practische Tuchtigkeit wir so oft
anzuerkennen Gelegenheit hatten. von unseren Nachbarn weit ubertroffen werden "
En dat met de klassenindeling die door Van der Linde zo belachelijk werd gemaakt!
49
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Een andere blijk van externe alertheid werd gegeven, toen Anderssen na zijn zege in
het grote toemooi van Londen in 1851 het erelidmaatschap werd aangeboden '1. Het
hoogtepunt in het bestaan van de vereniging is zonder enige twijfel de organisatie van
het grote toernooi in 1858 (zie 7.2.10).

Op 17 juli 1860 organiseerde Strijdt met Beleid, wat zij zelf noemden. een
schaakfeest ". Centraal stond een schaakprobleem van Bodding, opgedragen aan J.
Hulst. Laatstgenoemde had namelijk landelijk een zilveren beker uitgeloofd voor een
goede oplossing. Op deze dag vond de loting tussen de goede inzenders plaats en werden
"
vervolgens ook consultatiewedstrijden georganiseerd. Er waren deelnemers uit het hele
land. De zilveren beker werd gewonnen door de heer Stael van Holstein uit Brummen.
terwijl de consultatiewedstrijden gewonnen werden door de heren Raland uit Deventer
en Polak uit Nijmegen, en wei vddr Koopman/Veraart (Zaltbommel/Bergen op Zoom)
en Higger/Van Doorninck (Monnikendam/Deventer).
In 186 I reisden Hulst en Van Roggen naar Amsterdam om daar aanwezig te zijn bij
het bezoek van Anderssen ".
Daarna wordt het stil. Pas in 1866 valt de naam Strijdt met Beleid weer in verband
met het overlijden van Jan Hulst. die op weg van de vereniging naar huis plotseling
overlijdt (zie 10.2).
Nijmegen [...] telt slechts de helft meer
Een jaar later roept Verbeek in Sissa uit
van het vroegere aantal leden. onder welke nog slechts enkele van hunne belangstelling
:

doen blijken"
In 1868 geeft Sissa nog wel aan: 'Samenkomst dinsdagavond 19hOO in 'Nut en
Genoegen"'. maar verdere berichten ontbreken. In de bodeboekjes die in Nijmegen
verschenen tussen 1880 en 1974 wordt de vereniging niet vermeld tussen 1880 en 1893.
In 1894 wordt de vereniging vermeld met als bestuur notaris B. van Pelt als voorzitter,
en G.C. Smith. chemisch industrieel, en W. Ivens. fotograaf, als bestuursleden.
Waarschijnlijk is de vereniging toen heropgericht. De vereniging floreert echter niet.
want een jaar later schrijft Van Lennep ": "De vereniging schijnt door totaal gebrek aan
energie bij het bestuur en evt. leden voorgoed den doodslaap te zijn ingegaan".
Dat laatste is echter niet waar. want in 1907 wordt de vereniging voor de tweede keer
heropgericht en zij vierde in 1998 het 150-jarig bestaan !

Men krijgt sterk de indruk dat Jan Hulst de drijvende kracht achter Strijdt inet Beleid
( 1848-1866) is geweest. Toen zijn energie door hoge ouderdom begon af te nemen.
raakte ook de vereniging in de versukkeling, die dan ook snel na het overlijden van Hulst
eveneens de geest gaf.
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7.2.7 's-Gravenliaagscli Schaakge,iootschap Stein
Het 's-Gravenhaagsch .schaakgenootschap Stein is een van de meest intrigerende schaakverenigingen van de negentiende eeuw. Het bestond slechts twee jaar en werd opgevolgd
door een vereniging met de opmerkelijke naam Discendo Discimits. Wat heeft zich in het
Haagse afgespeeld tussen 28 januari 1851 en 3 mei 1853? Het verhaal laat zich. naar ik
vermoed. grotendeels reconstrueren uit de notulen van de zestien vergaderingen die zijn
bewaard in het dossier dat over Stei,1 nog bestaat in het Gemeentearchief van Den Haag
Het nu volgende overzicht is geheel uit die zestien verslagen opgebouwd.
Op 28 januari 185 I kw amen negentien heren bij elkaar in een zaal van het cafd-

restaurant van Van der Tijl. Tot deze vergadering was opgeroepen in het Dagblad ran 'sGravenhage. met als doel de oprichting van een schaakgenootschap binnen de stad 'sGravenhage. De vergadering werd geopend door de heer Lion als een van de initiatiefnemers.
De tijdelijke voorzitter stelt voor "de aanneming en ten uitvoerlegging van vi.if
maatregelen. De eerste maatregel strekt. om. ter onderteekening, te doen rondgaan.
eene lijst, waarop staat vermeld: Naamlijst der Heeren, die, door de onderteekening van
deze lijst. verklaren, leden te worden van een Schaakgenootschap te 'sHage, onder een
kenspreuk en naar bepalingen en reglementen, later vast te stellen, door de Constituerende Vergadering, uitmakende de onderteekenaren dezer lijst". Daartoe wordt besloten
en de volgende personen tekenen deze lijst: Dr. Emmanuel Stein. L.D. Simons, Iz. J.
Lion, M. Vizevene. J.D. Isaacsson, G. Bisschop, P. Korpershoek v.d. Kooij. W.J. Pijzel.
A.C. Regoun, J.W.J. Mandeau, D. Sarluis, H.B.F. (H.F.?) Benier, C.D. van Schounenburg. A?.G. Blum, J. Cohen, J.M. IJserman, B. van Raalte, B. Vink jr.. W. H. Gebel en
W. Laebenberg. Voor anderen zou deze lijst nog openstaan tot de eerstvolgende
vergadering op 1 februari 1851 (de vaststelling van deze datum was de vijfde maatregel).
De tweede maatregel is de goedkeuring van een verklaring " dat zij zich voorloopig
heeft geconstitueerd". Uit een aantekening bij het conceptreglement. dat men later ging

opstellen, blijkt dat men haast had met de constitutie in verband met de door Philidor in
Amsterdam uitgeschreven wedstrijd (6.4.2.2).
De derde maatregel betrof de benoeming van een bestuur. Vanwege het gevoelen
van de vergadering dat dit nog niet goed mogelijk was, omdat men elkaar nog nauwelijks
kende. werd besloten tot de benoeming van een tijdelijk bestuur voor drie maanden. In
twee stemronden werd Emmanuel Stein. een zoon van Elias Stein. benoemt tot tijdelijk
voorzitter met zeven stemmen. terwijl Bisschop en Lion ieder zes stemmen op zich
verzamelden.
G. Bisschop werd vervolgens benoemd tot tijdelijk thesaurier, een betrekking die hij
aanneemt onder de "uitdrukkelijke vermelding althans. dat zijne maatschappelijke
betrekking [apotheker. HS] hem beletten zou. die ijver in de waarneming zijner functie
aan den dag te leggen. als hij wel verlangen zou te bekomen". In de vergadering van I
februari volgde al het bericht dat Bisschop "tot zijn leedwezen" voor de betrekking had
bedankt. Lion werd benoemd tot tijdelijk secretaris.
Als vierde maatregel benoemde men een commissie die samen met het tijdeluke
bestuur een concept voor de wetten en reglementen moest opstellen. Van der Kooij,
Simons en Gel)el namen plaats in deze commissie. nadat isaacsson daarvoor bedankt
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had.

vergadering op I februari hield de tijdelijk voorzitter
"waarin hij het doel van het opgerigte Genootschap in krachtige
[onleesbaarl schetst. en de verpligting. die op de leden rust. om den roem te handhaven
van de Stad. die eenmaal het eerste en beroemdste Schaakgenootschap bezat van ons

Bij

de opening van de tweede

een korte toespraak

vaderland". Zeer waarschijnlijk verwijst Emmanuel Stein hier naar het Haagsche
Sc·haakge,toc,tw·hap uit 1803. waarover ik al mijn twijfel heb uitgesproken of dat wei de
eerste schaakvereniging geweest is.
In deze tweede vergadering treden nog als constituerende leden toe: B.M. Perk,
A.T.J. Schroevers. M. de Chateleux, J.T. van Schounenburg, J. Schade. S. van der Kooij.
G. Nicola en G.C. Nicola jr. De vergadering benoemde J. Schade meteen als tijdelijk
penningmeester. Tevens besloot men om Korpershoek van der Kooij aan te stellen tot
tijdelijk commissaris vice-president.
Om de noodzakelijke voorwerpen te kunnen aanschaffen. werd besloten dat ieder lid
behalve de contributie ook nog ieder f 1.- aan de kas zou bijdragen.
Het concept van de wetten werd artikel voor artikel besproken en vastgesteld (bijlage
A3d 1). Uit de Memorie van Toelichting op de conceptwetten, die eveneens in het archief
zijn bewaard, blijken nog enkele opmerkelijke overwegingen achter de artikelen.
De toelichting op artikel 2 -Het Genootschap. hetwelk de kenspreuk aanneemt van
Stei,1. za\ bestaan uit een onbepaald aantal leden- geeft aan, dat men de vereniging
aanvankelijk Statinton-c·/ub had willen noemen. maar door de gedachte "hoe men niet
altijd den vreemdeling moet eren. wanneer men op eigen roem mogt bogen. en hoe veel
verpligting het Schaakspel in Nederland aan dien grooten Schaker heeft" was men van
gedachten veranderd. Ten aanzien van het onbepaalde getal der leden gold als overweging:"Eene bepaling. gegrond op het vrijzinnige beginsel van geen al te besloten kring
te vormen. Het spreekt van zelf. dat door de waarborgen. waarvan de aanneming van
nieuwe leden is omringd, ook gezorgd is. dat het genootschap zelf dat onbepaald. door
zijn votum, kan bepalen".
Tijdens de vergadering worden de regels voor het aannemen van leden nog
aangepast. Het quorum voor aanneming wordt verhoogd tot tweederde. maar de
mogelijkheid om door storting van .f 15.- een kandidaat-lid door (fdn lid te laten
deballoteren. wordt met de kleinst mogelijke meerderheid (11 tegen 9) uit de wetten
geschrapt.

Er is ook discussie over artikel 15. Dit artikel over het betalen van de contributie in de
zaal der bijeenkomsten, wordt noodzakelijk geacht om zo de kosten van een bediende uit
te sparen. De vergadering staat er dan wel op dat iemand niet persoonlijk hoeft te komen.
Artikel 21 bevestigt het recht van ieder lid om zelf ook voorstellen te doen tot het
aanschaffen van boekwerken en tijdschriften. De Memorie van Toelichting geeft als
argument: "Waarborgt de vrijheid der leden tegenover het Bestuur. die alzoo ook hunne
keuze en hun smaak de gelegenheid hebben te voldoen".
Ook achter artikel 22 (Elk besluit, waar dit niet anders is bepaald, heeft voor ieder
lid des Genootschaps verbindende kracht. zoodra het is genomen in eene vergadering,
welke door minstens een derde der leden is bijgewoond) gaat een principieel standpunt
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schuil: "Daar het doel des Genootschaps is uitspanning. en men alzoo kwalijk de leden
tot getrouwe opkomst kan dwingen: de gang van zaken daarentegen belemmerd kan
worden. indien slechts eene Volle vergadering beslissen kon. is het noodig geacht eene
dergelijke bepaling vast te stellen. als in dit artikel is vervat".
In artikel 25 wordt vastgelegd dat partijen die om 1 2 uur niet beeindigd zijn. in de

volgende bileenkonist uitgespeeld kunnen worden. omdat: "Het is noodig bevonden. een
vast uur aan te wijzen. waarop de spelers moeten eindigen. daar ligtelijk anders soms
halve nachten md het spel zouden kunnen doorgebragt worden". De tekst van het
artikel is dus niet zo stellig als de toelichting
Over de toegevoegde regels op het schaakspel geeft men de volgende toelichting:
'-De ondervinding heeft geleerd. dat strenge wetten op het Schaakspel alleen in staat
zijn. goede spelers te vormen: van daar de reglementen. die door alle Schaakgenootschappen op het spelen zijn gemaakt. en naar het voorbeeld van welke ook het
tegenwoordige reglement is opgesteld. Even nuttig is het bevorderen. dat al de leden
van hetzelfde genootschap. onveranderlijk. naar dezelfde regels spelen; men zou
anders, zoo dikwerf de spelers van partij veranderen, tot het maken van conventionnele
voorwaarden genoodzaakt zijn. hetgeen slechts de gelegenheid tot het ontstaan van
geschillen kan verrijken"
Uitvoerige discussie was er over de betaling van geld voor het spelen van partijen.
Moet dat alleen door de verliezer of door beiden betaald worden. De vergadering besluit

tot het laatste.
Zonder enige discussie werd artikel 8 aangenomen. wat later een cruciaal artikel zou
blijken te zijn: -Leden, die. voor hun lidmaatschap bedankt hebbende. wenschen
wederom tot het Genootschap toe te treden. zullen. mits tusschen de uittreding en de
wedervoorstelling ten minste een tijdvak van zes maanden zij verloopen. even als ieder
ander kandidaat. onderworpen zijn aan eene voorstelling en eene stemming. in voege
zzilks in artt. 6 en 7 is omschreven. Van de betaling van het na te melden entrde-geld
zullen echter de zoodanigen. die dit reeds eenmaal mogten voldaan hebben. zijn vrijgesteld
De wetten worden door de aanwezigen getekend.
Het bestuur wordt gemachtigd de wettelijke toestemming voor de vereniging te
vragen. Ook benoemt de Vergadering de heren L.J. Boxoy. M.M. Coopman en M. Van 't
Kruijs. bestuurders van Philidor te Amsterdam. tot leden van verdienste en de heer H.
Tels. hoofdredacteur van de Niettit'e Rotterdcunsche Courant. tot corresponderend lid.
Tevens wordt besloten de schaakgenootschappen in het vaderland kennis te geven
van de constitueting van Stei,1. met de uitnodiging vriendschappeliike betrekkingen aan
te knopen ". De antwoordbrieven op deze uitnodiging zijn bewaard in het archief van
'

)

De uitgaunde brief van Stc,iii i hew·aard geblben in het \ereniging archiet' \an Palaim'de., te I.eiden:
Mijne Heeren. de ondergeteekenden hebben de eer. UEd. bi.i de/en ter kenni5 te brengen, dat hier ter vede een
*chaakgen<witcchap is cipgerigt. mder den titel van: '4-Gravenhaag,ch Schaakgenix,w'hap Steut. en , ergaderende.
wkirloopig. M ee malen '0 week0. den Ditig dag en den Zaturdag axond... \·an 7 tot 12 uur. in het catil regaurant cip
de Piaal..

Terwill zij. bitinenk<,rt. U /ullen dirn tirkoillen:en exempl.tar der.tatuten de. Gen<xick·hap.. \:r/*rken /ii L
niet alleen om een exeniplaar 5,[n de wetten en reglementen. welke U.e inrigting heheerwhen: maar \·leilen /ii
/ich <) )k. dat uw gemx,t ·hap weI in \ riend,chappelijke betrekking met het genootsc·hap Stem /al w·illen treden.
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Ski,1 en vormen een belangrijke bron van kennis over de schaakgenootschappen
halverwege de negentiende eeuw.
Tot slot worden die personen die wei op de vorige vergadering waren, maar niet op
deze. uitgenodigd alsnog definitief als constituerend lid toe te treden.
De derde vergadering vindt al weer drie dagen later plaats op 4 februari. De eerste leden
bedanken: Pijzel, Mandeau en Blum. In deze vergadering schenken verscheidene leden
boekwerken, tijdschriften en schilderijen aan het genootschap. De vergadering besluit
om voortaan op dinsdag het eerste uur te gebruiken voor de oplossing van de problema's
in de publieke werken (Hande/sb/at/ en Sissa) en deze in te zenden om zo de roem van
Stein te vestigen.
In de vergadering van 8 februari worden prijzen uitgeloofd aan ieder die een jaar
lang alle problema's zal hebben opgelost en aan diegene die zelf vijf problema's opstelt.
De vergadering keurt deze voorstellen goed, maar het zou nooit tot uitreiking van deze
prijzen komen. In deze vierde vergadering wordt ook bekend dat het genootschap ook
zijn tweede penningmeester kwijtraakt. Schade moet "door plotselinge omstandigheden"
als lid bedanken. Korpershoek van der Kooij wordt nu penningmeester en in zijn plaats
wordt B.M. Perk als ondervoorzitter benoemd.
Op 22 februari vindt de vijfde vergadering plaats. In die vergadering wordt C.M.
Mensing. letterkundige, als lid toegelaten en wordt besloten tot de uitgifte van vijftig
aandelen van f5,- om zo sneller de noodzakelijke zaken te kunnen aanschaffen. Wat
daaronder wordt verstaan, is op te maken uit het verslag over de eerste drie maanden:
twee lange tai'els en vijf kleine. dertig stoelen. twee hanglampen met toebehoren. tien
schaakborden en elf schaakspelen. twee koperen correspondentiespelen. een mahoniehouten geschilderde kast. twee schaakboeken, een speelbus. twee ballotagebussen met
toebehoren. twaalf lepeltjes. twaalf punchglazen. twaalf wijnglazen, twaalf liqueurglazen. twaalf suikerschaaltjes, zes pijpendopjes. zes pijpen[onleesbaar]. een oliekan, twee
likeurmaatjes en voorts allerlei zaken voor de administratie en tenslotte nog 162
diploma's en 120 exemplaren van de gedrukte wetten en reglementen. De eigendommen werden tegen brandschade verzekerd.
Eind februari zijn er problei "ten met de zaal. waarna het bestuur burgemeester en
wethouders van Den Haag vraagt een lokaal ter beschikking te stellen. Dezen wijzen
daarop de lokalen boven het Stads-Koornhuis om niet aan de vereniging toe. -behoudens
te maken regeling met de kamerbewaarster. Jufvrouw Beelen". De zojuist aangegeven
uitzet, zal dus wel voor dem lokalen bedoeld zijn geweest. De vergadering spreekt
daarover zijn dank uit in zijn zesde vergadering op 8 maart. In deze vergadering wordt
ook bekend dat Stein onderhandelt met Str(idt met Beleid in Nijmegen over het aangaan

van een correspondentiewedstrijd. Tot slot besluit deze vergadering om een voorstel van
ten einde 2919n broederlijke band in ons Vaderland al de beoefenaarx van het edele koningsspel te vereenigen

Zich in Uwe welwillende , riendxhap aanbevelende. hebben wij de eer zich niet hoogachting te m,emen:
Het tijdelijk Bestuur,
Dr. Emanuel Stein - voorzitter
B.M. Perk Commiss. vice President
-

P. Korpershciek vd Kimij - penningmeester
J. Lion - secretaris.
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Isaacsson om de koning het Beschermheerschap over het Genootschap aan te bieden. te
verwerpen.
In de zevende vergadering van 1 april 1851 is het genootschap met twee leden
uitgebreid: H.M. Busser en J. van Bemmel. Het Stedelijk Bestuur liet weten negatief te
beschikken inzake een verzoek de lokalen met gas te mogen verlichten. De correspondentiewedstrijd met Strijdt met Beleid heeft een aanvang genomen onder leiding van
L.D. Simons. Het bestuur brengt een voorstel voor een Huishoudelijk Reglement van
negen artikelen in behandeling, dat na enige discussie licht geamendeerd wordt
aangenomen. Vervolgens wordt een wijziging van de wetten aangekondigd.
De achtste vergadering van 15 april 1851 wordt geopend en direct weer gesloten
vanwege de te geringe opkonist.
In de (negende) vergadering van 3 mei wordt bericht dat F. Everaars als lid is
aangenomen en de heer Van Reijerdam wordt staande de vergadering geballoteerd. De

vergadering besluit niet deel te nemen aan de door Philidor georganiseerde wedstrijd.
voornamelijk vanwege het meerdaagse karakter ervan. Dit is opmerkelijk, omdat deze
wedstrijd eerder in het jaar het argument was om tot een snelle constituering van Stein le
komen. Men voelt zich echter nog onvoldoende op die strijd voorbereid om de eigen eer
op het spel te zetten. De aangekondigde wijzigingen van de wetten worden behandeld en
goedgekeurd (bijlage A3d2). Als gevolg daarvan kan Jonkheer Mr. G.L.H. Hooft.
burgemeester van 's-Gravenhage, lot Lid van Eer benoemd worden. Aldus geschiedt. Het
tijdelijk bestuur legt vervolgens rekening en verantwoording af over de eerste drie
maanden. Het bestuur wordt over het gevoerde bewind gedechargeerd. Het tijdelijk
bestuur verwerpt een benoeming bij acclamatie tot definitief bestuur en vraagt om een
afzonderlijke stemming. Ieder lid wordt hierbij met zeer grote meerderheid herkozen.
De tiende vergadering wordt dan gehouden op 4 oktober 1851. De vereniging is
verder gegroeid door de toetreding van J.L. Le Rutte, J.B. Rietstap, Van Valkenburg, M.
Simons en J.P. van der Kooij. De vergadering is bijeengeroepen om een voorstel van de
heren Busser, Ilserman, Mensing. Everaars en L. D. Simons te bespreken om de wetten
zodanig te wijzigen dat de lokalen op zondag opengaan van 12 tot 5 uur, waarbij de
toegang voor iedereen vrij is. De discussie richt zich op de vraag of de wetten nu al
gewijzigd moeten worden, of dat men beter eerst een proef kan nemen. wat de voorkeur
van het bestuur heeft. De notulen zijn over de uitkomst niet erg duidelijk. maar op
zondag gingen de lokalen hoe dan ook open.

Van Stein krijgt men door de notulen een aardig beeld hoe deze vereniging functioneerde. Er was veel oog voor organisatie. Het Huishoudelijk Reglement was noodzakelijk
gevonden om -regel en orde te handhaven". Er was duidelijk behoefte aan formele
organisatie. Daarnaast voel je de sfeer van burgerlijke plichtplegingen. Men is
vriendelijk voor elkaar, de notulen besteden veel aandacht aan dank zeggen en aan het
uitgebreid refereren aan donaties door leden. Het geven van geschenken lijkt een
cultuuronderdeel te zijn waar je niet in achter mocht blijven. Daarnaast weet je dat de
notulen zelden de gehele waarheid tonen, ze zijn in het algenieen van de meeste emoties
ontdaan. Je vmagt je af wat er aan onderhuidse spanningen heerst.

Die onderhuidse spanningen komen aan het licht in de elfde vergadering van Stein.
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die op 31 januari 1852 werd gehouden. Om die spanningen beter te begrijpen is het
noodzakelijk de samenstelling van Stein beter onder de loep te nemen.
In deze vergadering wordt kennisgegeven dat sedert de vorige vergadering J.C.
Kuhlman. W.G.F. Voigt. M. Schaalje, E.M. Abrahams en S.A. Levisfahn als leden zijn
toegetreden. maar dat J.T. en C.D. van Schounenburg als zodanig hebben bedankt. De
vereniging heeft dan 36 gewone leden. die allen tot de gegoede burgerij van Den Haag
behoren. Maar in deze groep is de samenstelling wat anders dan we bij de andere
Herenverenigingen gezien hebben. Bij Stein vormen de handelaren de grootste groep.
varierend van handelaar in effecten tot graanhandelaar, wijnkoper en winkelier. Naast
deze groep handelaren is er een grote verscheidenheid in andere beroepsgroepen. Er zijn
ambachtsmannen, ambtenaren, medici. militairen. fabrikanten en renteniers. Ook op
religieus gebied is de verscheidenheid groot. De meesten zijn Nederlands Hervormd.

maar er is bijvoorbeeld. naast rooms-katholieken en Waals-Hervonnden. ook een grote
groep joden. In het eerste bestuur zijn deze (Hoogduitse) joden goed vertegenwoordigd
met Emmanuel Stein als voorzitter en J. Lion als secretaris.
De vergadering van 31 januari 1852, met 28 aanwezige leden, begint kabbelend.
Men besluit tot instelling van een presentieboek. dat iedereen minimaal Edn keer per
maand moet tekenen op straffe van een boete van 25 cent. Ook wordt het bestuur
opgedragen een klassenindeling voor te bereiden. Daarna legt het bestuur, die avond
onder aanvoering van zijn ondervoorritter, rekening en verantwoording af en wordt het
gedechargeerd.

Aan de orde is dan de bestuursverkiezing. -Wordt voorgelezen den missive van den
E. Stein, waarbij ZEd. op 27 januari zijn ontslag neemt als president des
Genootschaps'. De zinsnede 'en verzoekt niet weder in aanmerking te komen" wordt
later doorgehaald. "De Heer Lion. den aftredenden Secretaris, verzoekt niet weder in
aanmerking te komen". Het lijkt duidelijk: binnen het bestuur is er een knallende ruzie
geweest langs de scheidslijnen van het geloof.
Men gaat over tot stemming en in de eerste stemronde krijgt E. Stein 11, Perk 14 en
Bisschop 3 stemmen. Onidat niemand de volstrekte meerderheid heeft, volgt er een
tweede stemronde. waarbij Perk 15 stemmen en Stein 13 stemmen krijgen. De heer Perk
weigert daarop de benoeming te aanvaarden. Er volgt een derde stemming, waarbij Perk
16 stemmen. Stein 9 en Van der Kooij. Van Reijerdam en Bisschop ieder Edn stem
krijgen. Perk verklaart nu zijn benoeming tot voorzitter afhankelijk te stellen van de
benoeming der overige leden van het bestuur.
Bij de stemming over de Ondervoorzitter krijgt Bisschop 16 stemmen. Hij wil de
functie accepteren als Perk voorzitter wordt. Korpershoek van der Kooij wordt
vervolgens met 25 stemmen herbenoemd als penningmeester. Ook hij wil de betrekking
alleen accepteren afhankelijk van de benoeming van de andere bestuursleden.
Bij de stemming voor een secretaris krijgt de heer Lion 14 stemmen en Kuhlman 12.
1n de noodzakelijke tweede ronde wordt Lion gekozen met 16 stemmen tegen Kuhlman
12. "De heer Lion tot secretaris benoenid zijnde. verklaart. aan den wensch der
meerderheid gehoor te geven, en de betrekking te aanvaarden. doch onder hetzelfde
voorbehoud van de overige benoenide heeren. De Heer Perk verklaart als nu het
voorzitterschap niet te aanvaarden. ten gevolge waarvan ook al de overige leden van

Hr. Dr.
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het Bestuur bedanken"
Een motie om de vergadering te verdagen wordt met 19 tegen 10 stemnien
verworpen. Er volgt dan een stemronde waarbij ineens voor alle functies wordt gekozen.
Perk (20 stemmen), Bisschop (15 stemmen) en Kori)ershoek van der Kooii (23
stemmen) worden in 6dn keer gekozen. Voor de functie van secietaris krijgt Kuhlman 11
stemmen. Lion 7. Bisschop 4, Van Reiierdam 2 en Van der Kooij 1. Het verzoek van
Lion om niet in aanmerking te komen. wordt van de hand gewezen. Hij krijgt opnieuw 7
steninien. terwijl Kuhlman 12 stemmen en Reijerdain I stem krijgt. In dit circus zijn er 8
blanco stemmen uitgebracht. Men begint weer opnieuw en wederom verzoekt Lion
dringend om niet op hem te stemmen. In deze ronde wordt er inderdaad niet meer op
Lion gestemd. Kuhlman krijgt 12 stenimen. L.D. Simons 11 en Bisschop I. Het einde is
nu in zicht want in de vervolgronde krijgt L.D. Simons nu 15 stemmen tegenover de 12
van Kithlman. De eerstgenoemde is daarmee benoemd. 'Het geheele bestuur verklaart
alsnu ziine betrekkingen te aanvaarden". De actie van Perk om het voorzitterschap in
eerste instantie te weigeren. was dus duidelijk tegen Lion gericht.

De rust is voor even teruggekeerd. Voor zover kan worden nagegaan heeft niemand naar
aanleiding van het gebeurde zijn lidmaatschap opgezegd. In de twaalfde vergadering van
31 maart 1852 wordt kennis gegeven: "Dat de Conimissie der Correspondentiepartijen
met het Schaakgenootschap Strijdt inet Beleid te Nijmegen schriftelijk heeft geadviseerd om de eerste partij als verloren te beschouwen en de tweede als remise". Vervolgens komt het 'reglement op de klassificatie' in behandeling. Na uitvoerige discussie
wordt het reglement nagenoeg ongewijzigd goedgekeurd.
Dan volgt de dertiende vergadering op 17 april 1852 met twintig leden. Daarin wordt
een brief van het bestuur van Strijdt niet Beleid voorgelezen. waarin alle zetten uit de
correspondentiepartijen staan met hun commentaar. De Nijmeegse vereniging verzoekt
het bestuur van Stein eventuele aanmerkingen daarop binnen acht dagen terug te sturen.
zodat de partijen in Sissa kunnen worden opgenomen. Tevens laat Strijdt met Beleid
weten de spelers aan Haagse zijde, de heren M. Vizevene, G. Bisschop, H.M. Busser
en L.D. Simons, te hebben benoemd tot honorair lid. De notulen vervolgen dan met:

"Wordt voorgelezen het antwoord, daarop door het bestuur van het Genootschap Stein
gezonden, waarbij de gemaakte aanmerkingen op eene na, werden goedgekeurd en
tevens werd te kennen gegeven. dat de tot honoraire leden benoemde Heeren zich,
vereerd door de onderscheiding, de benoeming hadden laten welgevallen. De
Voorzitter berigt voorts, dat later nog aan het Genootschap te Nijmegen is toegezonden
eene reeks aanmerkingen op de, op dit genootschap gemaakte notes, geteekend door
den Heer Vizevene. De brief daartoe strekkende wordt voorgelezen".
De vergadering besluit vervolgens opnieuw twee partijen te willen starten met Sir(idt
met Beleid en benoemt de Nijmeegse heren Van Roggen, Sneltjes en Spoelstra tot Lid
van Verdienste. Daarna volgt er een discussie over de gemaakte klassenindeling en
wordt de inwerkingtreding daarvan vastgesteld op 1 mei 1852.
Dan leest voorzitter B.M. Perk een door hemzel f geschreven brief voor, gedateerd 17
april 1852 "Toen de Vergadering van den 8e Februari 1851 mij de eer bewees. als Onder-Voorzitter in het Bestuur van het Genootschap te roepen. heb ik die betrekking met
:
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ijver en lust aanvaard. De meesten Uwer weten wat ik voor het Genootschap heb
gedaan; met de hand op het hart kan ik verklaren, niets verzuimd te hebben. wat kon
strekken tot den bloei onzer vereeniging, tot de vermeerdering van het genoegen der
leden. Toen de Vergadering van den 31 en Januarij 11. mij door eene viermaal
uitgebragte stemming tot voorzitter verkoos, heb ik getoond die hoogstvereerende
keuze te waardeeren. door het presidium aantenemen. Ik mogt toen niet langer
aarzelen, tegenover dat consequente verlangen, en heb het voorzitterschap aanvaard.
wel wetende wat daaraan verbonden was, maar daarbij tevens verklaard mijn pligt in
alles en voor allen te zullen kennen. Die pligt, M.H.. gebiedt mij nu aftetreden. Ik leg
het voorzitterschap van het Genootschap Stein zonder aarzeling neder. meer met
genoegen dan met spijt".

Perk vertelt dan hoe hij onder moeilijke persoonlijke omstandigheden zich toch
voor het genootschap heeft ingezet. wat zijn verdiensten daarbij zijn en hoezeer hij zich
had verheugd op de nieuwe correspondentiepartijen met Strijdt met Beleid.
Hij vervolgt dan met de motivatie voor zijn aftreden: "Een lid van het Genootschap.
dat in het vorige Genootschapsjaar, het Bestuur en vooral mij door zijne houding aan
de beschuldiging van willekeur en godsdiensthaat blootstelde. en daardoor menigeen
heeft afgeschrikt zich kandidaat voor het lidmaatschap te stellen. dat lid heeft zich
dezer dagen weder even ongepast vis-A-vis het tegenwoordig Bestuur, en vooral
omtrent mij, gedragen. In die gevallen voorziet de wet niet: doch waar zij zwijgt, zegt
mij mijn gevoel. dat ik aan mij zelven verpligt ben. mij niet langer hieraan te mogen
bloot stellen. Ik treed daarom af, en geef de redenen die mij hiertoe nopen. schriftelijk.
M.H., opdat ze in het archief van het Genootschap zouden kunnen worden bewaard. en
gevoegd bij stukken, die het door mij aangevoerde zullen bevestigen".
Op verzoek van Lion noemt Perk in de vergadering de naam van zijn opponent: M.
Vizevene. "Deze verdedigt zijne handelwijze staande in betrekking tot het opzenden
van het antwoord des Bestuurs aan het Genootschap te Nijmegen. hierboven vermeld:
vermeenende de Hr. Vizevene. dat de Voorzitter daartoe niet was bevoegd: terwijl deze
daarentegen betoogde ten deze geheel in zijn regt geweest te zijn". Het gaat er dus over
of het bestuur of de commissie het antwoord aan Strijdt met Beleid had moeten sturen.
Overigens waren twee van de vier leden van de commissie ook lid van het bestuur. Het
bestuur verdient geen schoonheidsprijs, maar de kool lijkt het sop niet waard. ware het
niet, dat Vizevene tot de joden binnen de vereniging behoorde. Of Perk daadwerkelijk
discrimineerde op grond van geloof. of dat de joden. en dan met name Vizevene. het
alleen als zodanig voelden, is bijna honderdvijftig jaar later natuurlijk niet vast te stellen.
Het optreden van Perk is op zijn minst ongelukkig te noemen.
De scheiding tussen de religieuze geesten wordt vervolgens nog scherper als
Emmanuel Stein, afwezig in de vergadering. tot voorzitter wordt benoemd, waarop
Bisschop zijn functie als ondervoorzitter ter beschikking stelt. De bestuursbenoeming
wordt daarop verdaagd, Uit het archief blijkt dat M. Vizevene die avond als lid van

Stein

bedankt.

Een week later worden in de veertiende vergadering C.M. Mensing en G. Nicola met
grote meerderheid tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter benoemd, nadat
"
gebleken was dat dr. Stein voor de eer had bedankt. Lion hoopt dat de eendragt die
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eenigszins wankelende geworden is, wederom door de benoeming van het nieuwe
bestuur mogen hersteld worden".
De zaak wordt onhoudbaar als in een gewone bijeenkomst van 8 november 1852 M.
Vizevene weer als lid wordt voorgesteld. Deze heeft zijn eerdere bedankbrief ingetrokken. maar hij moet. overeenkomstig artikel 8 van de wetten. toch weer geballoteerd
worden. Deze ballotage loopt geheel uit de hand. De bestuursleden Mensing. Nicola en
Korpershoek van der Kooij nemen dan ontslag, waarbij Simons alleen blijft zitten. omdat
er toch een bestuur inoet blijven. Van de daaropvolgende vijftiende vergadering van 16

november 1852 bestaan alleen de ruwe aantekeningen voor de notulen. Deze zijn
nauwelijks leesbaar. de namen zijn door afkortingen aangegeven. Met enig voorbehoud
maak ik op dat Van Reijerdam de nieuwe voorzitter wordt. dat Le Rutte de nieuwe
penningmeester is. L.D. Simons zich als secretaris laat herbenoemen en dat D.S
(Sarluis?) ondervoorzitter wordt. Lion verdedigt Vizevene. die daarop weer als lid wordt
aangenomen. Hoeveel leden precies bedanken is niet duidelijk. maar daartoe behoren in
ieder geval Perk. Mensing. Benier, Vink, Schroevers en Kuhlman.
Op 29 januari 1853 is er nog een algemene vergadering, waaruit blijkt dat het
genootschap een schuld van meer dan tweehonderd gulden heeft. Er volgt een oproeping
aan de leden om op 3 mei 1853 samen te komen teneinde de verkoop der eigendommen
en de slotafrekening bij te wonen. Er mag vanuit gegaan worden dat Stein op die dag
opgehouden heeft te bestaan.
Ondertussen was op 29 december 1852 een nieuw schaakgenootschap opgericht
onder de naam Discendo Discimus. Over deze naam is veel gefilosofeerd. maar na het
voorgaande lijkt mij, dat degenen die stellen dat 'Discidendo Discimus' (Door ons af te
scheiden. leren wij) de eigenlijke bedoeling van de oprichters is geweest, het gelijk
waarschijnlijk aan hun zijde hebben.

7.2.8 Organisatie eli positionering van de Herelivereniging
De voorgaande paragrafen geven voorbeelden van Herenverenigingen. Op grond van
deze voorbeelden en de informatie over de overige verenigingen, ontstaat een beeld over
de kenmerken van de typologie.

Een van de meest opmerkelijke kenmerken van de Herenvereniging is dat er nog
redelijk wat over bekend is. Daarin lijkt een belangrijk verschil te zitten met de periode
van v66r 1840. Uit zowel de notulen van Vriendschcip en Oefe,iing uit Alkmaar. als van

het Sclwakgenootschap Amers»,rt. van Palamedes Uit Leiden en van Philidor uit
Leeuwarden blijkt het bestaan van minimaal ddn andere vereniging in de stad. Ook van
Nijmegen weten we dat daar een andere vereniging dan Strijdt met Beleid heeft bestaan
De Herenvereniging koos dus voor een meer open opstelling in de (schaak)wereld:
en varierende mate. contact met andere verenigingen
door het spelen van correspondentiewedstrijden of door uitwisseling van wetten.
Men stelde zich open voor informatie van buiten door een abonnement op Sissa.

. Men zocht. zij het in beperkte

i l-it St:,w is hekend. dat er

in

ieder geval in de peric,de \an 1855-1858 een vereniging heeft be taun die

hijeenkwam in .)cieteit 'Burgerlu•t'.
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. Men durfde, zij het onder strenge condities, mensen van buiten de eigen kleine kring
binnen te laten en aan te nemen. Alle wetten bevatten artikelen ten aanzien van de
introductie van vreemdelingen. Zoals Van der Woud "' aangeeft. had het begrip
vreemdeling toen een duidelijke inhoud: vreemdelingen waren personen van buiten.
Ze waren onderscheidbaar ten opzichte van de stedeling door hun kledij. spraak.
gebaren en houding. Bij aankomst in veel steden betaalden ze poortgeld en bij
overnachting werden hun namen geregistreerd. Men verschilde nog wel van mening
of een militair in garnizoen als vreemdeling moest worden aangemerkt. De introductiebepalingen varieerden verder ten aanzien van betaling en frequentie. Meestal waren
er ook weer beschermingsconstructies tegen ongewenste introducties. De introductie
van stadgenoten was lang niet altijd toegestaan. Hoe in die verenigingen de werving
van nieuwe leden verliep, is niet in alle gevallen duidelijk
Door die meer open opstelling zijn er van verenigingen van deze typologie ook meer
sporen achtergebleven.

Ondanks de in het algemeen meer open opstelling is de Herenvereniging nog steeds
primair intern gericht. al zijn daarbij ook grote verschillen waar te nemen. Strijdt met
Beleid en Stein waren veel meer extern gericht dan bijvoorbeeld het Schaakgenootschap
A,ners»,rt. Ook zijn er variaties in de loop van de tijd waar te nemen. StrObeck was in
de jaren '68-'71 duidelijk meer extern gericht dan daarvoor.
In zijn interne orientatie stond de Herenvereniging nog erg dicht tegen de societeit
aan. Dat blijkt onder andere uit de plaats van bijeenkomst. Een societeitslokaal was
favoriet v66r het spelen bij een van de leden thuis. Bij de Herenvereniging kwam de
horecagelegenheid pas op de derde plaats. Het societeitskarakter blijkt ook uit de plaats
die de overlegvergadering innam. Bij de meeste verenigingen werd een gedeelte van de
avond daaraan besteed.
De balans tussen de interne en externe orientatie viel bij de Herenvereniging nog
zeker in het voordeel van de inteme gerichtheid uit. Dat had te maken met de vrij
beperkte externe orientatie van het individuele lid. Zijn motivatie lid te worden van de

schaakvereniging was niet alleen zijn belangstelling voor het schaken. maar het
lidmaatschap betekende ook dat men tot de kring behoorde en dat men de daaraan
verbonden status had. Vervolgens was dan het op een nuttige manier verloeven in de
eigen kring. het belangrijkste aspect van de schaakvereniging. Dat nut moet dan zowel
betrokken worden op het belang voor de coterie. als op het nut voor de individuele
persoon.
Waar in Duitsland Bildung " als maatschappelijke kracht achter de schaakverenigingen fungeert, lijkt dat in Nederland in de periode 1840-1870 het nut te zijn. Dat past
ook goed bij de Nederlandse koopmansgeest. Het verklaart ook waarom de Herenvereniging geen positieve stimulans op een verbreding van het schaken in Nederland heeft
uitgeoefend: nut heeft immers betrekking op de eigen positie en die van de eigen kring.

')

Van der Woud, Het lege land. 308.

*) Zie 3.2.3 en 5.6.3.
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Er zijn ook teksten. waarin de koppeling aan het 'nut' direct wordt gen" aakt. SiS.Wt ":
schrijft "hoe meer men zal ondervinden. hoe geestig en vernuftig deszelfs zamenstelling is en dat men bij vele omstandigheden des levens als een wezenlijk leerboek kan
gebruiken, hetwelk otis de schoonste grondregelen aanschouwelijk maakt en bewijst.
Het Schaakspel is derhalve eene uitspanning die tevens nuttig is"
In

de

Utt-eclitsche

Coulunt van

20 april

1859 "

wordt

het

schaakspel

aanbevolen

vanwege zijn gunstige uitwerking op de speler: -daarom moest geen jongeling, die zijn
geest tracht te vormen, verzuimen. zich op het schaakbord. als op een roemvolle
kampplaats te oefenen. want 't is hier de plaats. waar zijn geest zich door uitspannende
inspanning vlug en krachtig maakt".
Al in 1848 schred Bosdijk ": - Het ware te wenschen. dat de edele kunst van
schaakspelen als een pak van onderwijs wierd aangekweekt. en dat men eene menigte
dingen wegcijferde. die het kind vervelen eli den van geen nut hoegenaaind zijn. Er ligt
in dat verheven spel eene bewonderenswaardige wijsbegeerte. Hij, die te goeder ure
zijn' geest gewijzigd heeft naar de stoffelijke berekeningen van het schaakbord, heeft
zich in ieder ander opzigt gewoonten eigen gemaakt, die hem van onberekenbare dienst

zijn"
Een jaar later onderschrijft De Gids «+ het nut via een dubbele ontkenning: "In dit
opzigt zijn onze spelers [in vergelijking met Duitsland en Engeland. HS] over het
algemeen nog ten achteren. De meesten houden zulk een studie voor droog. vervelend
en onaangenaam: velen verwachten er ook geen nut van, of achten het eenigszins
beneden zich kinderachtig. om het zoo maar te noemen - zich zoo ernstig met een spel
bezig te houden. Het is waar. de meesten. die zoo spreken. hebben de bedoelde studie
-

nooit beproefd...".
Dat men in termen van 'nuttig' dacht. blijkt ook uit de volgende kop van een artikel '"
'Is het nuttig om geld schaak te spelen?'.
In 3.3.5. ben ik al ingegaan op de karakteristieken van een burgermansbestaan.
Iedere burger had de plicht productief te zijn, ook als zijn materiele welstand dat niet
meer vergde. Dan diende hij zich voor het algemeen belang in te zetten, voor het nut van
het algemeen. niet geheel toevallig de naam van een van de belangtijkste burgerlijke
organisaties uit de negentiende eeuw.
Tegen de hier uitgesproken gedachte over de rol van het nut voor de schaakvereni-

ging. spreekt het feit, dat in geen van de bekende namen van schaakverenigingen het
motto 'nut' is opgenomen. terwul 'nut' wel in de namen van societeiten en leesgezelschappen terugkwain ««. Het bewustzijn van het 'nut' bij de schaakvereniging trad dus
minder op de voorgrond en men vond andere elementen belangrijker.

"' i Si .,a. 1852.32.
)

Si#.w. 1859.186..iLeen (.7,·e,·ht.whe ('c,tirmit \an

3

Si,a. 1849.5(1. eileen J.F. Bo*di ik in Van Ke,teren. Kcm· i·m k/en,ve/in.ve/i. 1848.

.,

'.
)

'0
1

66
1

2<)

april 1 859.

'Het S. haak.pel . in/*Gidi. 1849.614.
Si . (1. 186(1 229
In 1819 beh,w,rde het lee,gezel,chap Xlit en t'en,imik kit de intekenaren cip Ana.w,4·ict e,1 het .3'chaak.v,el. St,·lich
met Bcleicl uit Nijmegen +peelde in 1oci Nteit 'Nut en Genoegen'. m ix}k de Punnerender St·haakclub in \ 879.
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De organisatie van de Herenvereniging was erg formeel. Dat blijkt al uit het relatief grote
aantal wetten dat van Herenverenigingen is overgeleverd. Veel was in de wetten
geregeld. Hoe de macht lag. bij het bestuur of bij de Algemene Vergadering. is vaak
onduidelijk. Aan het bestuur waren nauwelijks besluiten gedelegeerd.
Alle verenigingen hadden wel een bestuur. De bestuursverkiezing was bij wet
geregeld, zie tabel 7-1.

Tabel 7-1: Bestuursverkiezingen bij de Herenvereniging
Vereniging

Jaar

Wie

Wanneer

/7

Quo-

Ver-

Herver-

Op-mer-

ruin

plich-

kiezing

king

ting
SG Amersfoort
Palamedes

1846

Philidor
Philidor
Sissa

1

lid

le sept

?

"

n.h.

I

lid

20-30 okt

?

Boete

w.m.

1847

1

lid

Its.

V.ill.

Boete

.'.Ill.

1849

1

lid

nov

\.m.

Boete

w·.ni.

1849

1

lid

half sept

Ill.

Boele

Ii. ni.

Strijdt met Beleid
Vermaak door Oefening
Philidor

185()

I

lid

Ill.

Boete

w.ni.

1850

allen

eind apr

m.

Boete

w.ni.

le sept

v·.m.

Boete

w.m.

Stein

1851

allen

Its za

Jan

5,1.1

.?

w.m.

2)

Stein

1851

allen

Its za

Jan

'/2+ 1

?

w.m.

3)

Discendo Discimus
Vermaak door Oefening

1852

allen

dec

14+1

?

allen

eind Init

m.

Boete

w.m.
w.m.

4)

1853

1846/7

1850

Philidor

1857

In den eersten Atoot pat
Strildt met Beleid

1859
1861

I

I

lid

lid

allen
I

lid

1

e

nov

okt

le sept

V.Ill.

Boete

W.In.

1

e okt

5+1

Boete

W.Ill.

I

e okt

m.

Boete

W.111.

1)

1) - nieuw bestuurslid moet minimaal I jaar lid geweest zijn,
- verkiezing na goedkeuring rekening en verantwoorling.
2) verkiezing na goedkeuring rekening en verantwoording.
3) tijdens de vergadering waarin de penningmeester verantwoording aflegt
4) hoewel beschreven staat 'meerderheid' blijkt uit context 'volstrekle meerderheid'.

Het bestuur was er voor de uitvoering van allerlei operationele taken. Welke dat
waren, verschilde per vereniging. Dat varieerde van het uitreiken van de actuele wetten
aan de leden tot het bijleggen van de kasverschillen en het zorgen voor een positieve
rekening. Hoe ze dat laatste moesten doen, is niet duidelijk, want men mocht niets
zonder een besluit van de vergadering.
"T
)

De kolomnien iii deze label hebben de volgende betekenis:

vereniging:

naain Fan de vereniging

laar:

.laar van de wetten

w le

werd er jaarlijks 01)n lid gekozen of een geheel nieuw beguur?

wanneer:

in welke vergadering (1£3 = laatste. za = zaterdag)

quorum:

niet welke nieerderheid werd iemand gekozen (v.m. = volstrekte meerderheid.
m. = meerderheid)
was men verplicht de bestuursfunctie aan te nemen of kon inen weigeren. eventueel onder

verplichting:

betaling van een boete
herverkiezing: kon men herkozen worden C n.h. = niet herkie,baar. s#.m. = weigeren mogelijk )?
Ferwijzing naar de tekst onder de tabel
Opmerking:
Er vaan ,·ruagieken1 al+ de wetten geen uithpraak doen.
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Die taakgerichtheid van het bestuur had natuurlijk ook te maken met de verplichting
een bestuurslidmaatschap aan te nemen, als men daartoe verkozen werd. Bij die
stemmingen werden geen kandidaten gesteld en lijkt het toeval een grote rol te spelen.
Vaak waren er meerdere stemrondes nodig. waarbij het heel goed mogelijk was dat er in
een latere stemronde plotseling een heel nieuwe kandidaat opdook. Wat daar in de
vergadering aan voorafging. heb ik niet in notulen terug kunnen vinden.
Alleen tegen betaling van een forse boete kon men aan het bestuurslidmaatschap
ontkomen. In veel verenigingen combineerde men de functies van secretaris en
penningmeester. De boekhouding bestond uit het registreren en contra-registreren van de
inkonisten en uitgaven. Een begroting werd er niet gemaakt. met uitzondering van het
noodgeval Wij Vriendschap en Oefening

Het valt vooral op, dat de wetten zo verschillend en weinig evenwichtig zijn. Taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden lopen door elkaar heen. op sommige punten
zijn ze detaillistisch. andere elementen worden alleen aangestipt. Ook zijn er nog al eens
inconsistenties. Ze wekken de indruk dat men nog niet goed wist hoe een vereniging
precies moest werken.
Naar mijn mening is het definieren van verantwoordelijkheden typisch een gevolg
van het civilisatieproces. De dwang door anderen (in de wetten gedefinieerde taken) is
dan geevolueerd naar een vorm van morele druk, die daarvoor onmogelijk moet zijn
geweest, omdat de benodigde intermenselijke vervlechtingen ontbraken. Het definieren
van verantwoordelijkheden moet daarom in de negentiende eeuw aan een leerproces
onderhevig zijn geweest. Dat leidde af en toe tot opmerkelijke organisatorische constructies. Bijv. in de wetten van Strijdt met Beleid in \850 zien we:
. het bestuur is verantwoordelijk voor een positieve rekening
. het bestuur mag een contributieverhoging voorstellen, waarmee impliciet gezegd
wordt dat het bestuur daarover niet mag beslissen;
. de penningmeester moet rekening en verantwoording atleggen;
. over begrotingen wordt niets gezegd.
Besturen is onder dergelijke omstandigheden waarschijnlijk vooral zo min mogelijk
uitgeven. Maar als we naar de wetten kijken dan moet vooral geconstateerd worden, dat
besturen een uitvoerende werkzaamheid was, zonder het belangrijke element van
beleidsvoorbereiding. In dat beeld past natuurlijk weI de verplichting om een bestuurslidmaatschap aan te nemen.

De verwachting dat de Algemene Vergadering in deze situatie een goed geoliede
machine zou zijn, berust echter niet op de feiten. Tegenwoordig verstaan we onder de
Algemene Vergadering die ene, in het algemeen jaarlijkse, vergadering, waarin het
bestuur verantwoording aflegt en waarin het beleid voor het komende jaar wordt
goedgekeurd.
Er zijn redenen waarom we dit verwachtingspatroon moeten bijstellen:
. de verenigingen zijn gegroeid vanuit het societeitswezen. met wat men veelal
letterlijk noemde: dagelijkse vergaderingen. Om die reden kende men vaak weI
'speciale' of 'buitengewone' vergaderingen. maar die vergadering zal minder speciaal
geweest zijn dan tegenwoordig. omdat men eventueel al een dag/week later op
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•

bepaalde dingen kon terugkomen.
bij verantwoording afleggen hoort

verantwoordelijkheid geven. Hiervddr is
dit
aangegeven dat
laatste nog geen ingebakken gedrag was. Waar. zoals reeds gerefereerd, bestuurslidmaatschap bovendien een verplichting was. konden de consequenties ook slechts beperkt zijn.

· democratie was in de negentiende eeuw beslist nog niet ingeslepen. Indien gekeken
wordt naar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de wetten. dan valt op hoe
weinig zaken echt bij de Algemene Vergadering lagen. Op zich laat zich dat moeilijk
rijmen met de eerdere constatering dat besturen vooral een uitvoerende werkzaamheid
was. De machtsverhoudingen binnen de vereniging waren derhalve onduidelijk. wat
individuen ruimte voor het creeren van machtsposities gaf en wat vooral tot informele

besluitvorming aanleiding zal hebben gegeven.
Het grote probleem bij de organisatie was, dat men de Algemene Vergadering niet als
een entiteit binnen de vereniging zag. De vergadering gold toch vooral als de optelling
van de individuen. of zoals bij Sissa staat geschreven "zonder zulks aan de goedkeuring
der leden te hebben onderworpen'
Tabel 7-2. De Algeinene Vergadering bi.i de Herenvereniging.
Vereniging

Jaar

AV formeel

Wijze van bijeenroepen

Quorum

beschr.

SG Amersfoort

1846

N

Vergadering
14

Palamedes

1846/7

J

Philidor
Philidor

1847

Sissa

1849

Strijdt met Beleid

1850

N
N
N
N

1849

tot

wijziging wetten na

dagen voorhanging

Bij deze verg.

meerderheid

Algemeen buitengew. Vergadering en buitengewone vergaderingen
Niet bepaald
Niet bepaaid

-

Niet bepaald

-

ledere bijeenkomst start met een

-

vergadering. Bijz.bijeenkomst: le
vergadering oktober

Vermaak door

1850

J

Oefening

Schriftelijk

voor

laatste

-

vergadering seizoen

Philidor

1850

N

Niet bepaaid

Stein

1851

J

Datum algemene vergadering
in wetten. Wetswijzi-

Stein

1851

J

Idem

Discendo Discimus
Vermaak door

1852

J

Niet bepaald

1853

J

Schriftelijk

1/2
vermeld

1/3

gingen 14 dagen na voorhanging
Idem
voor

laatste

-

vergadering seizoen

Oefening

Philidor

1857

In den eersten stoot

1859

N
N

Pat

Niet bepaald

1/3

ledere bijeenkomst heeft een
vergadering, er is

-

geen speciale

bijeenkomst. Wetswijzigingen na
maximaal 1 maand vcmrhanging

Strijdt met Beleid

1861

N

Iedere bijeenkomst start met een

vergadering. Bijz bijeenkomst: le
vergadering oktober

-
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Tabel 7-2 bevestigt het geschetste beeld. Het maakt duidelijk dat leden hier weinig of
geen zekerheid aan konden ontlenen. Dat een lid altijd weet wanneer de vergadering
gehouden wordt. is niet in alle gevallen door de wetten afgedwongen. Met name de
regels bij Strijdt met Beleid gaven het bestuur alle mogelijkheid tot manipuleren, mede
door het ontbreken van een quorum. Over het stemmen ontbreken bij de meeste

verenigingen de bepalingen.
Ook al ontbreekt de Algemene Vergadering als entiteit. dat wil niet zeggen dat er
geen onderwerpen waren die aan de goedkeuring van de leden onderworpen moesten
zijn. Typische onderwerpen waren de bestuursverkiezing en de rekening en verantwoording. Vaak waren daar ook speciale momenten voor aangewezen.
Met de ogen van tegenwoordig is de vermelding van de spelregels in vrijwel alle
wetten opvallend. Dit herinnert aan de uitspraken van bijv. Elias * over lokale vormen

van vrijwel alle spelen in de middeleeuwen. Hij wijst er op dat

pas

later. door het

ontstaan van verenigingen en bonden. een centrale courdinerende kracht ontstaat die

uniformiteit afdwingt.
Tabel 7-3: Wetten bii de Heren\·ereniging.
Vereniging
SG Amersfoort

.laar

Overzicht

Wetswijzigingen
Voorstel Voorhanging

1846

Wetten;

5 leden of

Palamedes

1846/7

Wetten: b)

5 leden

Philidor
Philidor

1847

Wetten: c)

Eind Nov

1849

Idem

Nov

Sissa

1849

Wetten, a)

Strijdt Illet Beleid

185()

a)

2

weken

Meerderlieid
Gewoon

hestuur
4 weken

Tweederde, ge-

\'.'o )n
-

rc,ndzending

Tweederde.
absoluut

op AV

314

5 leden

14 dagen

Gewoon

14 dagen

Gewoon

Vennaak d<,or Oefening

185()

Philidor

185()

Wetten: a) en regels 5 leden
classificatie
I lid
Wetten: a)
69
Wetten. c)

Stein

1851

Wetten, a) en

huishoudelijke
bepalingen
Stein

1851

Idem

5 leden

Discendo Discimus
Vermaak d(,or Oefening

1852

Wetten. d)

-

1853

Wetten. a)

Philidor

1857

Welten, c)

In den eersten Moot pat
Strudt niet Beleid

1859

Wetten. a)

1861

Wetten. a) en regels

classificatie

op AV

op

AV

3 leden

< 1

Iliaand

5 leden

rondzending

I

lid

3/4

gewimn
tweederde. ah

holulit

a) eigen regels bij de wetten opgenomen
b) regels moeten in het lokual /.ijn

c) spelregels niet verineld
d) spelregels volgens Gustavu+

I.
1

'..,
J

Elia en Dunning. <hteutb,· E.ic·iwi,le,1/. 3% e.\ .
Big PhilicAH· wah er w·el at en toe onenigheid <1;·er de ,pelregels. z.cials uit de notulen blijkt. En p:14+ant ,la:in en

rtikeren iiaren de heikele onderwerpen
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In de schaakwereld is die rol gespeeld door:
. het Reglement op het ge,ty,0,1 schaakspet van Gustavus, dat wil zeggen W.J.L.
Verbeek. de redacteur van Sissa:

.

Het Historisch Schaakrecht van \lander Linde
en later. definitief.

. de spe\rege\s van de Nedertandsche Schaakbond.
Van der Linde verhaalt hoe hij nog in 1869 bij Discendo Discimus een lokale variant
tegenkwam, waarbij bij het rokeren 'I' tegelijkertijd de randpion Edn veld vooruit werd
gezet ". Maar als men beziet hoe weinig uni form de spelregels in bovenstaande tabel
zijn. dan mag de verwondering daarover niet al te groot zijn.

7.2.9 Sainenstelling Herenvereniging
De hiervoor besproken interne gerichtheid van de Herenvereniging blijkt op de eerste
plaats uit de samenstelling van de vereniging. De Herenvereniging bestond uit leden die
tot dezelfde coterie behoorden. Bij een aantal van de besproken verenigingen is dat goed
waar te nemen:

. bij Sissa in Wijk bij Duurstede was dat wel heel evident;
.

bij

Vriendschap en Oefening bestond de kring uit de evangelisch-lutherse geloofs-

gemeenschap;
Palamedes in Leiden werd de kern van de vereniging gevormd door apothekers en
artsen. Ook waren opvallend veel leden lid van de Waals-Hervormde gemeente.

.

bij

. bij Schaakgenciotschai) Amersfc,ort kan men de kring van de juristen bij de
plaatselijke rechtbank sterk vermoeden.

Een zekere mate van toegankelijkheid was er wel. maar leden werden wel uitsluitend

gerecruteerd uit de plaatselijke, burgerlijke elite. Door standsbeschermende maatregelen, waarop bij de bespreking van 'vrijwilligheid en vrijblijvendheid' (7.2.11) nader
wordt ingegaan, stuurde men daar ook actief op.
Binnen de Herenvereniging - domineerde de culturele elite. Het percentage varieerde
tussen de 50 en 80 procent. met een gemiddelde over de periode 1846-1869 van 67
procent (N=845). Leden uit de welgestelde burgerij vormden vrijwel steeds circa 20%
van de leden, de rest behoorde tot de hogere burgerij. Tweederde van de leden was
Nederlands Hervormd, een op de vijf was rooms-katholiek. De rest werd gevormd door
joden en aanhangers van de kleinere protestantse kerken.
In de negentiende eeuw was er een duidelijke tweedeling tussen de mobiele personen
en de vaste ingezetenen van een stad. In de periode 1840-1870 bestond het mobiele
gedeelte vooral uit militairen, terwijl in de universiteitssteden ook de studenten een rol

speelden. Dat men zich bewust was van de verschillen blijkt uit de wetstekst bij hi den

71)

)

'

Voor de niet-schaker,: rokeren is een speciale /et hinnen het rhaakspel, waarbij de koning twee velden op,ij gaat
en waarbij de toren L·an die /·ijde o\er de koning heengaat. Op die manier komt de koning meestal veiliger te staan.

) Van der Linde. Het s,·haakspel in Nederland. 124.
1

De nu volgende cijfm gaan over de pure Herenverenigingen.
paragraaf 8.2.3 ga ik op de reden daan·an in.

de Mutanten zijn hierin niet meegenomen. In
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ee,·ste,1 stm. pat ": "Hoewel het gezelschap is een burgerlijk gezelschap. kunnen ook
studenten en militairen tot Lid worden voorgesteld. terwijl zij bij aanneming dezelfden
regten hebben als de overige Leden".
Veel verenigingen hadden voor deze groeperingen speciale bepalingen. Voor deze
'tijdelijke' leden waren meerdere termen in zwang (buitengewoon lid, temporair lid).
Het was dus zeer gebruikelijk om speciale voorzieningen le treffen voor tijdelijk verblijvende personen. Dat was ook de moeite waard: tot ongeveer 1852 maakten militairen 15
tot 20 procent van het ledenbestand van Herenverenigingen uit. Daarna nam dat aantal af
lot circa 09.
1

Tabel 7-4: Bepalitigen ten cianzien ran militairen.
Vereniging
SG Amersfoort
Palameda

Philidor
Philidor
Sissa

Jaar

Bepalingen tav militairen

1846

nee

1

846/7

74

j:i

1847

ja

1849
1849

ja
nee

75

Strijdt met Beleid
Verniaak door Odcning
Philidor

1850

ja

1850

ja

Stein

1851

Stein

1851

ja

Discendo Dibcimus
Vermaak door Oefening

1852

ja 76

1850 ja
ja

1853

ja

ja

In den eersten stoot pat

1857
1859

Strijdt met Beleid

1861

Ja

Philidor

nee

11

Grafiek 20 geeft weer wat de gemiddelde omvang van de Herenvereniging (inclusief
de Mutanten, d.w.z. die verenigingen die zich later transformeerden van een Herenvereniging naar een nieuwe typologie) was in de periode 1844-1868.
De Herenvereniging neemt qua omvang dus een plaats in tussen de grote Protoverenigingen met een societeitskarakter, zoals het Haagsche Schaakgenootschap en het
Amsterdamsch Schaakgenootscliap, en de kleine Protoverenigingen, zoals Vriendschap
en Oe»ling en RAmicm sans fin, die bij de leden thuis speelden. De omvang van de
Herenverenigingen varieerde in de loop van de jaren tussen de 5 en de 44 leden.

1

41
'

b

")
1

Zie bijlage Ak - artikel 3
Er waren wel 0peciale regels unrtuskntijd% \·er-trek uit en latere terugkcmst in de *tad.

Maar Wilk bij Duurvede had mk geen gartilzoen!

Militairen ion weli+\4 aar niet 4pecifiek gene,emd. maar het tijdeli ik lidinaaischap i+ willedig geregeld

V(*ir militairen en studenten gelden de/ellde regel. al. J'oor de andere leden.
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Grajiek 20: Gemiddelde onivang Here,ivereniging.
35

30

*

25

A

1

..D•/4 1

20

15

- Gemddelde orivang
+Ii- 3-jarig gemiddelde

10

1

Sd
0

2/i m m l i m m g g i m
-------------

7.2.10 Invulling van het verenigingsleven bij de Herenvereniging
Kenmerk van de stadsvereniging is de wekelijkse bijeenkomst. Bij slechts een beperkt
aantal verenigingen was dat anders. In Amsterdam en Den Haag kon de frequentie wat
groter zijn (LL, Bourdonnais en Stein), terwijl van het Groningse Morphy (in 1 861) en
van Strijdt met Beleid (in 1 850) bekend is dat ze slechts eens in de twee weken bij elkaar
kwamen. Verbeek meldt in De Hollandsche Schaakspeler uit 186\ dat Vriendentr ,uw
(Gouda), de Brainie,1 (Rotterdam) en het schaakgezelschap in Zeist onregelmatig bij
elkaar zouden komen. Hoe dat in de praktijk zou Illoeten lopen, is mij niet duidelijk.
Waarschijnlijk verkeerden deze verenigingen in een crisis ".
Het begin van de week was favoriet: er waren in de periode van 1840-1869 vier
verenigingen die op maandag speelden. vijf op dinsdag, vier op woensdag. 6dn op
donderdag. vier op vrijdag. twee op zaterdag en edn op zondag.
Al eerder is vermeld dat een gedeelte van de avond aan vergaderen werd besteed.
Daarnaast werd het schaken waarschijnlijk wei serieus beoefend, maar lang nagedacht
werd er niet. Op een avond speelde men meerdere partijen. waarbij in een aantal gevallen
aantekening werd gehouden van de uitslag. Partijen werden vrijwel nooit genoteerd.
Soms werden er ook schaakproblemen opgelost. Er werd gepraat en gelachen. Men
dronk een goed glas wijn en er werd stevig gerookt, met name PUB Over schaakvereniging Sissa schrijft het gelijknamige blad ": "eene gewone huiskamer kon naauwelijks
het 12 tal strijdlustige helden bevatten. en wanneer dan daarenboven ieder speler, met
eenen Gouwenaar gewapend. in diep gepeins verzonken. zich als het ware in
rookwolken hulde, moesten inderdaad. zelfs de overwinnaars van dien avond. over
benaauwdheid klagen, en naar versche lucht en verademing omzien".

7*1 vi·te,ident,-(Nt" had in ieder ge\·al net de atscheiding van Oeti,ning w Beleid achter de ru,: en .·as d.Kirbij /ijn
plaat van amenkomst I het hui ,·an Me<seniaker) kwi.itger:iakt.
79
1

Sissa. 1852. 29
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Die luchtigheid van de avond werd ook door niemand als een probleem ervaren.
Schaken had voor deze mensen vooral een culturele en sociale betekenis. Het mag in
deze tijd zeker niet als een sport aangemerkt worden. Competitie speelde geen rol. Drie

verenigingen hielden een enkele keer een onderling toernooi.
.... ·./. .-

_..-_-/.
--'.-

4,

-./.-........, 4
-I

4 A

44

'6
.,

--42

4

#4

Afbeelding 28: De schaakclub anno 1860.
Naast het spelen van partijen besteedden sommige verenigingen nog tijd aan het
spelen van correspondentiewedstrijden (negen Herenverenigingen). hadden twee verenigingen literatuur ter beschikking voor de leden. hielden dertien verenigingen zich bezig
met het oplossen van problemen en waren er zelfs zeven waar men ook weI probeerde
een probleem te componeren. Bij de meeste Herenverenigingen was het spelen van
andere spelletjes bij wet verboden. Blijkbaar werd dat niet vanzelfsprekend gevonden
voor een schaakvereniging.
De bijeenkomsten begonnen bij de meeste verenigingen om 19hOO. In Amersfoort begon
men in 1846 een half uur eerder. Steiti begon 's winters om 18h00. Zes uur was ook de
aanvangstijd in Monnikendam en bij het Utrechtsch Sc'haakgeze/sc/tap. Na 1860 is een
begin te zien van de verschuiving naar een latere aanvang. Men eindigde om tien of elf
uur, drie uur was de standaardlengte van de avond. De tijdstippen waren in het algemeen
in de wetten vastgelegd. Zomers. d.w.z. voor de meeste verenigingen van mei tot en met
augustus. lag de vereniging stil. Alleen Stein ging onverstoord door. terwijl Strijdt met
BeleW nog 6dn keer per niaand bij elkaar kwam.

In het vorige hoofdstuk zagen we hoe Philiclo, als Grotestadsvereniging de organisatie
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van de eerste toernooien op zich nam. Het is heel opmerkelijk dat het volgende toernooi
als een soort gezamenlijke inspanning van Herenverenigingen uit de provincie tot stand

kwam. In 1858 organiseert het Nijmeegse Strijdt Met Beleid een toernooi. Het startschot
daarvoor wordt gegeven door een brief van R. Heeren, de latere secretaris van Het
Noordelijk Schaakbo,id, gedateerd 25 november 1857 en gepubliceerd in Sissa. Daarin
wordt gerefereerd aan het toernooi in 1851 in Amsterdam en wordt Arnhem genoemd als
een redelijk centraal punt voor het houden van een dergelijk toernooi. Vervolgens
ontspint zich in Sissa een kleine discussie omtrent plaats en duur van een dergelijke
wedstrijd. In juli of augustus in Arnhem voor ten hoogste acht dagen is de grootste
gemene deler in die discussie. Uit die discussie enkele overwegingen van de hoofdredacteur van Sissa 8":
. over de plaats waar de wedstrijd moest plaatsvinden
. Arnhem zou te weinig schaakspelers hebben. wat de organisatie bemoeilijkt en
duurder maakt
.
Utrecht telde slechts enkele schakers, waarvan ook niet duidelijk was of zij aan
de wedstrijd wilden meedoen
. Amsterdam is te ver van de meeste provincies verwijderd, wat niet gecompenseerd zou worden door extra deelname
. Nijmegen zou ook bezwaren hebben, maar daar zijn in ieder geval bekende
schaakspelers, die het toernooi ook zouden willen organiseren.
Hoe lang moest het toernooi duren?
Twee dagen zou te kort zijn. maar "acht dagen is te lang voor iemand die affaires,
patienten en wat dies meer zij, omhanden heeft. Daarenboven vereischt een lang
verblijf vele onkosten! ... Dit laatste moge in Amerika, waar men met dollars speelt
even als onze kinderen met peperneuten. geen bezwaar opleveren, bij ons te lande
verdient het wel degelijk in aanmerking te komen".

Op bladzijde 226 van dezelfde jaargang van Sissa volgt het verlossende woord:

AAN DE
SCHAAKGENOOTSCHAPPEN en BEOEFENAREN
van 't

SCHAAKSPEL IN NEDERLAND. (*)
(*) Schaakgenootschappen of liefhebbers welke door gemis aan een bekend adres het
programma niet toegezonden kon worden. gelieven de onderhavigen uitnoodiging
aantenemen.

"De Hoofdredacteur van SISSA, Nederlandsch maandschrift voor het Schaakspel, heeft
de eer, op verzoek van veele vaderlandsche Schaakspelers. alle schaakgenootschappen '
en beoefenaren van het schaakspel uittenoodigen tot deelneming aan een wedstrijd
ontworpen met het doel. o,n het genoegen l'an het schaakspel zoowel door persoonlijke

kennismaking tusschen hare beoefenaren als tot verheffing ran de schaakkunst iii ons
8(I,
1

Si.i.w. 1858.145 e\'.
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Vaderialid. bevorderlijk te zijn. Terwijl hij de vrilheid neemt U het programma
benevens inteekenbiljet aan te bieden, verzoekt hij de opgave der deelnemers aan het
adres bij Art 6 vermeld, v66r of op den 20e Julij 1858 te willen toezenden".
Vervolgens volgt het programma met reglement, waaruit ik slechts enkele elementen wil
lichten:
te Nijmegen. wordt de Schaakstri.id geopend
op maandag 23 Augustus 1858 des voormiddags ten 10 uren, om te eindigen
uiterlijk op den 27en daaraanvolgende....
Art 2. Voor elke toegangskaart zal drie gulden betaald worden.....
Art 3. Er worden drie prijzen uitgeloofd. en wel le prijs ter waarde van 1/44 20 prijs
ter waarde van 1/6. en 30 prijs ter waarde van 1/8 der inleggelden: toe te wijzen
aan de overblijvende overwinnaars.
Art 5. Er wordt gespeeld overeenkomstig het Reglement op het gewoon Schaakspel.
door den redacteur van SISSA in 1848 bij den boekhandelaar Stramrood te
"
Wijk bij Duurstede verkrijgbaar gestelt.
Dit is dan het compromis tussen alle meningen. Opmerkelijk is ook dat de discussie over
de spelregels nu ook naar een meer centraal geregeld iets tendeert.
Het programma sluit af met een aanwijzing. die een beeld geeft van de tijd en de
hoogte van het inleggeld in een bepaald daglicht stelt: "Door middel van Stoombooten
welke op de Waal. Lek en Rijn varen kan men dagelijks te Nijmegen of te Arnhem
komen. Het vervoer op de Rijnspoorweg is algemeen bekend.
Van Arnhem kan men dagelijks langs verschillende wegen te Nijmegen komen, als
a. om 11 uur 's morgens en ten 6 uur 's avonds met de Stoomboot Willem III. b. om half 9 en 11 uur 's morgens, om 3 uren 's middags en om 10 uren 's avonds met

-Art I. In de zaal tot 'Nut en Genoegen'

de Diligence.
Goede Logementen zijn:
Plaats Roijaal. Ridderstraat bij RUPS, voor logies en dejeunB f 1,50.-Dind aan de
1.

table d' h6te f 1,00.
In de Zalm. Groote Straat bij KOPPEL. Dind f 1,00. logement en dejeund f 1.20
maar blijft men niet dindren f l.50.
3. Logement Rotterdam, wed. ARIENS. Priemstraat. Logement en ontbijt ·f 1.50. dind
2.

.fl.25.
4. In het lokaal waar het tout'nooi zal gehouden worden, zal in

een nevenzaal open
tafel gehouden worden tegen f 1.00 per couvert. zoodat ook. des verkiezende. al de

deelnemers aan den wedstrijd dd ir vriendschappelijk bijeen kunnen zijn".
De deelnemerslijst geeft een aardig beeld van de Nederlandse schaakgemeente ': zie
tabel 7-5. Opvallend daarin is. dat ongeveer de helft van de deelnemerslijst "deelnemers
tot aanmoediging" waren. "welke bij den wedstrijd tegenwoordig. en onderlinge
„.,
Schaakpartijen kunnen spelen

1

7

Overgemimen uit Si# w. 1858.273 ev.
Idem.
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Tabel 7-5: Deel,iemerslijst van het tciernoc,i in Nilmegen in 1858.
1.J.

Hulit

Gep. Generaal

Ni.imegen

Strijdt met Beleid

2. Dr. A.W. van Roggen
3. F. D. Sneltjes

4. J.B.L. Vonk
5. J.Z. Hutschler
6. A.L. Polak

..

7. Dr. C.W. Morell

Hee4 bij

8. F.J. Hekking

Nijmegen

9. J.S. Praag

„

10. O. Plantenga
11. Mr. Moleschcitt
12. Rousseau
13. B. Spcristen
14. J.H. Koopman
15. F.L. Rutgers
16. C. Messemaker
17. A. de Lelie

Nijmegen

.,

Leeuwarden
's-Hertogenhcisch

Insp. der Regiv.

..

Majcior

Vlissingen
Zaltbommel
Leiden
Gouda
Amsterdam

Vriendentroim

Lzt Bourdi}lin tis

18. H. Kloos
19. G. Hoogendoorn
20. G.L. de Boer
21. R. Heeren
22. R.C. Sloos
23. J. van Meerbeke
24. T.J. Werndly
25. W.J.L. Verheek (*)
26. J. Baptist
27. C. Bresser
28. Dr. J.C. Hummel
29. G. Ma,man

30. F.E. Netscher

Gouda
Heerenveen
\Vinkel

Utrecht
De\·enter
Wiik bij Duurstede

MaJO r

Nijmegen

,.

„

31. J. Noorduijn

32. Mr. J.P. Pool
33. van Raab van Canstei.in

34. D.J. Bosch

35. Mr. R. van Harencarspel
36. Mr. C.E. van Tricht
37. G.J. van Krimpen
38. W.G. Haspels
39. F.T.J. Dobbelman
40. H.J. Reijners
41. W, Slijking
42. J.J.A. Verbeek

„
..

.,
.,

..
..
Utrecht

Wijk bij Duurstede
.,

2 a

44. J.A. Kanngieser
45. J.C.E. Tromp
46. J.N. Lund

VIaardingen
Woudsend
Zeist

Aniicitia
Strijd in Eendragt

47. C.F. Kraepelien

..

43. B.G.J.

Blancke

De nrs. 1-24 waren mededinger naar de prijzen: (*) W.J.L. Verbeek was wedstrijdleider.
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Natuurlijk zijn de Nijmegenaren in de meerderheid, maar verder komen de
deelnemers uit het hele land. Het aantal Anisterdammers geeft aan dat het schaken in
Amsterdam een wat moeilijke periode doormaakt: ook is duidelijk dat de bloeitijd van
het Rotterdamse schaken nog moet komen.
Bij aanvang wordt deze lijst verkort. oindat Sloos en Van Meerbeke bericht van
verhindering hebben gestuurd. maar dit wordt meer dan gecompenseerd door de komst
van L.J. Bodding uit Nijmegen, Mr. I. Bousquet uit Delft. A.M. Bousquet uit Den Haag,
A. de Jong Pzn.. afgevaardigde van het genootschap Pliilicic,r te Leeuwarden, P.J.
Kerkhoven uit Den Haag en Mr. F.P. Bijleveld uit Nijinegen.
Sissa geeft een lang verslag ", waamit blijkt dat het toernooi zeer geslaagd was en
dat de winnaar T.J. Werndly uit Deventer was.
Zoals nog aan de oide zal komen (9.4.2) gat dit toernooi aanleiding lot een stevige
poging oni te koinen tot een landelijke schaakbond. maar daarvoor bleek de tijd nog niet

rijp.
Ondanks de euforie over 'Nijmegen' wordt het daarna stil. Het zou tot 1870 duren
voordat het An,sterdamsche Schaakgenootschap landelijk een uitnodiging de deur
uitdoet voor een toernooi. In hoeverre dat toernooi ook daadwerkelijk landelijk was. laat
zich moeilijk afleiden. omdat ik geen deelnemerslijst van dit toernooi heb kunnen
vinden. Winnaar van de hoofdprijs van f 100.- was de Amsterdammer H. Kloos.
Van andere wedstrijden in deze periode heb ik geen sporen kunnen terugvinden.
behalve van interne wedstrijden (wat zij noemden medailleconcoursen, waarin een speler
vijf keer achtereenvolgens moest winnen tegen gedeeltelijk gekwalificeerde tegenstanders om een medaille te krijgen). vij f keer gehouden tussen 1862 en 1866 in schaakvereniging 67 Bourdonnats in Amsterdam.

7.2.11

Vrijwilligheid e,i vrijblijve,idheid bij de Herenvereitiging

Vrijwilligheid heb ik gedefinieerd als de mate van vrijheid waarmee het individu zelf
kon bepalen of hij lid werd van een vereniging. Bij de Herenvereniging is dat slechts in
beperkte mate het geval geweest. Bij een vereniging als Sissa kan men zich sterk
afvragen in hoeverre de leden van de plaatselijke regentenelite door de eigen kring
moreel verplicht werden om lid te worden. Het valt niet te achterhalen hoe de uitbreiding
van de rooms-katholieke kring naar de regentenkring heeft plaatsgevonden. Misschien
was aanvankelijk het schaken wei degelijk de bindende factor.
Zie tabel 7-6 voor een overzicht van de regels omtrent ballotage. Daaruit blijkt dat
ballotage algemeen geaccepteerd was bij de Herenvereniging. Zeker in de vroegste jaren

waren de ballotages streng gereglementeerd, inclusief het middel waarmee de ballotage
moest plaatsvinden (met stembrieties. met munten of met witte en zwarte bonen). Het

quorum was meestal tweederde. Opvallend is ook de bepaling om door het storten van
geld de toetreding van iemand onmogelijk te maken. Een typisch voorbeeld van de
spanning tussen het individuele en het collectieve belang!

1

Si.oa. 1858. 292 10316
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Tabel 7-6: Ballotage bijde Herenverenigingen.
Koor-

Vereniging
SG Amersfoort

Jaar

dracht

1846

Lid

Palamedes

1846/7

Philidor

1847

Na
Ballotage

Deballotage

8 dagen

1/3

Lid

le verg.

1/3

Bestuur

,(11:. verg. 1)

1/3

deballotage
volg. ver jaar
'1

of 5

gld..

Oud-leden
direct

direct

1 jaar

"

20 jr.

Philidor

1849

Lid

9

Sissa

1849

Lid

8 dagen

1/3.15 jr.

Strijdt met
Beleid
Vermaak door

1850

Zelf

volg. verg.

3

185()

Lid

onbepaald

3 gulden

Philid(,r

1850

Lid

Steiti

1851

Lid

Stein

1851

DD
Vermaak door
Oefening

1/3 of 5 gld. ,
20jr
?

?
1

!

1

jaar

9

jaar

ballotage 2 j

Oefening

vi,lg. ver:. 1 )

1 /3

2 weken

1/3

Lid

2

1 /3

1852

?

>2 weken

1853

Lid

14 dagen

Philidor

1857

Lid

volg. verg.

In den eersten

1859

Bestuur

volg. verg.

1/2

1861

?

volg. verg.

3

weken

"

1
#'c,lg. verjaar

volg verjaar

ballotage

ballotage

1/4
1 /3

?

1

jaar

'1

ballotage
9

sl()ol pat

Strijdt met

1

jaar

"

Beleid

) De hellt van de leden moet aanwezig zijn
2) Hij betaalt minder entree (f 1,50). maar hij kan ooksneller gedeballoteerd worden ( f 1.50)
1

Deballotage werd echter zeer vervelend gevonden (zie de beschrijving in 8.3.3 van
Palantedes), zodat ook andere middelen werden gebruikt. Daarbij springt met name de
contributie in het oog. Deze was hoog bij de Herenvereniging. Waar bekend, varieerde
de contributie tussen de twee en tien gulden. naast een entree van edn tot vier guiden.

Philidor in Leeuwarden had weliswaar maar een contributie van twee gulden. maar
ook een regelmatig terugkerend tekort. dat vervolgens hoofdelijk werd omgeslagen. Die
(on)zekerheid zal ook niet motiverend gewerkt hebben op iemand met een krappere
beuri Bij Palamedes was de contributie aanvankelijk tien gulden. maar die werd al snel
gehalveerd. om meer mensen in de vereniging te interesseren. Het is niet duidelijk of de
daarop volgende toename van het ledental daardoor tot stand kwam. De vereniging
bestond immers pas kort en het entreegeld bleef fors. Het is namelijk ook maar de vraag
of de contributie echt functioneerde als ballotagemiddel. Toen het Schaakgenc,otschap
Antersfoort veel geld in kas had (1850/1). besloot men de contributie naar een gulden
terug te brengen. In die twee jaar liep ook het ledental terug van achttien naar veertien.
Ook van het terugbrengen c.q. afschaffen van het entreegeld tussen 1859 en 1862 is geen
enkele stimulans op het ledental uitgegaan.
Vrijblijvendheid heb ik gedefinieerd als de mate waarin een lid geen verplichtingen
heeft als gevolg van zijn lidmaatschap. Natuurlijk moest hij overal contributie betalen.
maar daar bleef het vaak niet bij. Er waren ook bepalingen omtrent de verplichting een
bestuursverkiezing te aanvaarden (zie tabel 7-1) en ten aanzien van de opkomst. zie tabel
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7-7. Er was echter in lang niet alle gevallen sprake van een opkomstplicht.

Tabel 7-7: Opkc,insti,liclit Iiij de He;e,irei enigi,igen.
Vereniging

Jaar

Opkomstplicht

SG Amersfocirt

1846

Niets vet·meld.

Palamede+

1

Philidor

1847

10 ct hoete. 5 ct bil te lual kc)nieri.

Philidor

1849

Niets vermeld.

Sisha

1849

X46/7

Niet, \'erti·teld.

1() ct boete. 5 ct bij te laat

komen. Alleen een

Liekte van ITieer

dan 14 dagen verkhoont i'an betaling.

SMB

85()

Niets vermeld.

Vennuak door Oetening

185()

Niets vermeld.

Philidor

185()

Niets verme Id.

Stein

1851

Een lid moet min,tens denniaal per 1.1.ind verschi.inen.

1

op boete

van 25 cts. ten/,ij door weltige verhindering belet en zulkw ter
Stein

1851

kennisse brengende van het Bestuur
Idem

Disc:endo Di,Cimus

1852

Niet, vermeld.

Vermaak door Oefening
Philidor

1853

Niets vermeld

1857

Niets vermeld.

In den eersten stoot pat

1859

Elk lid is verplicht te 8% uur aanwezig te zijn op boete var

fO,25. is hij te 9 uur nog niet verschenen.

dan

wordt hi

beschouwd niet nicer te zullen konien en betaalt ddti gulder
boete. Voorafgaan(le schriftelijke kennisgeving, geeft vrijstelling
van deze boete.

Strijdt met Beleid

1861

Niets vermeld.

Ook is er geen ontwikkeling in de loop van de tijd waar te nemen. Men zou namelijk
kunnen vermoeden. dat opkomst ontdekt nioest worden als een probleem voor
schaakverenigingen. Ook moet bedacht worden dat de consequentie van niet-opkomen
anders lag dan in de latere tijd. toen er Edn partij per avond gespeeld kon worden. Als het
tempo van spelen hoog is, maakt het minder uit ofje tegenstander opkomt, omdat er toch
wel een tegenstander vrijkomt. Men ziet dus ook al snel bepalingen ontstaan, dat men
verplicht was van tegenstander te wisselen (bijv. bij Pala,nedes in mei 1847, een half
jaar na het ontstaan van de vereniging). Een andere reactie was dus het opnemen van
boetebepalingen. De Herenverenigingen kenden allerlei boetebepalingen, waarbij hi deti
eersten sk)(,t plit waarschijnlijk het meest streng in de leer was. Het beeld ontstaat dat
men de boete gebruikte om alles af te dwingen wat men in strijd met het fatsoen vond.
Blijkbaar was dat fatsoen nog niet door iedereen aangeleerd. Dit is een door Elias
onderkende fase in het civilisatieproces.
In hoeverre de boetebepalingen ook nodig waren, of ze afschrikwekkend genoeg
waren, of dat men met de in iiing terughoudend was, is niet goed op te maken. Feit is wei
dat de financiele rekeningen vrijwel nooit inkomsten uit boeten vermelden.
Opkomst was ook een probleem voor het vergadergedeelte van de schaakavond. Het
aanvangstijdstip varieert dus ook sterk. Men wacht op het vastgestelde quorum en
onderbreekt dan de partijen. Vanwege de opkomst werd het quorum c,ok niet te hoog
gesteld. Bij Phil id0,- werd het quorum in 1857 zelfs verlaagd naar eenderde. Blijkbaar
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was de helft in de praktijk te hoog.

7.2.12 Diturzaantheid bij de Herenvereniging
Een vereniging is ineer dan de som van zijn leden. Als leden wegvallen. dan zou de
vereniging moeten blijven bestaan. De continufteitsaspecten van een vereniging vallen
onder het begrip 'duurzaamheid'.
De eerste loskoppeling van de individuele leden vindt plaats in de wetten. Opheffing
van een vereniging kan niet zomaar gebeuren. Maar, in lang niet alle gevallen werd de
opheffing geregeld. zie tabel 7-8.

Tabel 7-8: Ophefling ran de Herenverenigingen.
Jaar

Wiize

1846

Het Genootschap kan

Palamedes

1846/7

voortduring vorderen.
Niets vermeld.

Philidor
Philidor

1847

Niets vermeld.

1849

Niets vermeld.

Vereniging
SG Amersfoi,rl

niet

worden ontbonden. zo lang

tien leden de

Sissa

1849

Niets vermeld.

Strijdt met Beleid

1850

Het gezelschap mag niet ontbonden worden. zolang 8 gewone
leden de vc,ortduring daarvan vorderen. en deze in de. daaraan

Vennaak door Oefening
Philidor

1850

Gezelschap heeft niet niinder dan Les leden

185()

Niets #ermeld.

Stein

1851

Zolang twaal f leden het I oortdurend bestaan ,·an het Genootschap

verbonden. kosten willen voorzien.

verlangen, en in de ko,ten. daaraan verbonden. willen vocirzien. /.al
het niet kunnen worden ontbonden.
Stein

1851

Idem.

Discendo Discimus
Vermaak door Oefening

1852

Niets vermeld.

1853

Het Gezelschap wordt onthonden

Philidor

1857

Niets vermeld.

In den eersten stoot pat

1859

Het gezelschap kan niet worden ontbonden. 7.0 lang er nog drie

Sitijdl met Beleid

1861

bij

minder dan zes leden

Leden zijn
Het gezelschap mag niet ontbonden wcirden. /olang 8 gewone
leden de voortduring dian'an verlangen. en deze in de daaraan

verbondene kosten willen voorzien

Het regelen van het ontbinden van de vereniging was blijkbaar geen vanzelfsprekendheid. Toch waren dergelijke bepalingen wei nodig. want het overgrote deel van de
Herenverenigingen is in de loop van de zestiger jaren verdwenen. Bij Schaakgenootschap Amersfoort bleef het schaakmateriaal achter bij de kastelein van de societeit.
In twee gevallen lijkt er een directe relatie te liggen tussen het overlijden van een van

de oprichters en het verdwijnen van de vereniging: het overlijden van StOve bij
Vriendschap en Oefening en van Hulst bij Strijdt met Beleid. Blijkbaar was bij die
verenigingen de duurzaamheid onvoldoende geregeld. Vriendscliap en Oefening
verdween pas na 33 jaar. dus blijkbaar kan ddn persoon weI een vereniging trekken. maar
dan moet hij weI op tijd een opvolger hebben. Bij Palantedes was dat. zoals in 8.3.3 valt
te zien. beter geregeld.
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Het begrip duurzaamheid was slechts beperkt ontwikkeld. Dat blijkt uit de
bespreking hiervoor van de organisatie van de Herenvereniging. In dat begrip zat
overigens wei beweging. want. zoals we bij Palamedes zullen zien. werd archivering
voor de toekonist vanaf circa 1863 een onderwerp van gesprek. Aan dat bewustzijn
hebben we nu nog de beschikbaarheid van een mooi verenigingsarchief te danken.
Wat zijn dan mechanismen die de duurzaamheid kunnen bevorderen of tegenwerken?
. bij de leden thuis spelen. en zeker als dat steeds bij hetzelfde lid is. is geen situatie
waarin duurzaamheid gedijt. In Gouda speelde men bijvoorbeeld vele jaren bij
Messemaker aan huih. Als er dan iets voorvalt. staat meteen het bestaan van de
vereniging op het spel. Vrijwel zeker is iets dergelijks de oorzaak geweest van de
scheiding van Vriendentrottw en Oefening en Beleid.
. een heldere organisatie. waarbij de belangen van de vereniging voldoende gewaarborgd worden. In die zin vormen de Herenverenigingen al een stap vooruit vergeleken met de kleine Protoverenigingen. Maar wetsbepalingen zoals het deballoteren van
een lid door het betalen van een fikse afkoopsom, zijn natuurlijk niet goed voor een
vereniging. Ook de organisatorische tekortkomingen zetten de duurzaamheid nog
onder druk.
. het hebben van bezit bevordert de duurzaamheid. In de beschikbare wetten lijkt
sprake van een zeker dualisme: als men de leden bij het betalen van het entreegeld
een aandeel in de eigendomnien van het genootschap belooft. welk aandeel konit te
vervallen bij de beeindiging van het lidmaatschap buiten de opheffing van het
genootschap om. Want als het genootschap blijft bestaan - er is nergens ook maar
enige aanwijzing dat men geen lange levensduur wenste - dan blijft dat aandeel een
papieren begrip. De vereniging zal namelijk het individu overleven. Het be .it van de
vereniging kon aardig oplopen.
Uiteindelijk wordt duurzaamheid toch vooral bepaald door het vermogen oni te
veranderen. misschien wei ondanks de belangen van de bestaande leden.
Dat betekent een aantal zaken voor een vereniging: men moet de wijzigende
omstandigheden in de maatschappij zien, om daar de noodzaak voor verandering binnen
de eigen vereniging te zien. Vriendschap e„ Oefening kwam in zijn hele bestaan om
18h00 bij elkaar. Misschien hadden de bestaande leden daar geen moeite mee, maar of
de vereniging zich daarmee voldoende openstelde voor nieuwe leden, is maar de vraag.

Als de organisatie de wijzigende omstandigheden ziet, dan moet ze ook nog de
structuur hebben om de noodzakelijke acties te ondernemen. Dat vergt mensen op
posities waarin bekid gemaakt kan worden. De bestuurlijke organisatie van de
Herenvereniging was daarvoor onvoldoende. Als er een actieplan is. dan moet dat.
ondanks de leden. ook doorgevoerd kunnen worden. De vereniging mag dan niet sterk
afhankelijk zijn van bepaalde leden. een situatie die meermalen ontstond. Hierboven heb

ik al het voorbeeld van Messemaker aangehaald, een soortgelijke situatie zal zich ook
nog voordoen bij de bespreking van Philiclor m Leeuwarden.

In de loop van de zestiger jaren. samenvallend met de crisis van de societeiten.
veranderde de maatschappelijke situatie zodanig. dat voor het merendeel van de
Herenverenigingen de voorwaarden voor een voortduring van het bestaan ontbraken. Het
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aantal verenigingen nam dramatisch af. In paragraaf 8.3 ga ik nog verder in op de
strategieen en voorwaarden voor overleving.
7.3 Liberale vereniging

7.3.1 Inleiding
Het eerste tijdperk van bloei van schaakverenigingen komt ten einde in de tweede helft
van de zestiger jaren van de negentiende eeuw. Vanaf 1865 neemt het aantal verenigingen af. Met name 1869/1870 zijn dramatische jaren, waarin het aantal verenigingen
afneemt tot minder dan 40% van het aantal uit 1861. Dat aantal zal de jaren daarna maar
mondjesmaat toenemen. Pas in 1885 wordt het peil uit 1861 weer bereikt. Ook de
verenigingen die er zijn, treden minder uitbundig naar buiten.
Alleen Disc·endo Discimus uit Den Haag (en dan alleen nog maar in de periode van
1873 tot circa 1877) en in mindere mate Ailamedes in Gouda, spelen op nationaal niveau
een vooraanstaande rol. Dat komt ook. omdat de door Discendo Discimus geinitieerde
Nederlandsche Schaakbond een centrale rol gaat spelen. De bestaande stadsverenigingen
vervullen in het algemeen een teruggetrokken, lokale rol.
In Amsterdam treedt het herstel pas op in 1879. In Rotterdam verdwijnt Vennaak
door Oefening. Daar komt een soort schaaksocieteit voor terug: dagelijks zijn er
bijeenkomsten in het 'Leeskabinet' aan de Geldersche Kade. Met de Nederlandsche
f'haakbond gaat het op zichzelf niet slecht in Rotterdam. In 1877 meldt het jaarverslag "
dat de afdeling Rotterdam in bloei toeneemt. Een schaakvereniging is er echter niet.
Schaakverenigingen zijn er vooral in de kleinere steden. Vandaar dat in dit hoofdstuk
verenigingen in Sneek. Zierikzee en Winschoten als voorbeeld worden genomen.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven, moesten de leden uit een
afnemende groep betrokken worden: de meer liberaal ingestelde heren. Dat verklaart
mijn keuze voor de naam van deze typologie: Liberale Vereniging.
De terugval in het schaakleven is overigens niet alleen een Nederlands verschijnsel.
Van der Linde " schrijft anno 1875: "Doch bovendien: er heerscht op schaakgebied
malaise, lust- en krachteloosheid, zoodat mr. Potter pp. 166-67 van het Cio of London

Magazine zich reeds de vrijheid genomen heeft. de violen zijns tooms uittegieten over
al de kontinentale schaakbladen: 'Really, chess abroad seems alltogether in a comatose
state.... Activity, energy and vigour are conspicuous by their absence.' De Deutsche
ScitacIlizeitung klaagt herhaaldelijk over het gemis aan goede part'Jen .
Informatiestilte is dus een groot probleem. Slechts enkele wetten van Liberale
Verenigingen zijn bewaard gebleven (zie bijlage A4):
. Wet voor het Het Doesborghsche Schaakgenootschap van 1 mei 1873.
. Wet der Schaakclub Van der Linde uit Winschoten van 2 oktober 1875.
. Reglement van het Sneeker Schciakge:elschap van 18 oktober 1875.
. Wet der Schaakclub Van der Linde uit Winschoten van 4 november 1880.
Daarnaast is er nog een versie van de wetten van de Mutant Palamecies uit deze jaren
.

)

..
1

Jaarl„,ekie wn de„ Ne lerlatuls,·hen s,·Ilacikhond 1877. R e.v
11' Sc·/utakit·er/d. 278.
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beschikbaar:

. Wet van het Schaakgezelschap Pcilai,iedes te Leiden. Opgericht 4 november 1846.
Deze wet herzien 11 november 1874.

7.3.2 Sneeker Schaakgezeischap
De schaakvereniging Palai,iede. (soms c,ok geduid als Pa/medes) uit Sneek is de
vergetelheid ontsprongen door twee correspondentiepartijen die zij tussen 1853 en 1855
niet Philidoi uil Leeuwarden speelde '«. Tot

1866 zijn er incidentele berichtgevingen in

Sissa waaruit blijkt dat K.K. Kooi president van het genootschap is. Het oveizicht in
Sissa in 1868 geeft eigenlijk al het vermoeden dat deze vereniging opgehouden had te
bestaan. Op 25 oktober 1875 wordt dan het Sneeker Schaakge=elschap opgericht. De

korte reglementen zijn al van 18 oktober ". Opmerkelijk in dit reglement zijn de
contributie per avond. de boeteregeling en de verwijzing naar Sissa voor de spelregels.
De boeteregeling werkt niet echt. want de absentie schommelt rond de 50% en men
maakt melding van achterstallige contributiebetaling door de afwezige leden. Het aantal
leden van de vereniging blijft beperkt tot circa tien. maar er komen regelmatig gasten uit
de buurt. Edn van die gasten, A. Kuipers, wordt, nadat hij zich als kandidaat-lid had
mingemeld. als lid gedeballoteerd "
De vereniging wordt vooral gevormd door mensen die hun bestaan vinden in de
handel en met name in de nijverheid. Ze vorn"ten zeker niet de maatschappelijke toplaag
in Sneek. Het verenigingsleven is nauwelijks geanimeerd te noemen. Op een bijeenkomst zijn vier tot acht leden aanwezig. uitgaven worden alleen gedaan voor de aanschaf
van een notulenboek, papier en brietkaarten en voor de zaalhuur. In de loop van een jaar
(tussen 25 oktober 1875 en 17 juli 1876) werden er 288 partijen gespeeld, waarbij Th.
Camphuis de beste was.
In het tweede en derde verenigingsjaar neemt de opkomst verder af en na 2 juli 1877
wordt er geen melding meer gemaakt van bijeenkomsten. Het schaakleven in Sneek
komt daarmee zeker niet geheel tot stilstand. Op 17 november 1880 wordt er in de
S,zeeke, Courant een schaakwedstrijd aangekondigd in de Buitensociateit 'de Harmonie'.
Edn van de organisatoren is het oud-lid Johannes Schijfsma. Op 22 december 1880
wordt 'den afloop' van de schaakwedstrijd in dezelfde krant geannonceerd, maar
uitslagen komen we niet te weten. Op I oktober 1887 wordt nogmaals zo'n schaakwed-

strijd aangekondigd.
Daarv66r had de Schaakkale,ider van Het Noc,rdelijk Sclwakbond in \886 al laten
weten dat enige liefhebbers geregeld bijeenkwamen w. Vier van de vijf daarbij genoemde
namen zijn herkenbaar als voormalig lid van het Sneeker Schactkge:.elschap: lan en Joh.
.'
)

Ver:niging;a·hiet' Philidc,r. Notulen Pltilidtir Leeuwarden van 25 tebruari 1853. V<*ir de /etten /ie Kranier.
Fi·iese sclwakkonilige,1 - 8(Xl jureii whaak in Friesland. 19.

..

)

Het genieentearchief in Sneek he/.it het notulenboek s'ati de twee kg·ens van her Sneeker Sc·haailgezc/.ic hap
ionder numnier). w·aarin (M,k het reglenient i cipgenomen. Vi,or het reglement: tie billage A-k·.
c

»
1

)

Genieentearchiet Sneek, Notulen .5'„ecke,·.fc·haak.;c,4,/. c·hap van 2() december 1875.

.5, ·haakkulend 'i· i·a/1 Het Nfirin/e/l/k Sc·/ickik·hund i·wr het jaar /,9,%, 13. Het chrijft ()Iengen:: "Te Sneek ts de
oude ,chaakklub Palani„/e., ondergegaan". Het Sneeker Schaakee:el.sc·hap i, echter pah in 1 875 opgericht en i,
dus niet de/el tde wrreniging a14 Palainede. .
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Schijfsma. Th. Camphuis en G. Nieuwenhuis. De laatste was eerder secretarispenningmeester geweest. Dat wordt hij opnieuw als op 4 november 1890 het Sneeker
fhaakgece/sc hap wordt heropgericht. waarvan aantekening is gen]aakt in hetzelfde
notulenboek. 00 deze poging is geen lang leven beschoren, want al na vijf vergaderingen worden de aantekeningen gestaakt.
Pas in de twintigste eeuw zou de poging succes hebben ': maar die vereniging zou
wel in 1950 haar 75-jarig bestaan vieren.... !

7.3.3 Zierikzeesche Schaakvereeniging
De Zierikzeesche Schaakvereeniging heeft zich eigenlijk nooit in de kijker weten te
plaatsen. Zelfs Niemeijer vermeldt in zijn bekende artikel uit 1939 "' de vereniging niet.
Of Van der Linde de vereniging had kunnen kennen. is niet duidelijk. omdat het eerste
bericht over deze vereniging uit 1879 stamt. toen de Neder/andsche Sc·haakbond in zijn
jaarverslag meldde ": 'Zoo uit Utrecht als uit Zierikzee ontving de secretaris brieven
van Schaakgenootschappen over toetreding tot den Bond, hen zooveel mogelijk
gerievend met Reglementen en boekjes. deed hij zijn best hen te bewegen. dat enkele
of zelfs weinige leden dier genootschappen individueel Bondsleden zouden worden.
doch tevergeefs"
Op 12 februari 1887 laat de vereniging een bericht plaatsen in de Zierikeesche
Nie,twsbc,de. waarin zij aankondigt dat een eenmalige introductie van stadgenoten

mogelilk is. De vereniging komt iedere dinsdag bijeen in de kamer bij de heer Vermunt.
De contributie bedraagt een gulden. evenals het entreegeld. De vereniging telt niet zoveel
leden. maar bestaat al "tal van jaren", waarin men herhaaldelijk correspondentiewedstrijden tegen andere verenigingen heeft gespeeld. Op dat moment liep et een correspondentiewedstrijd tegen het Vereenigd Ainsterdamsch Sclwakgenootschap. De zetten van deze
partij. die vanafjuli 1886 liep, werden regelmatig in dezelfde krant gepubliceerd.
Gerardus Vermunt was societeithouder. Hij was. samen met hoofdonderwijzer H.J.
Bastmeijer, de drijvende kracht achter de vereniging. Zijn dood op 13 april 1888 lijkt de
belangrijkste aanleiding voor het verdwijnen van de vereniging. Na die datum is
tenminste geen enkele aanwijzing voor deze vereniging meer te vinden.

7.3.4 Schaakvereniging Van der Li,ide in Winschoten
Schaakvereniging Vlt,1 der Lin(le. opgericht begin oktober 1874, kan het best als
'progressief betiteld worden, waarbij confrontaties niet uit de weg gegaan werden ".
Nadat de vereniging het eerste jaar zonder naam door het leven ging, werd Antonius van
der Linde. op het hoogtepunt van zijn heftige conflict met de Nederlandsche Schaakbond
(5.4.3). als peter van de vereniging gevraagd. Dit kan niet anders geinterpreteerd worden
.j
)

S,I.

Hetzelt'de nc)tulencchrift bevat mk het ver·,lag van de oprichting„wrgadering \·an de Sc·haak·c·/uh Stieek op 16
januari 1906. Het Sitec'ke/· Nieui,·.i·blad maakte 19 mei 195(12, melding van het 75-jarig juhileum.

1

Nieme'Jer. Het Nederland e khaak,·erenigingsleveli inde 19deeeuw'. in

)

Jacti·bciekie i·ait de,i iVede,-huuk·hen .Sc·hcwk/ic,/id /879. XX11.

I'
)

T#0"* 1939(3).

Dit sluit aan bij het beeld , an Winkhoten als stad. Van Miert. Mt,·s· 1·m I·/u/,ge'est & pa/10:.m·ht - Liberalen, iiatie
en i·ecm'/ing, Tel en Him·/iciten /8.50-/920, 2 1 2 be;chrijft de cultuurelite al, de vonnge\·er van de \·rijzinniglit,erale cultuur. De/e cul tuur A eneetw i jfeld <wik beYn\·loed diwir desituatie in het aanliggende Oldambt. zie 9.3.3.
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dan .115 verzet tegen het behoudende bestuur van de Nederlancische Scliciakbcind "' (zie
ook 9.4.4).
Het progressieve karakter van de vereniging blijkt echter uit meer dan alleen de
naani. Van der Li,ide werd opgericht door de arts Th. Haakma Tresling, die in 1865
initiatiefnemer geweest was van de openstelling van de 'Heerensocieteit'. die tot dan toe
een exclusief elitair karakter had gehad "' De socitteit verhuisde naar 'De Harmonie' en
nam daarbij ook die naam aan. 'De Haimonie' zou ook tot het einde van de jaren tachtig
het honk van de schaakvereniging zijn. De vereniging vond zijn leden binnen de grote
groep 'progressiet liberalen' in Winschoten. al waren ook 'radicaal-liberalen' lid ". Dat
blijkt uit de vele andere lidmaatschappen die de leden hadden. Velen waren lid van de

vooruitstrevend liberale kiesvereniging 'Winschoten'. Een enkeling was betrokken bij de
Bond voor Algenieen Kies- en Stemrecht (BAKS).
Standsbesef speelde nauwelijks een rol: de leden kwamen uit alle lagen. met
uitzondering van de (ongeschoolde) arbeidersklasse. Dat werd mede 'geregeld' door de
vrij hoge contributie van f3.50 per jaar en een entreegeld van f3.00. In later jaren werd
de contributie afgeschaft, maar werd het entreegeld verhoogd naar 14,0,1
Ook qua geloof was er ruime variatie (Nederlands-Hervormd. doopsgezind. joods).
een samenstelling die zich goed laat vergelijken met de samenstelling van de societeit 1
De externe gerichtheid van de vereniging bleek duidelijk uit haar betrokkenheid bij
de oprichting van Het Prorincicial Groninger Schaakbond (zie 9.4.4).
Over het interne verenigingsleven is vrijwel niets meer bekend, omdat het
verenigingsarchief. voor zover bijgehouden, verloren is gegaan. met uitzondering van de
wetten. Opvallend aan de wetten is het gebruik van boeten, die mogelijk zoveel opleverden dat de contributie afgeschaft kon worden. Wel is nog bekend dat de vereniging
geregeld correspondentiewedstrijden tegen andere verenigingen speelde en daarbij een
forse inzet niet uit de weg ging. Maar men had dan ook sterke spelers in de gelederen.
de Nederiandsc·he
Schaakbond of Sissa. m'aar de door Antonius van der Linde gepubliceerde regels.
Dat er spanningen geweest moeten zijn in de vereniging. staat weI vast. Het ledental
nam in 1884/5 af van 25 naar 9 "». terwijl in datzelfde jaar de vereniging Van 't Kruijs
werd opgericht, bestaande uit mensen die daarvoor lid waren geweest van Van der
Linde. De leden van de afsplitsing waren, voor zover valt na te gaan, de joden en leden
van de mingegoede burgerij. Opmerkelijk is de aanwezigheid daarbij van de advocaat en
zeer sterke schaker J.D. Tresling. maar dat lijkt me te maken te hebben met het vertrek
van de eveneens zeer sterke, joodse schaker L. Benima naar Van 7 Kruifs. Men kan
vermoeden dat een stands- en/of geloofsverschil de reden voor de breuk is geweest .in

Als spelregels accepteerde men natuurlijk niet de regels van
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Van Miert. Wars :·an club,Ree. 1 & panijz.tic·hz - Liberalin. natie en recuiling, Tiel en Win.,chmen 1850-192(3.61.

Met progressiet-liheralen' bedc,el ik de vooruit,trevende stroming binnen het Iii,erali me. die echter w:1. in
tegen,telling tcit de 'radicaal-liberalen'. hun doelhtellingen langs de weg der geleidelijkheid wilden bereiken.
Van Miert. a.it:. 63.
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Sc·haakka/ender t·an Het Ncim·de/dk Sc·hacikbond. 1884.21 en idem soor 1885.24.
Nieineijer Ca. ii·. j vermeldt echter. dat van de 25 leden nog +lechts enkelen in 1884 de bi jeenkomsten be/crhten.
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hoeverre antisemitisme een rol heeft gespeeld. is niet duidelijk. maar zoals Van Miert
schreef w: "In het algemeen werd openlijk antisemitisme in de negentiende eeuw als
onfatsoenlijk beschouwd. Maar meer in het verborgene leefde antisemitisme wel
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Afbeelding 29: De wedstrild van de Nederlandsche Schaakbond in 1887.
Staand v.1.n.r.: Benima, Siisshol:.. Veraart, Tresling, 011(ind, A. van Foreest,
Zittend 1'.l. n. r. Pineda. 6),nan, Tinholt, Kathe, D. \,an Fc,reest.

Een standsconflict is ook te zien geweest bij societeit 'De Harmonie'. De culturele elite
van Winschoten keerde in 1879 naar zijn eigen beschermde clubje terug met de
oprichting van societeit 'de Club' "".
De afsplitsing van Vwl 't Kr tijs ondersteunt de conclusie van Van Miert "": -pan
verzuiling onder de Tielse en Wins,choter liberalen kan echter niet worden gesproken.
De vrijzinnig-liberale cultuur was op zichzelf te weinig coherent om de vele 'algemene'
verenigingen tot edn kring samen te binden". Wat de reden voor de terugval ook is.
Vcin der Li,ide komt niet meer bijeen en wordt in

1889 heropgericht.

witarna de vergaderingen werden gehchorst. Dat mu de reden voor de oprichting van Van 7 Knit):i geweev /i in.
Maar rcind 1889 7(,U Vai, di· l.imh· weer nieuw leven ingeblazen ,ijn dixir Haakma Tresling en Zuidenia en /.ou er

weer geregeld een hijeenkc,inst /ijn met o.a. Haakitia Tre1ling. Tresling. Zuidema. Behrens. 804. Bc,erma.
Kiwipmans en Beniina! Deze lezing /.ou gebakerd iijn op intormatie van gent,emde Ki,opnian+. Het verhaal
vermeldt echter de plotklinge teniggang in de opk<imu van de leden nier en Juit mijn vi ie dus niet uit.
11 MI
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Van Miert, a.,i., 108.
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Van Miert. a.,1: 63
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Van Miert. a.,i:. 2()9.
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Ook in de jaren negentig gaat het niet crescendo. In 1896 meldt het Tik/sc hrift "" -De
Schaakclub Villl der Li,ide bloeit sinds de laatste weken weer geheel op". Daaiv86r zal
het dus niet goed geweest zijn.
In 1907, na het overlijden van Haakma Tresling. verdwijnt de vereniging, in de
dertiger jaren van de twintigste eeuw wordt de vereniging heropgericht onder de naam

Vander Linden.

7.3.5 Organisatie en positionering Liberate Vereniging
De periode 1870- 1885 moet gezien worden als een crisistijd voor de stadsvereniging
Ik breng daarvoor maar grafiek 1 () met het verloop van het aantal verenigingen
gedurende de negentiende eeuw in herinnering (grafiek 10bis).

Grafek 10bis: Smdsvereitigingen per periode.
60

50

40
1800-1839

30

1840-1854

:1

1855-1869
----... 1870-1884

20

E....

10

.

..........,i

•

0 -A

1885-1899

-T

giESSE @mEEMam
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maar de praktijk was waarschijnlijk nog veel slechter dan de grafiek doet vermoeden.
Van de achttien stadsverenigingen die tussen 1870 en 1884 ontstonden (de Grotestadsverenigingen niet meegeteld), zijn er maar vier ouder dan tien jaar geworden. Van deze
vier verenigingen - Anderssen un Huizum w, Palamedes uit Gouda, Stmmton llit
Groningen en het Doesborghsch Schaakge,ic,otschap - zijn de drie laatste in enigerlei
vorm tot op heden gecontinueerd. Over Van der Linde kan men redetwisten of de
vereniging ouder dan tien jaar werd.
Heel opmerkelijk is ook dat van de drie grote steden alleen Den Haag een actief
schaakleven kent. Zoals nog aan de orde komt. doorbreekt daar een nieuwe groep spelers
onder leiding van baron van Hogendorp de apathie binnen Discendc, DiSCimuS. Sissa is
zelfs een nieuwe vereniging in Den Haag.
Een prijswedstrijd en twee correspondentiewedstrijden tegen Disc·endo Discimu.,

1(11

j Ti#Ischrift 1·2211 den Nederland chen St'lluak),0,1,1. JK<)6. 16*.

1(.
1

Van der Wc,ude meldt in Lzeitw(i,·cle,1 185(1- 1914 - 1)e Mcitit,nii i'ritix \·(1,1 eeii Pty,i·im·ielicitifd.tad. \91 "Ha Li(11-p
Hui/uni. \·lak ten /.uiden ·an Leeuwarden gelegen. werd iii de twip van de negentiende eeuw 4teed4 meer binnen
de +ociaal-economi+che in\·1 ,ed+4 feer \·,in Leeuwarden getnikken en King er Edn geheel van uitmaken". (.)p grond

hien·an heb ik Huizum al 'OST ,·ermeld in Billage D en Ailde,·uen at + stadsvereniging aangemerkt.
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tussen 1870 en 1873 zijn de laatste nog zichtbare activiteiten van het Ainsterdamsche
Sc'h(takgenoot.,·chap. In 1873 nam men wei het voorstel tot fusie-onderhandelingen met
L i 8011rdc,nnclis aan. hetgeen ook als een indicatie van de terugloop gezien moet
worden. De fusie kwam er echter niet van. Pas in 1878/9 zou een reorganisatie van het
Amsterdamse schaakleven tot stand komen en zou er weer initiatief ontstaan (zie 6.4.2).
In Rotterdam verwordt Ver,naak door Oefening tot een schaaksocieteit. Men kan
dagelijks terecht in het Leeskabinet. De schakers zijn gewoon lid van het Leeskabinet.
zoals alle andere leden. De schaakvereniging heeft opgehouden te bestaan. Pas in 1894
zou Rotterdani weer schaakverenigingen krijgen (zie 7.4.2).
Van de overige steden met meer dan 25.000 inwoners "15 krijgen Groningen, Haarlem
en Utrecht nieuwe verenigingen. blijven verenigingen bestaan in Leiden en Leeuwarden,
en hebben Arnhem en Maastricht geen vereniging. Van de negentien steden met 10.000
tot 25.000 inwoners krijgen Kampen, Gouda. Delft en Amersfoort een nieuwe
vereniging en blijven er nog enige tijd verenigingen bestaan in Schiedam, Den Bosch en
Deventer "'. Van de 29 steden met 5.000 tot 10.000 inwoners krijgen Sneek. Zierikzee
en Winschoten een vereniging. in de rest ligt het schaakverenigingsleven stil. Dat geldt
ook. voor zover bekend, in 68 van de 72 steden met 1.000 tot 5.000 inwoners: alleen
Bolsward. Doesburg, Huizum en Purmerend onttrekken zich aan de malaise.
Die achttien nieuwe verenigingen waren redelijk over het land verdeeld, er is zeker
geen sprake van een Hollandse dominantie in deze tijd: vier verenigingen in ZuidHolland. drie verenigingen in Friesland, Utrecht en Groningen, twee in Noord-Holland
en dEn in zowel Overijssel, Gelderland als Zeeland "7 Daarnaast waren er nog vijf
verenigingen uit de voorliggende periode: Strabec·k in Den Bosch (tot 1872?). de Pion in
Schiedam (tot 1875?), Palamedes uit Leiden, Philidor \lit Leeuwarden en Pallas uk

Deventer (nog vier leden in 1875).
In dergelijk slechte tijden zal een vereniging vooral op overleven gericht inoeten zijn
geweest. De orientatie is dan primair intern gericht. Het tijdschrift Sissa bestond nog tot
en met 1874, daarna gedurende dEn jaar opgevolgd door de Scliciakwerld, Mogelijkheden
om naar buiten te treden, waren er dus weI, maar daar werd niet echt gebruik van
./
meldt over het Doesborghsch Schaakgenootschap: "... van zijn
gemaakt. Niemeijer
geschiedenis is weinig bekend en het trad nimmer op de voorgrond" en over Staunton:
Dat
"Tussen Statinto„ en andere schaakclubs heeft nimmer veel contact bestaan
betekent dan ook dat ons beeld van de verenigingen in deze periode onvolledig moet
9.
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blijven.
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Inwonertallen geba,eerd op de cijfers uit de tweede helft van de jaren zestig van de negentiende eeuw. zoalf
gepubliceerd in Kuyper. Gemeente-atlas. 11 dln.
In Schiedam zijn er berichten tot in 1875. in Den Bosch tot in 1871, Pal/as in Deventer had in 1875 nog vier leden.
maar wist uiteindelijk te overleven. Ik heb De Pic,n in Schiedam en Strcsbeck· in Den Bosch. gerien hun korte
bestaan na 187(), als Herenvereniging geclassificeerd en niet als Mutant.

Dat Drenthe en Limburg ontbreken, is reed, in 6.2 besproken. Nc,ord-Brabant heeft maar weinig verenigingen
gehad. Het is dan c,ok niet verwonderlijk, dat er in Noord-Brabant in een periode van recessie geen nieuwe
B·ereniging is ontstaan.

1(18
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Niemeijer. a.w.. 7.

Niemeijer. a.9:.14.
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Een belangrijke bron voor de beoordeling van de positionering en de organisatie zijn
de wetten. Het beeld dat deze wetten scheppen, is niet het beeld dat de door mij gegeven
tiaam van Liberale Vereniging volledig rechtvaaidigt. De terugkeer van de boete in de
wetten van Van der Limle en het Sneeker Scliatikeezelschelp legt meer nadruk op de
gebondenheid dan op de tolerantie van de liberale burger. Ook hier is er weer geen goede
informatie over de inning van die boeten. Bij het Sneeker Schaakgezelschap werd in 31
bijeenkorlisten voor tachtig cent boete opgehaald. wat neerkonit op de contributie van
vier keer een avond. De opkomst was echter beduidend slechter. Bij Vun der Linde zou
men kunnen vermoeden dat de boetes wei voldoende geld opleverden, want een
opvallend verschil tussen de wetten uit 1875 en die uit 1880 is de reeds gememoreerde

afschaffing van de contributie van 25 cent per maand per persoon. Weliswaar blijft de
hoofdelijke omslag bestaan. maar toch.
Ballotage bestond nog overal. maar het quorum is afgenomen van tweederde naar de
helft. Dat zal ook een relatie met de moeilijke tijden gehad hebben.
Het is dan wei degelijk opmerkelijk dat in een tijd van bloedarnioede de bepalingen
over tijdelijk lidmaatschap uit de wetten verdwijnen. Alleen bij de 'Mutant' Pdamedes
blijft de bepaling ten behoeve van studenten en officieren bestaan. In Doesburg, met zijn
garnizoen. vindt men de bepaling blijkbaar overbodig. Tussen 1873 en 1885 zal er dan
ook maar Edn militair lid worden. Tussen 1886 en 1900 zijn dat er zes. Het valt
nauwelijks vast te stellen of dit verdwi.inen van bepalingen voor tijdelijke leden te maken
had met de Vestingwet en de teruglopende maatschappelijke waardering van het
militaire beroep. Ongeveer de helft van de steden met een Liberale Vereniging had wei
een garnizoen.

Introductie is mogelijk: in de wetten wordt daar ook steeds minder aandacht aan
besteed. Misschien kwam het ook steeds minder voor dat er mensen geYntroduceerd
werden.
Het vet anderen der tijden blijkt uit de expliciete mogelijkheid in de wetten rail
der Li,ide dat dames gewoon, buitengewoon en erelid kunnen worden.

14//1

De vraag komt op of de Liberale Vereniging in zijn positionering gezien moet worden
als het overblijfsel van de Herenvereniging of als een voorloper van de Moderne
Vereniging. Het antwoord is niet eenduidig en moet ook gezien worden in relatie met de
in het volgende hoofdstuk te beschrijven ontwikkelingen in Noord-Nederland. De
schaakverenigingen Pmmkm en Van der Linde waren sterk betrokken bij de oprichting
en ontwikkeling van Het Prorinciaal Groninger Schaakbond en zijn opvolger Het
Noordelijk Schacikbc,nd. 72 namen daamiee het voortouw in wal verder vooral een
ontwikkeling in de Groningse dorpen was. Binnen deze verenigingen waren het vooral
progiessief-liberalen die op de voorgrond traden. terwijl elders de conservatief-liberalen
het beeld bepaalden.

Bij verenigingen als in Doesburg, Sneek en Zierikzee mag men aannemen dat de
positionering was aix bij de Herenvereniging. maar dan nog meer intern gericht. Er zijn
echter geen aanwijzingen nicer voor 'nut' als drijfveer bij deze verenigingen.
Qua organisatie is et bij de Liberale Verenigingen sprake van een langzame
verandering van de ondoorzichtige structuur, zoals de Herenvereniging die had. Zowel
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het Doesborghsch Schaakgenootschap als Palamedes kenden een Algemene Vergadering. Van der Linde vergadert nog weI wekelijks en de leden besturen gezamenlijk de
vereniging. Dit ondanks het artikel dat bepaalt dat de vereniging wordt vertegenwoordigd en bestuurd door het bestuur.
Tabel 7-9 Bestitursverkiezingen bi.i de Liberate Verenigingen.
Vereniging

Jaar

Wie

Wanneer

Quorum

Verplichting

Herverkiezing

Doesborghsche SG
Palamedes
Van der Linde
Sneeker SG
Van der Linde

1873

allen

1-15 Apr

?

Nee
Nee
Nee

herkiesbaar

Nee

herkiesbaar

1

)

1874

1

lid

23-31 Okt

meerderh.

1875

I

lid

2e vrg Jan

meerderh.

9

9

1875

91)

1880

2 leden

2e vrg Jan

meerderh.

niet herkies.

herkiesbaar

Wet vermeldt alleen dat er een President en een Secretaris-Penningmeester is.

Bij het Sneeker Schaakge:elschap is de organisatie wel heel minimaal geregeld.
De verplichting een bestuurslidmaatschap aan te nemen is dus verdwenen. Dat wil echter
nog niet zeggen dat de organisatie nu verder in termen van verantwoordelijkheden is
beschreven. Zowel Palamedes a\s Van der Linde nemen taakbeschrijvingen op voor
iedere rol binnen het bestuur. Bij het Doesborghsch Schaakgenootschap zijn noch de
taken noch de verantwoordelijkheden beschreven. De informele relaties bepalen daar dus
de verhouding tussen leden en bestuur.

Bij het Dc,esborghsch Schaakgenootschap en bij Van der Uncle is het nog de secretarispenningmeester die rekening en verantwoording aflegt. bij Pa/amedes is dat het bestuur.
Ten aanzien van de Algemene Vergadering wordt er nog steeds weinig geschreven:

TaI,el 7-10: De Algemene Vergadering bij de Liberale Verenigingen.
AV formeel
Jaar
Wilze van bijeenroepen
Vereniging

Quorum

beschreven

Doesborghsche SG
Palamedes

1873

Ja

1874

Ja

wordt opgeroepen
meerderheid,

2/3 roar
wetswijziging
Van der Linde
Sneeker SG
Van der Linde

1875

Nee
Nee

1880

Nee

1875

Meerderheid

-

-

Qua spelregels blijft de diversiteit nog steeds bestaan. Het Doesborglisch Schaakgenootschap, Pala,nedes en het Sneeker Schaakgezelschap spelen volgens de regels van
Gustavus. zoals vermeld in Sissa. terwijl Van der Linde in 1880 'Het Historisch Schaakrecht' van zijn naamgever hanteert. In 1875 had de club in Winschoten geen bepaling ten
aanzien van de spelregels.

7.3.6 Samenstelling Liberate Vereniging
In de samenstelling van de Liberale Vereniging zet de tendens. zoals die al was waar te
nemen bij de Herenvereniging, zich door: de percentages culturele en economische elite
komen steeds dichter bij elkaar te liggen door de toename van het percentage economi-
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sche elite. Bij de cijfers over de Liberale Vereniging is overigens de foutenmarge veel
groter. Waar N bij de Herenvereniging per jaar tussen 27 en 68 lag, lag N bij de Liberale
Vereniging tussen de 4 en 301 ": Ook hier laat zich dus de informatieschaarste voelen.

Ook zien we, wederom met alle voorzkhtigheid, dat de leden nu min of meer in
gelijke mate uit de aanzienlijken, de gegoede en de welgestelde burgerij komen. De
dominantie van de gegoede burgerij is verdwenen.
De nieest opmerkelijke verschuiving doet zich voor in de religieuze achtergrond van
de leden. Terwijl bij de Herenvereniging de rooms-katholieken nog ongeveer 20% van
de leden vormden. neemt dat bij de Liberale Vereniging af tot enkele procenten. Met alle
restrictie ten aanzien van de omvang van de steekproef en de invloed van het beperkt
aantal plaatsen waar Liberale Verenigingen waren, lijkt het alsof de toenemende verzuiling inhield dat liberalen, van huis uit onorthodoxe protestanten, de schaakverenigingen
vormden. Het percentage doc,psgezinden, Waals-Hervormden, remonstranten en
evangelisch-luthersen blijft ongeveer 20%. Op zichzelf is dit ook de verwachting voor
deze periode waarin de verzuiling toeneemt: terugtrekking van de rooms-katholieken en
orthodoxen en een versterking van de economische elite. waaronder de liberalen relatief
veel aanhang hadden. De beperkte omvang van de steekproef verhindert echter een

sluitende bewijsvoering.
Binnen de beroepsgroepen vallen met name de medici en de juristen op. hoewel
laatstgenoemde beroepsgroep in de loop van de jaren duidelijk minder vertegenwoordigd
is dan eerst.

De gemiddelde oinvang van een Liberale Vereniging was ruini negentien leden. wat
niet afwijkt van de omvang van de Herenvereniging.

7.3.7 Invulling van het verenigingsleve,i bij de Liberate Vereniging
De wekelijkse schaakavond was in 60% van de gevallen op maandag of woensdag en
begon in de meeste gevallen om 19h00, maar er is duidelijk al sprake van een verschuiving naar een later aanvangstijdstip. Opmerkelijk is daarbij dat de sluitingstijd onveranderd 22hOO blijft. De duur van de speelavond neemt af van 3 naar 2.5 uur. Dat heeft
mogelijk ook te maken met de verschraling van de invulling van de verenigingsavond bij
de Liberale Vereniging vergeleken met die van de Herenvereniging.
Het spelen van correspondentiepartijen kwam nog wei voor. maar het spelen van die

partijen weiri. voor zover we weten. vrijwel altijd aan een commissie uitbesteed. die
buiten de bijeenkomst de zet besprak. Onderlinge wedstrijden zijn zeldzaam, terwijl
literatuur steeds minder van verenigingswege werd verstrekt. Het componeren en
oplossen van schaakproblemen was geheel uit de tijd geraakt.
Sommige verenigingen hadden nog een wekelijkse overlegvergadering. maar bij
andere was het spelen van partijtjes de enige bezigheid: partijtjes. omdat er geen
aanwijzingen ziin dat de du,ir van de partij ging toenemen. Geen van de bekende wetten
kent nog bepalingen ten aanzien van het uitsluitend mogen schaken op de verenigingsavond. Blijkbaar was dat vanzelfsprekend geworden. Daaruit mag men voorzichtig
concluderen dat de schaak\'ereniging verder af is komen te staan van de societeit.
lilI

)

Al. de 'Mutatiten' meegerekend wcirden. dan <Un deze inter\·allen re. pectievellik 46-1()5 en 7-4.
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Weliswaar speelde men nog wei in de helft van de gevallen in een societeitsgebouw.
maar thuisspelen kwam niet meer voor. De horeca nam de andere helft voor zijn
rekening

7.3.8 Vrijwilligheid en vrijblijvendheid bij de Liberate Vereniging
Bij de Liberale Vereniging lijkt de vrijwilligheid 1" fors toe te nemen vergeleken met de
Herenvereniging. Er zijn geen aanwijzingen meer, dat de Liberale Vereniging als een
Kereniging gezien moet worden die sterk aan bepaalde maatschappelijke kringen
gebonden was. De maatschappelijke druk om lid te worden. zal niet zo groot geweest
zijn. Ook komen beperkende maatregelen ten aanzien van nieuwe leden steeds minder
vaak voor. Zoals \'eniield worden de ballotageregels soepeler. In hoeverre dit het gevolg
was van een afneniend belang van standsbescherming of van een toenemend besef dat er
andere beschermende aspecten waren. A niet uit te maken. Het zal weI een combinatie
geweest zijn Andere beschermende aspecten zijn:
. het financiele aspect: contributie kan een sterk ledenregulerend middel zijn. evenals
de onzekerheid daarover. Palimiedes en het Sneeker Schaakge:.elschap hadden een
hoge contributie (van respectievelijk zes gulden en twintig cent per avond. wat in
1876 op f6.40 neer kwam). Vcm der Linde had een hoofdelijke omslag. boetebepalingen en een hoog entreegeld. Alleen bij het Dc,esborglisch Schaakgenc,citschap
lijken de financien geen echte sta-in-de-weg.
. het tijdsaspect: aanvangs- en sluitingstijden kunnen als zodanig aangewend worden.
De gegoede burgerij heeft immers kortere werkdagen. Het Doesborghsc·h Schclakge-

hield gedurende een aantal jaren zijn zomerse bijeenkomsten 's middags.
van twee tot vier of vijf

llc)(11sclicip

. zelfrespect: de 'lagere klasse' heeft een zelfrespect dat men niet in de waagschaal stelt
door zich bloot te stellen aan de spottende blik of het vernederende gedrag van 'de
hogere klage'.
De vrijblijvendheid varieert nog steeds per vereniging (zie tabel 7- 11 ):
De afschaffing van het verplichte bestuurslidmaatschap is reeds besproken. Maar
behalve de opkomstplicht ziin verder alle boetebepalingen verdwenen. evenals

bepalingen over het quorum van de vergadering.
Tabel 7-1 1 Opkc,mstplic ht bii de Liberale Verenigingen.
Vereniging

Jaar

Doesborghsche SG
Palamedes
Van der Linde
Sneeker SG
Van der Linde

1874

Niets vermeld.

1874

Niets vernieId.

1875

15 cent bc,ete.

1875

10 cent boete \-001- niet ot te la.it \eischijn en.

188()

15 cent bc,ete. 10 cent bij te

Opkomstplicht

1 0 cent bi i te laat kc,Inen.

laat

komen.

'1' ) Vriju·illigheid hebik gedefinieerd (4.3.21 al, de mate \'an \·rijheid u·aarmee een individu. in \% 1„elwerking ineide
vereniging. kan hehlivsen „ni loe te treden lit' uit Ie treden.
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7.3.9 Ditticaainheid bijde Liberate Vereitigilig
Geen \.in de ni,g bekende wetten hebben bepalingen ten aanzien van het ontbinden van
de rereniging. Alleen bij P,11 tillied£' f kan inen de bepaling dat gewone leden aanspraak
hebben op alle eigendommen van de vereniging, hierniee in verband brengen.
Dat dergelijke bepalingen onthraken. en du ook de bestemming van het batig sal do
ontbrak. heeft bij \41,1 cle; Linde iemand nadrukkelijk in zijn eigen voordeel weten te
gebntiken. Nadat aan het begin van de twintigste eeuw de vereniging feitelijk ophield te
begaan en later tot herleving actie werd ondernomen. bleek de kostbare boekenverzameling die 'peetoom' Van der Linde bij de oprichting cadeau had gedaan. verdwenen.
De overdracht van het notulenboek van het Stieeke, Sc·hitakge-e/.w·hiq, uit 1875 aan
de vereniging met dezelfde naam uit 1890. lijkt geheel op het toeval te berusten dat de
oude secretaris ook de nieuwe was.
Er is :11 eerder opgemerkt dat het bij leden thuisspelen van verenigingen verdwenen
is. hetgeen in 7.2.12 betekenis heeft gekiegen in relatie met de duurzaamheid.
Al met al moet geconcludeeid worden dat d,turzaamheid niet het sterkste kenmerk
van de Liberale Vereniging was. Slechts met moeite is er een beeld te scheppen hoe deze
verenigingen functioneerden. Het is zelts niet goed mogelijk om vast te stellen of het
correct is de Liberale Vereniging als een zelfstandige typologie binnen de negentiendeeeliwse verenigingen te definieren. Wel is duidelijk dat de Liberale Vereniging de
schakel vormt tussen de Herenvereniging en de hierna te bespreken Moderne Vereniging. Er is te weinig overgeleverd om met een redelijke mate van zekerheid meer over
deze verenigingen

te

zeggen.

7.4 Moderne Vereniging

7.4.1 Inleiding
Na 1885 trekt het schaakleven in Nederland aan. Het aantal verenigingen neemt toe,
evenals het aantal schakers. In deze ontwikkeling neemt de Nederlandsche Sc·haakbond
een leidende rol in. Dat wordt duideliik met de uitgave van het Tijdschrift van den
Neder'andschen Schaakbond vanaf 1893. maar ook een wijziging van het Bondsreglement in 1891 was hierbij van belang. De Nederlandsclie Scllaaklic,nd kwam met zijn
afdelingen dichter bij de leden te staan. Dat gaf ook verwarring. waar ik in de volgende

sub-paragraaf allereerst op inga.
Het is echter niet alleen de toename van het aantal verenigingen of de gewijzigde rol
van de bond die in deze periode de aandacht trekken. Ook de verenigingen veranderden
en richtten zich niet alleen meer op de mannelijke burger van gegoede stand. Aan de
hand van voorbeelden uit verschillende plaatsen wordt ingegaan op de diversiteit die dan
ontstaat. Aparte aandacht wordt besteed aan de relatie van schaakverenigingen met de

belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen van vrouwenemancipatie en beschavingsoffensief.
Vervolgens komt het toenemende belang van wedstrijden aan bod. De vereniging
gaat in zijn functioneren steeds meer liiken op de verenigingen van tegenwoordig.
Vanwege deze gelijkenis en de toeneinende diversificatie heb ik deze typologie
'Moderne Vereniging' genoemd.
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7.4.2 Afdeling NSB versus scliaakvereniging - Rotterdain 1894
Een geschiedschrijver voor de periode 1873- 1 895 krijgt te maken met het begrip
'afdeling van de Nederla,idsche Schaakbond. Dat werd met name cruciaal na de
wijziging in het Bondsreglement van ! 891. Hoe verhoudt een afdeling zich ten opzichte
van een vereniging? Die afbakening was niet duidelijk en gaf problemen. die zich goed
laten illustreren aan de hand van de situatie in Rotterdam in 1894.
Een ingezonden brief in het Tijdschr(ft " schetst de situatie: Bijna nergens in het
land wordt zoveel geschaakt als te Rotterdam. Buiten de afdeling. die in het Leeskabinet vergadert. zijn er nog twee clubs van ongeveer tien b twintig leden. Enige tijd
eerder was er ook nog een vierde. Bovendien schaakt men veel thuis. "Wat ontbreekt
ons Rotterdammers nog altijd op schaakgebied? Ons ontbreekt een vrije schaakclub".

De afdeling van de Bond vergadert in het Leeskabinet. Om lid te worden van het
Leeskabinet betaalt men jaarlijks ·f 10 en ·f2.50 entreegeld: voor de schaakclub f2 per
jaar en f 1 entree: het eerste jaar dus f 15.50. Is men eenmaal over die som heen. dan
heeft men vele voordelen: men kan elke middag en elke avond schakers aantreffen.
men is lid van de club. lid van de Bond enz. Niettegenstaande dat alles is er weinig
leven, weinig clubgeest in de club. Van de 56 leden o.a. komen er 20. hoogstens 25
geregeld op. Er is een lid. dat weigert met een veel zwakker lid te spelen. zeggende: 'U
is geen partij voor me'. (Nota bene nog wel een bestuurslid!).
De nadelen. verbonden aan het vergaderen in het Leeskabinet, koi "ten in hoofdzaak
hierop neer: Een nieuw lid voor de club aan te winnen. die nog geen lid van het
Leeskabinet is, grenst aan het onmogelijke. Is het niet wat veel gevergd: 't eerste jaar
fl 5.50 contributie? Geen der leden heeft het recht. een Rotterdammer zelfs maar voor

Edn avond te introduceren in de club. zo hij geen lid is van het Leeskabinet. Dat 't
Leeskabinet altijd 's avonds om 11 uur gesloten wordt. is ook voor de schaakclub
hinderlijk. Over de twee verenigingen is de schrijver kort: "Het grote nadeel, dat er aan
verbonden is, is te weinig ruimte. ze zijn geen lid van den Bond, ze hebben hinderlijke
reglementsbepalingen (boetstelsel enz.)". Hij geeft dan aan dat er het plan bestaat om
een vrije schaakclub op te richten. die als buitengewoon lid toetreedt tot de Bond. Het
is niet de bedoeling. enige club hier op te heffen of in de wielen te rijden. De nieuwe
club wenst juiv voeling te houden met alle andere clubs en schaakautoriteiten te
Rotlerdam eventueel steun le vet'lenen.
Omgekeerd hoopt de nieuwe club te mogen rekenen op de steun van de afdeling van de
Nederlandsche Schaakbond te Rotterdam (Voor de algemene vergadering van de
Nederlandsche Schcicikbond in Rotterdam wist nagenoeg niemand. dat er nog andere
schaakclubs bestonden!). Om de nieuwe club te vormen. wordt eerstdaags een
vergadering van belangstellenden in 't schaken bijeengeroepen, waarin zo mogelijk in
overleg met de afdeling en andere clubs de zaken besproken worden.
Deze ingezonden brief riep veel emoties bij lezers op. Er werd tegengesproken dat
nergens zoveel werd geschaakt als in Rotterdam. de twee kleine clubies zouden nooit
enig teken van leven gegeven hebben. dEn ervan hief zelfs geen contributie. Ook de

:-9 Tijdschrift \ an den Nederlandschen St·haakbc»id. \894. \87.
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opinerking over het bestuurslid dat niet tegen een zwakkere w·ilde spelen. vroeg om een
re:ictie Chet betreffende bestuur,lid zou wei regelmatig simultaan- en voorgiftpartijen
spelen: "De zwakkere speler die zulk een eisch doet is zelfzuchtig: hij wil zich zelven
ten koste van een ander genoegen verschaffen r ).
De essentie van het antwoord komt daarna 1 I': ..Een afdeeling mag niet met een club
verward worden". Omdat vanaf de oprichting van de bond de schaakspelers van het

'Leeskabinet' in meerderheid lid werden van de bond en er verder in Rotterdam
nauwelijks enig verder schaakleven was. ontstond het gevoel "de club is de Afdeeling".

Elke afscheiding verdween en in de eigen reglementen was sprake van 'de afdeling'.
Daardoor konden anderen geen werkend lid van 'de afdeling' worden. De situatie in
Rotterdam was strijdig met het bondsreglement. dat wel clubs als buitengewoon lid
kende. maai geen afdelingen waarvan de leden tot 6dn club zouden moeten behoren.
"Ieder. die Afdeelingslid van den Bond wordt, heeft. onaBankelijk van eenige club.
toegangsrecht tot alle vergaderingen zijner aideeling. zonder dat dit recht door eenig
reglement. buiten dat van den Bond, zou kunnen worden beperkt of vernietigd. m.a.w.
een Afdeelingsbestuur is verplicht. de Afdeelingsvergaderingen in een zoodanig lokaal
te houden. dat voor elk Bondslid onvoorwaardelijk toegankelijk is
Het bestuur van de Nederland.,·c·he Sc·hitakbond stelt de afdeling Rotterdam van dit
standpunt op de hoogte. De situatie wordt dan opgelost door de oprichting van het
Rotterdamsch Schaakgenootschap op 29 december 1894 met 48 leden "'. De vereniging
komt op woensdag en zaterdagavond bijeen in het Leeskabinet.
De vereniging waarvan sprake is in de ingezonden brief. is inderdaad op 13
september 1894 opgericht onder de naam Nieuwe Rotterdamsche Schaak\'ereeniging w.
Deze twee verenigingen bepalen lange tijd het gezicht van het Rotterdamse
schaakleven. Het Rt,tterdanisch Scllitakgent,otschap is. logisch gezien het voorgaande,
meer elitair. Beide verenigingen herbergen een grote diversiteit qua religieuze
overtuiging en in beide verenigingen is ei een meerderheid van leden met een
economisch beroep.

7.4.3 Het Utrechtse vereitigingsleven in de negentiende eettw
Van de vier grote steden in Nederland 116 neemt Utrecht een wat aparte plaats in wat de
schaakverenigingen betreft. In de drie andere steden was er steeds minstens Edn grote.
belangrijke vereniging: Amsterdam had het C Vereenigd) Am.sterdamsch Schitakgelic,otsc·hap. Rotterdam Vermatik dm)- Oefening en Den Haag Disceitdo Discimus. Utrecht
kende geen vereniging met een dergelijke positie. Utrecht heeft wei vele schaakverenigingen gehad. maar de meeste hebben nooit op enige omvang of leeftijd kunnen
bogen.

1

114
)

)

1

77/d.2·41·itt. 1894.24).

Van [.emep. ci.„·.. 27.
7'4,/sc'h,i/t. 1894.238.
Al ;olgen+ de ,pga,en in het Acti·dii/k·.,Atinclic, Wt,rt,·4/en/i<,ek van Van der Aa #aren Ainhterd.lin ( 1839: 201).1)01)
inu·oner+). Rcitterdam I 1847: 82.0(K)1. Den Haa. 4 1843: 63.6(*) I eli Litrecht c 1 848 49.7531 de.·ier gr(w,Ne .teden
un Nederland. Clik in 1 865/6 \4.,+ dat het ge,·al: A mterdain 27().(XX) in *iner.. Rcitterdam I ()6.501). Den Haug

9().()0() en Utrecht 55.1 X)(1 I cilter·, cintleend aan Kuyper. Geinecitteathts).
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De vereniging die als eerste de kans had om zich als zodanig te ontwikkelen. is de
schaakvereniging Pulainedes. De vereniging presenteert zich voor het eerst met een
probleem op het poorblad van de eerste aflevering van Si.0·a in 1847. De vereniging
nioet daarvdOr dus al ontstaan zijn. Over dat probleem ontstond overigens een van de
eerste schaakrellen. De Berli,ier Scliachieittilig beschuldigde Sissa van plagiaat "-. c,nder
andere ten aanzien van dit probleem. Het zou ontleend zijn aan de //hist,irter Zeitting.
Sissa beroept zich op toeval. omdat het probleem al vdcir de Duitse publicatie bij de
redactie ontvangen zou zijn *
Via Sissa zijn geen personen aantoonbaar als lid van Palamedes bekend. maar de
volgende zeven mensen mogen weI met Palainedes in verband gebracht worden: P.J.
van Haagen (tabaks- en sigarenfabrikant, geb. 1813. RK). A. van Dorssen (zoon van een
apotheker. geb. 1825. NH). W. Caro (ambtenaar. 1812, NH). A.F. Blanche Koelensmid
(boekhandelaar, 1 8 1 9, NH). S. Alter (boekhandelaar. 1800. NH. medewerker St'ssa).
I.M.J. van Nes (geen personalia bekend) en J.A. Kelleneer (geen personalia bekend).
Kortom. een vereniging van jonge burgers.
Het enige wat van deze vereniging verder bekend is. zijn nog drie problemen in
Sissa. de vemieldingen van de insturing van oplossingen tussen 1847 en 1851 en twee
verloren correspondentiepartijen met de schaakvereniging Sissa in Wijk bij Duurstede.
In 1850 stuurt de vereniging al geen antwoord op een verzoek van Sissa voor informatie
over de vereniging "'«. Het lijkt er op dat er toen al sprake was van achteruitgang. Na
1851 iser niets meer over deze vereniging vernomen.
Tot december 1855 is er dan geen vereniging in Utrecht. D:iii wordt het Utreclitsclie
Schaakgezelschap opgericht met zeventien leden "". Het bestuur bestaat uit A. Letevre.
voorzitter (niet gevonden in het bevolkingsregister van Utrecht). Cramer. secretarispenningmeester (in het dagelijks leven heel- en vroedmeester. geb. 1808. WaalsHervormd). Van Hees ( vanwege het ontbreken van voorletters niet herleidbaar).
commissaris en W. Sluyking (geen beroep vermeld. 1793. RK). Ondanks het gebrek aan
informatie over deze personen is wei zeker dat het hier om gegoede burgerij gaat. Een
contributie van vijf gulden en een entreegeld van vier gulden. laten daar weinig
misverstand over bestaan.
De vereniging komt op vrijdag van 18hOO tot 22hOO bijeen in het gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen. Dat maakt het erg waarschijnlijk dat de twee door
'1'
Niemeijer
genoemde verenigingen van december 1855 en van 1861 dezelfde zijn: ze
hebben hetzelfde bestuur en komen in hetzelfde gebouw op dezelfde tijd bijeen. Het
misverstand ontstaat, omdat de vereniging in 1855 nog geen naam had opgegeven. In
1863 meldt Sissa de opheffing van de vereniging wegens gebrek aan belangstelling "'.
Opnieuw doet Utrecht het enkele jaren zonder burgerschaakvereniging. De periode
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tussen 1855 en 1868 kent wei vele studentenschaakverenigingen, maar daar koin ik later
op terug. Op 29 augustus 187 I wordt de Utrechische Schitak\·ereeniging opgericht
De vereniging komt 's maandags oin 18h30 bijeen bij socitteit-. koffiehuis- en
biljarthouder Van Nuu op het Munsterkerkhot. Het bestu,ir bestaat uit F. Altena
(apotheker, artsenilmenger en drogist, geb. 18()7. NH) vooizitter. W.N. Claasen
(apotheker/koopinan. geb. 1841. NH. dit is dezelfde Claasen die later vanuit Appingedam een correspondentiewedstrijd met H.S. uit Den Helder wil spelen) penningnieester
en L.A. Aronson (niet gevonden in Utrecht) secretaris. In 1872 wordt er een con espondentiepartij tegen Maarssen - gespeeld en gewonnen. In 1874 maukt Sis.w melding van
de opening van het derde huishoudelijk concours
In 1879 telt de vereniging 28 leden en lijkt het allemaal poor de wind te gaan. Het
bestuur bestaat dail 1., uit A. Lefevre (dezelfde als van het Utrechtsche Scliacikge:.elsc·hap) voorzitter. P.A. Wennekendonk (de mede-oprichter van het Doesborghs,·h
Se·haakge,ic,ot.,c·/zap, in 1876 van Doesburg naar Utrecht vertrokken) penningnieester en
C.F.H. Klokke (finiiant. 1851. evangelisch-luthers) secretaris.
Maar dat voor de wind gaan hield niet aan: het clubblad van de Schitakclub Utreclit
r meldt bij monde van A.G. Olland -: -De Utrechtsche Schacikrereeniging w'as
langzaam doodgebloed door gebrek aan belangstelling. Slechts enkele getrouwen. de
kern van de vereeniging. maar die niet bij machte geweest waren de catastrophe af te
wenden, besloten thuis om beurten schaakavonden te houden". Dit moet over het begin
van de jaren tachtig gegaan zijn.
De ontwikkelingen die daarna ontstaan '-". zijn niet met zekerheid te reconstrueren.
Ook de verschillende namen die hierbij een rol spelen, n"taken het niet eenvoudiger:
Utrechtsclie Schaakiereeniging . de afdeling Utrecht van de Nederkmdsche Schaciklic,iici
en de Schaakclub Utrecht, die waarschijnlijk ook bedoeld wordt als er gesproken wordt
van de Utreclitsche Schaakclub.
In september 1885 wordt de afdeling 'Utrecht' van de Nederlandsche Scliaaklic,nd
opgericht met vijftien leden "'I. Secretans is A.J.A. Prange. De contributie bedraagt
fl.50. In Eetmig .S·haak "' komt de auteur van het betreffende hoofdstuk tot de

1
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conclusie dat Prange, de gebroeders Olland en Wennekendonk de initiatiefnemers voor
de oprichting van de afdeling zijn geweest. Drie van de vier (Prange niet) hebben tot de
groep behoord die het leven van de Utrechtsche Schaak\,ereeniging hebben gerekt.

1,

*,Te

..'..

1 i-

Afbeelding 30. A.G. Olland.
Of die groep tot 1885 bij elkaat' is blijven komen. en de Utrechtsche Schaak\'ereeniging
daarmee overging in de afdeling van de Nederlandsche Schaakbond. is niet zeker.
De hoogte van de contributie leidt tot de veronderstelling dat de afdeling eigen
initiatieven wilde nemen. want aan de Bond hoefde slechts cfdn gulden afgedragen te
worden. Men mag gerust aannemen dat de Utrechtsche Schaaki·ereenigi,ig. zo die nog
bestond. ophield te best.ian vanwege het nieuwe bloed dat in de afdeling instroomde.
Het lijkt waarschijnlijk dat de afdeling als een schaakvereniging werd gerund. Al in
1885 is er sprake van een onderlinge wedstrijd. Ook het raadsel "' omtrent de heer
Baudet als 'eerste' voorzitter. terwijl bij de constitutie van het eerste bestuur van de
Schatikclub Utrecht op 5 oktober 1886 G.H.B. Hogewind tot voorzitter wordt benoemd,
lijkt daarmee opgelost. In Utrecht onderkent men hetzelfde probleem als in Rotterdam
acht jaar later en men besluit splitsing van afdeling en schaakclub. Er wordt een bestuur
voor de schaakclub geconstitueerd "'. bestaande. naast genoemde G.H.B. Hogewind
(leraar HBS. geb. 1859, NH) als voorzitter. uit E.L. Olland (adjudant secretaris van het

KNMI. geb. 1860. NH) als secretaris en C.F.H. Klokke (dezelfde als het bestuurslid van
'.
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de Utrec·/irst·he Sc·littakreree,ii,gi,ig) als penningmeester. Daannee heeft ook Utrecht zi.in
schaakvereniging die het voortouw in het lokale schaakleven zou net"nen. De vereniging
doet overigens meer dan dat. want met Prange en Olland levert de vereniging niensen die
ook. via de Nederlandsche Schaakbc,nd. op landelijk niveau een belangrijke rol zouden
spelen.

De Schailkclitb Utrei·lit had een duidelijke basis in de culturele elite: amblenaren.
juristen. medici. De club bestond in de negentiende eeuw. voor zo\'er valt na te gaan.
vrijwel uitsluitend uit Nederlands Hervormden. terwijl die maar ongeveer 55% van de

stadsbevolking uitmaakten.
Binnen de .f·htictki·hib Utreclit moeten de liberalen een belangrijke groepering
gevormd hebben. Want alleen vanuit die optiek kunnen de drie volgende initiatieven
geplaatst worden.
Op 26 december 1888 wordt de Wei·klieden-Scliciakvereeniging opgericht door E.L.
Olland en P.A. Wennekendonk m. Beiden zijn vooraanstaand lid van de Schaakclub
Utreclit.

Laatstgenoemde wordt voorzitter en de eerste secretaris. Het bestuur wordt

aangevuld met mr. P.H.R. van Rossem als penningmeester en C. Braakman (letterzetter.
geb. 1844. NH, kiesgerechtigd) en J.J.H. Pijpers (steendrukker en lid gemeenteraad, geb.
1849. NH) als commissarissen "'. De opzet trekt aandacht, want al in mei 1889 schrijft
de Schachz,eitung 1, over de vereniging voor werklieden. Ze zou dan driehonderd leden
hebben, waarvan honderd leden niet tot de arbeidersstand behoren. Deze honderd willen
de vereniging met hun contributiebetaling van vijftig cent ondersteunen. Driehonderd
leden in Edn schaakvereniging! Ik vermoed dat dit nog steeds een Nederlands record is.
In maart 1889 gaf A.E. van Foreest volgens een artikel in de Schitch:,eitung 1"
simultaan aan 36 borden. waarbij hij 2 partijen verloor. Volgens hetzelfde artikel zou er
in juni een levend schaakspel in de grote zaal van 'Tivoli' gehouden worden. Of het
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. is mij niet bekend.
Het enige dat er de jaren daarna aan berichtgeving is. zijn de vermeldingen in de
Utreclitsche Adresbc,ekjes (tot en met de jaargang 1897-1898) en in de Staat van den
Nederlandschen Schaakbc,nci op 15-3-1895. Daaruit laat zich een breuk in 1892 afleiden.
Wennekendonk. Olland. Braakman en Pijpers treden uit het bestuur. Of zij lid van de
vereniging blijven. is niet bekend. omdat er helaas geen ledenlijsten zijn overgeleverd.
Mr. van Rossem wordt de nieuwe president. Hij laat zich. voor zover valt vast te stellen.
veel meer door leden van de werkende stand bijstaan. al moet het begrip 'werkende stand'
niet te nauw genomen worden. In de besturen van 1892 tot 1898 vind ik drie ambtenaren

van Staatsspoor. een kleerbleker. een timmerman en zijn zoon. een zilversmid en een
schilder.

Aanvankelijk komt de vereniging bijeen op woensdag- en zondagavond van 19.0()
lot 23.00 in gebouw 'Concordia' in de Loefbergmakerstmat 12. Blijkbaar geeft de
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midweekse avond problemen. want in 1893 verhuist men naar de dinsdag en in 1894
naar de donderdag. Het probleem is daarmee blijkbaar niet opgelost. want in 1896 wordt
de midweekse bijeenkomst afgeschaft en resteert alleen nog de zondagavond 0.
Dit is een bewijs dat de vereniging achteruit ging. In 1895 bezat de WerkliedenSchaak\·ereeniging nog 130 leden "'. Nog steeds een zeer respectabel aantal. maar
vergeleken met enkele jaren eerder een dramatisch verloop. De vereniging wordt het
laatst vermeld in het adresboek van Utrecht van 1897-1898.
Later in dit hoofdstuk kom ik in brede zin terug op werkliedenverenigingen.

Het tweede initiatief. waarbij de Schaakcltib Utrecht betrokken lijkt te zijn geweest, is de
'+"
meldt althans:
oprichting van de Daniesschaak,·ereeniging in 1897. Eett,tig schaak
"In Utrecht wordt in 1897 de damesschaakclub met actieve steun van de Schaakclub
Utrec·ht in het leven geroepen. gelijk met die in Zutphen. De doortastende weduwe
Muller-Thijm in Zutphen noemt haar club Dcior Oefeni,ig Voc,ruit. organiseert in 1898
de eerste 'Damesschaakwedstrijd' en wint zelf de eerste prijs. voor mej. Jansen van de
Utrechtse Diti,iesschaakrereeniging Ollands vrouw is secretaris geweest van de
damesschaakclub". Als mej Jansen later (A.G.) Ollands vrouw werd. en dat wordt door
bovenstaande tekst gesuggereerd. dan is de inhoud van de tekst gedeeltelijk onjuist. Mej
Jansen was. volgens de Utrechtse adresboekjes. in 1899-1900 penningmeesteresse.
Een ander gezinsverband, namelijk vader-dochter. lijkt er te bestaan tussen de
presidente uit 1899- 1900. mej. J.J. van Rennes en het 'Utrecht'-lid D.W. van Rennes.

De Dainesschaah,ereeniging in Utrecht, die iedere niaandag bijeenkwam in hotel
des Pays-Bas' 1,1 was geen eendagsvlieg: ze heeft tot 1914-1915 bestaan w De
vereniging was ook behoorlijk actief. In 1899/1900 wordt met 11/2-1/2 een correspondentiematch met de damesschaakvereniging uit Zutphen gewonnen "' In 1898 maakt zij
door een behoorlijke gift een simultaan van Lasker bij de Schaaki·hib Utrec·ht mogelijk
Ook verscheidene danies speelden tegen Lasker. ddn van hen behoorde tot de laatst
overgeblevenen. Lasker won dertig partijen. speelde remise tegen Olland en J.J. Speet uit
Breda en verloor van G.H.B. Hogewind.
Van de negen mij bekende nanien. waren er vijf ten tijde van hun lidmaatschap
ongetrouwd. Van twee van de ongetrouwde vrouwen is het beroep bekend: beambte op
het postkantoor en onderwijzeres. Van de getrouwde vrouwen was ddn gehuwd met een
boekhandelaar. een ander met een fabrikant. Ook van de Damesse·haaki·ereenigitig
ontbreekt helaas een volledige ledenlijst.
In het vervolg kom ik nog terug op het fenomeen damesschaakvereniging.
.
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Het derde initiatief is het moeilijkst te plaatsen. E.L. Olland wordt in 1890 de eerste
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president van de nieuwe vereniging e2-e4. die vrijdags oin 20hO() bijeenkomt in hotel
Hollmatin Groyen. Acliter Sint Pieter '". Wat het doel van deze vereniging is geweest.
die tot 1894 met een steeds ongewijzigd bestuur heeft bestaan. is niet duidelijk. Maar het
lijkt logisch le veronderstellen dat deze vereniging gepositioneerd werd tusoen de chique
Schaakclit|) Utrecht. met vijf gulden contributie. en de \Ve i kl i ecle, 1-Scliciu kre reeti i gi n g.
waar vijftig cent betaald moest worden. De vereniging trad niet naar buiten. zodat er
verder weinig over te zeggen valt.
Concluderend kan gezegd worden dat in Utrecht pas in de laatste vijftien jaar van de
eeuw een duidelijke struct,iur tot tand kwam. waarin def·hclakc litb Utrecht als leidende
vereniging optrad die allerlei 'moderne' initiatieven ontwikkelde. Hoe die initiatieven
pasten in een landelijke trend konit later aan de orde.

7.4.4 Heldersche Schaakvereeniging
De Heide,·sc·he Sc·haaki·e,ye,zigi,ig 'H.S.' is een voorlopei van het huidige Mc„7,/n· 1,". De
eerste oprichtingsvergadering vond plaats op 22 oktober 189 I na een advertentie in het
plaalselijk 'Vliegend Blaadje' w. Slechts vijf mensen vet'schenen op deze bijeenkomst.
maar de initiatiettieiners lieten het daar niet bij zitten. Een week later werd een tweede
oprichtingsvergadering belegd en nu kwamen er maar liefst 21 belangstellenden. Ruim
een week later, op 9 november, vond de eerste Algemene Vergadering plaats. 's avonds
om 8 uui' in hotel Bellevue. Er waren 23 heren aanwezig. die het eerder opgestelde
reglement artikel voor artikel behandelden en, eventueel na amendering. goedkeurden "'
De meest opmerkelijke artikelen hierin waren w:
. de contributie wordt op f3.- per jaar vastgesteld met een entreegeld van fl:.
. het bestuur bestaat uit drie personen.

. de bijeenkomsten zijn op maandag. Er mag alleen geschaakt worden. waarbij de
regels zoals vermeld in het Bilguer's Hcmcibuch. gelden.
de leden zijn verplicht vaar het verlaten der bijeenkomsten de door hen gebruikte
spellen en borden behoorlijk op te bergen "1
. gedurende een Algemene Vergadering worden alle spelen in het vergaderlokaal
geschorst.
. er wordt ballotage ingesteld.
Na de goedkeuring van het reglement traden alle aanwezigen tot de vereniging toe.
Een vereniging die opgericht wordt met 23 leden heeft geen slechte start. De betrokkenheid van die leden was groot. wat blijkt uit een hoge opkomst en het grote aantal giften
van leden aan de vereniging: gratis leveren van drukwerk. plaatsen van advertenties in de
44
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De notulen \an de Algemene Vergaderingen /ijn bew·a,trd gehle,·en in het archiet' un Mcirphi·. Van de,e notulen
heb ik alleen een recent uitgetypte I·erve <inder (igen gehad.
Verenigingsarchiet-,11<,r-7,/1,·. Eerste \·ei·4lag der Schaak\ereeniging H.S. te l)en Helder. 1891- 1892. eoedgekeurd in
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lokale kranten. de schenking van een voorzittershamer en het in bruikleen geven \·an een
opbergkawje Vernimmen stelde een zaal met vuur en licht in zijn hotel ter beschikking.
maar door de goede opkomst van de leden. blijkt de zaal te klein. De vereniging verhuist
naar een andere zaak en Vernimmen zegt zijn lidmaatschap op. "Hem is medegedeeld.
..':,
dat bedanken tusschentijds door het reglement is verboden

In de geschiedenis van H.S. nemen wedstrijden een belangrijke plaats in. Op 1
februari 1892 wordt besloten tot een wedstrijd, te beginnen op zondag 14 februari om
10hOO en die voort te zetten op de gewone clubavonden. Het reglement bepaalt dat de
wedstrijd binnen dertig dagen na aanvang moet wor :len afgerond "'. Op 21 maart
worden de prijzen aan de prijswinnaars in de drie klassen uitgereikt. Oprichter Faure is
de winnaar in de eerste klasse. Uitoefening van de bepaling dat "nog niet gespeelde
partijen worden geacht verloren te zijn door hen. wier schuld het is. dat zij niet werden
gespeeld". blijkt niet nodig te zijn.
De prijzen. tot een bedrag van .f25. worden betaaid uit de clubkas. Uit de jaarrekening blijkt dat sommige spelers wat bijbetaald hebben om de door hen gewenste prij A te
kunnen krijgen "' De prijs voor de mooiste combinatie werd niet uitgereikt.
De wedstrijd valt in de smaak. want op zondag 18 september 1892 start een tweede
wedstrijd. waarna op 7 november de prijzen worden uitgereikt. Ondanks de beschermende maatregelen (de winnaar van de vorige wedstrijd moet een voorgift geven) wint
Faure opnieuw. Of de eerdere oproep van hem "+ "dat men zich ditmaal toch zal inspannen". onidat "bij den vorigen wedstrijd verscheidene partijen veel te vlug waren
gespeeld om aanspraak te kunnen maken op den naam van degelijk". veel uitgehaald
heeft. inag betwijfeld worden. In het jaarverslag over het eerste verenigingsjaar spreekt
de secretaris de wenselijkheid uit de gespeelde partijen "op te teekenen
Er is een duidelijke drang van een paar leden om het schaakpeil binnen de vereniging
te verhogen. Direct na de start van de vereniging wordt er wekelijks een cursus van een
half uur gegeven. Die blijkt echter niet op een blijvende belangstelling te kunnen rekenen
-Het bestuur hoopt. dat het geringe bezoek niet moet worden toegeschreven aan
gebrek aan belangstelling in de theorie van het spel. eene theorie, die voor sommigen
misschien wat droog is. maar daarom toch niet minder nuttig. ja zelts noodzakelijk
voor ieder. die een goed schaker wil worden. Zo ergens. geldt hier de regel: 'uitspanning door inspanning'. Laten wij dan ook liever aannemen. dat de leden te zeer vervuld
waren met liefde voor het spel. om ook maar dcin half uur daarvan afgehouden te willen
worden en als natuurlijk gevolg. dat zij tehuis. op eigene gelegenheid de theorie
bestudeeren". De spreker gelooft dat natuurlijk zelf ook niet. want een week later voegt
hij daaraan toe: "..in de vorige vergadering te hebben vergeten er op te wijzen. hoe zij.
die werkelijk geen tijd hebben om tehuis de theorie te bestudeeren. of wei. te veel er
I::
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tegen opzien. zulks kunnen doen op de clubavonden en weI door. bij eventueel spel, de

verrichten met het leerboek naast zich. Als aanbevelingswaard noenit
spreker chi, A.B.C. des Sc·htic·hspiels van Minkwitz en Thec,rie en Praktiik ran het
Silicitik.,pe/ in het licht gegeven door de Uireclitsche Schitakrereeniging
Tussen 12 februari en 16 mei 1893 wordt er een , oorgiftwed strijd gehouden.
eerAte zetten te

Opnieuw wint Faure. De toegenomen wedstrijdduur betekende niet dat er geen
problemen waren oin alle partijen gespeeld te krijgen. Voor het eerst wordt er over het
probleein gesproken in de notulen, al blijkt uit de formulering dat het ook in de tweede
wedstrijd moet zijn opgetreden '". De notulen maken het probleem echter niet geheel
doidelijk. onidat et steeds verwezen wordt naar de betreffende regeling. die niet in de
notulen is opgenomen. De prus voor de mooiste combinatie wordt niet uitgereikt, omdat
niemand zijn partij heeft opgeschreven.
Van 12 november 1893 tot 5 februari 1894 wordt de volgende wedstrijd gehouden.
die. nu Faure naar Amersfoort is vertrokken. gewonnen wordt door voorzitter Van
Voornveld.
In de tweede helft van 1894 wordt er opnieuw een wedsttijd georganiseerd. waarbii
nu een inzet van 25 cent gevorderd wordt. die wordt terugbetaald als de speler alle
partijen beeindigd heeft "'. Er is een hele discussie over het voorstel het aantal klassen
van drie naar vier uit te breiden. omdat menigeen dat als een degradatie voelt. Het
voorstel wordt met acht tegen zes stemmen aangenomen.
In de eerste klasse moesten de partijen verplicht genoteerd worden. De wedstrijd
wordt gewonnen door D.J. ten Klooster. De prijsuitreiking wordt aangegrepen om de
frustratie over de gevoelde degradatie te uiten. Ook kwam de onvrede over het niet
kunnen uitspelen naar boven. Iemand die slechts ddn keer niet aanwezig geweest was.
moest de boete betalen, terwijl anderen die meerdere keren niet geweest waren. niet in
die situatie terechtkwamen I".
Ook voor de wedstrijd van najaar 1895 wordt weer uitvoerig gesproken over het
opkomen voor de wedstrijd i. Ditmaal besluit men de wedstrijd niet in tijd te limiteren.
met als gevolg dat de wedstrijd tot ver in 1896 doorliep. De wedstrijd wordt gewonnen
door voorzitter Van Voomveld '": Het zal de laatste wedstrijd blijken te zijn die op deze
wijze is gehouden en geregistreerd.
Behalve de onderlinge wedstrijden kende H.S ook correspondentiewedstrijden »1 en
'") Verenigingwirchiet M<,11,11,·. Mitulen H.S.. 17e Algemene Vergadering p'an 5 juni 1 893: 'De laaist ges olgde
regeling h echter mtegenieggelijk de mee+t recht;'aardige \·an de twee

')

Vere:iibiligrarchiet M<,rph\·. N<,tulen H.S.. 3(k: Algeniene Vergadering van 17 #epteniber 1894.

"' 1 Verenigingwrchie f Mr,i·ph,·. Notulen H.1. 33e Algemene Vergadering \ an 7 ganuari 1895.
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Verenigingwrchie f,Wr,rph\·. Ncitulen H.S.. 37e Algemene Vergadering van 9,eptember 1895.

\'ereniginparchiet'Xhirphi·. Notulen H..3.41)e Aleemene Vergadering van 24 tebruari 1896.
In 1892/3 w·erd er ge\4onnen ,·an de Arithent.ic·he Sc·/utak,·e,·ce,ligitig. Ocik een tweede partii in 1894/5 5#erd
gewonnen. In 1892 weI·d een uittic,diging dcxir twee heren uit Appingedani \ cwir het ,pelen \'an een c<in·:4i)(indentiewed0trijd afgew·e/en. want een Tereniging *peelt niet tegen indixiduen. N:id,it in Appingedam op 1-1 1893 een ,·ereniging wa. ge\(irmd. wei·d er ge+peeld san okti,ber 1897 tot mei 1898 niet al, result,iat. dal H.X. na
aam,inkelilk (iptimivikhe %·el· lagen. verli)*ir. De nederlaag in de wrre*Findentiewed.trild tegen Zilke/7,1,7 UN
Ani,tel\ ecti. 1895/6. w a. w„,r niemand ; err.„*end \ an\ el e de betrcikkenheid aan Amveheenk /ijde zan Van
den Bert. die al, een ,·an de ,terkhte Nederl.ind, e 4peler* gold.
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er werd over simultaans met o.a. Gunsberg en Lasker gesproken. Uiteindelijk heeft
alleen Van Lennep ooit daadwerkelijk simultaan gegeven bij H.S.. Van de twaalf partijen
won hij er elf en speelde hii er Edn remise. De Heldenaren waren niet trots op zich zelf
'"2: "De kracht die hij ontwikkelde kon ons terug voeren in ons zelven als we wellicht
aan het grootsche denkbeeld niet vreemd waren. zelf het meesterschap te bezittenMaar er ging blijkbaar weI een motiverende kracht van uit: "Van dat oogenblik was het
kennelijk dat het spel der leden meer ernstig werd beoefend. Er waren er die door het
spel van den Heer van Lennep werden geinspireerd en die niet zonder succes zich de
Stoute combinaties van deze

trachtten eigen te maken en door

meer anderen werd zulks

beproefd"
Hdt tel'ugkerende onderweip van discussie bij H.S. wa, het lidmaatschap van de
Nederlands, he Schitakbotid. Die discussie werd geopend op 6 februari 1893 "'' De
voorzitter wijst op de recente reorganisatie van de bond. het niaandelijkse tijdschrift dat
ieder na toetreding zal ontvangen en de mogelijkheid deel te nemen aan de uit te
schrij\'en bondswedstrilden. Tegenover die voordelen ziet de voorzitter echter de
aanzienlijke bijdrage die het bondslidmaatschap vergt: het eerste jaar plusminus f35.en daarna per jaar f 1.- per lid. Hij meent dan ook namens het bestuur niet tot
aansluiting te moeten adviseren. De vergadering stemt zonder hoofdelijke stemming met
het bestuursvoorstel in.
Drie maanden later staat de aansluiting opnieuw op de agenda, nu met het
bestuursadvies zich wdl bij de Necle,lit,id.,<·he Se·hitakbo,id aan te sluiten, geheel ten laste
van de kas der vereniging 164 De financiering van deze toetreding zou gevonden moeten
worden in de prijzenpot voor de onderlinge wedstrijden. Opvallend is dat er geen nieuwe
argumenten op tafel konien vergeleken met drie maanden eerder. maar de vergadeting
besluit nu met achttien Menimen vdOr en Edn onthouding. tot aansluiting bij de Bond.
Veertien dagen later is de zaak rond en worden de statuten gewijzigd met de toevoeging
van de bepaling: "De Vereeniging is buitengewoon lid van den Nederlandschen Schaak
Bond" en de wijziging van het artikel betreffende de schaakregels: "Bij het spelen
moeten de regels uitgegeven door den Nederlandschen Schaak Bond, als geldend
worden in acht genomen 1 lt.:

In januari 1894 koint een voorstel aan de orde om het verenigingsjam van H.S in de
/66
Het voorstel wordt
aangegrepen oni het lidmaatschap zelf op de agenda te krijgen. omdat men er niets aan
heeft en de boekjes ook bijna niet gelezen worden. Gezien de gewijzigde agenda stelt het
bestuur de behandeling veertien dagen uit. Het bestuur opereert hier wei handig, want in
de volgende vergadering "'' is de secretaris van de Nederlandsche Schclakbcmci. Wan
Lennep. uitgenodigd. De officiele aanleiding is een klacht van het bestuur van H.S. om
pas te laten lopen met dat van de Nede,·kimische Schmikbond
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een bondswedstrijd in Alkniaar en niet in Den Helder

te houden. Van Lennep motiveert
die keuze. nmar weet de vergadering ook goed duidelijk te maken dat het besluit
vaststaat. Hij stelt de Heldenaren tes reden met de toezegging dat er in de toekomst zeker
ook eeii wedstrijd in Den Helder koint en roept de aanwezigen op deel te nemen aan de
wedstrijd in Alkmaar. Hij overtitigt de vergadering. want een motie van die strekking
wordt door 20 van de 21 aanwezige leden ondersteund. Vervolgens doet Van Lennep

Alim :ian propaganda voor de Bond door het geven van een simultaan. Aan de wedstri.id
in Alkmaar doen vier Heldenaren met enig succes mee.

Pas op 13 maart 1894 komt dan het lidmaatschap zelf :ian de orde '«'. '-Wij zijn
kleinzielig en denken teveel aan ons zelven. we moeten mee gaan met onzen tijd. die
tot vereenigen roept", is een van de argumenten die voor het lidmaatschap worden
aangevoerd. Ook de korte tijd die men pas lid is. wordt aangevoerd. Het geeft geen pas
om al zo snel te oordelen. De secretaris is duidelijk voorstander van het lidmaatschap.
want de tegenargunienten worden niet inhoudelijk vermeld. Bii stemming zijn er tien
leden voor. vier tegen en zijn er twee onthoudingen.
Maar de tegenstemmers zijn heel vasthoudend. Rond de jaarwisseling 1894/5 wordt
een voorstel over de zaalhuur aangegrepen om de bijdrage aan de Bond weer aan de orde
te stellen '«'. Er is echter niets veranderd en de stemmingsuitslag is precies gelijk aan die
van maart.
Op 10 maart 1895 wordt de eerder toegezegde bondswedstrijd in Den Helder
gehouden. Maar tot grote teleurstelling van de Heldenaren. is behalve Van Lennep als
wedstrijdleider. niemand uit een andere plaats naar Den Helder afgereisd t"
In december 1895
staat opnieuw de uittieding ter discussie. De posities zijn
ongewijzigd: het lidmaatschap is te duur en levert slechts een tijdschrift, morele
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verplichting en een erkenning als schaakvereniging op. De voorzitter stelt vast dat er in
de standpunten weinig beweging zit en dat alleen stemming zinvol is. Bij die stemming
blijkt dat de verhouding weI enigszins verschoven is (zeven stemmen voor. vier tegen).
maar dat het oordeel nog steeds positief voor de Bondititpakt.

Het lidmaatschap van de Bond komt daama pas weer aan de orde als het verenigingsleven snel achteruitgaat. Er tekent zich dan een meerderheid voor terugtreding af.
maar tot een echte stemming komt het niet meer. omdat de Nederlandsche Schaakbond
zelf zi.in statuten verandert en alleen nog maar persoonluke leden erkent.
De tel'tiggang van H.S. is de moeite van het bestuderen waard. H.S. ging voortvarend
van start. niet alleen qua ledental. Het Jaarverslag 1892 meldt: "Wat ledental en trouwe
opkomst betreft, behoeft zij thans reeds voor geene zustervereeniging onder te doen".
Ook in 1893 was men tevreden over de gang van zaken '- : "Het schaakleven in onzen
16X
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Club heeft zich bestendigd niet alleen. maar ook naar buiten ontwikkeld. De speelavonden waren in den regel goed bezet en er heerschte steeds een aangename geest.
Het spel werd over 't algemeen gunstig beoefend, bij enkele leden is de vooruitgang in
het praktische spel zeer merkbaar. Moge het zoo voortgaan!" In hetzelfde jaarverslag
wordt er echter ook al melding van gemaakt dat meermalen leden afwezig bleven. Twee
leden verschenen in het geheel niet. De omslag kwam binnen de vereniging op het einde
van het tweede jaar (grafiek 21).
Grafiek 21: Ledenveric,op en elites bij H.S.
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dit moment samenvalt met het vertrek van Faure naar
Amersfoort. Hij was de sterkste speler en de motor achter de meeste initiatieven. Zijn
geen toeval te zijn dat

invloed was goed nierkbaar in het proces van toetreding tot

de Nederla,ids, he

Schaakbond.

is men nog redelijk tevreden. hoewel "bij enkelen eene
Ook begin 1895
schijnbare traagheid is opgemerkt". Er volgt dan een lofzang op het schaakspel: "Het
schaakspel toch is het meest schoone geestesspel, het sluit toevalligheden, aan ieder
ander spel eigen. geheel uit. De schaker is aan zich zelf overgelaten. maar hij beschikt
over middelen tot krachtig verweer bij den aanval en die hem ook in staat stelt zijn
tegenstander te verslaan. Die gedachte maakt trots: en ieder schaker niag er van doordrongen zijn en het groot voorrecht achten in de rij der beoefenaren te kunnen plaatsnemen. want het is de weg tot het meesterschap'. Vervolgens brengt een van de leden het
voorstel in om op de verenigingsavonden ook het danispel toe te laten, een voorstel dat
drie weken later met elf tegen vier wordt afgestemd "4.
Er zijn meer zaken die een teruggang indiceren. In de notulen van 4 maart 1895 kan
men lezen dat van de eerdere vergadering geen volledig verslag gemaakt is. met als
verklaring dat het "vooral goed is hatelijkheden als door den heer Lagerweij zijn geuit.
17'
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die meer persoonlijk en tegen den secretaris schenen gericht le zijn. niet te notuleren"
In 1895 "' treedt er geen enkel nieuw lid toe. maar het bestuur maakt zich nog weinig
zoreen. ook al -schitteren vele leden slechts af en toe aan den Schaakheinel en blijven
sommigen geheel weg". Desondanks schrijft de secretaris: "kunnen we gelukkig
vermelden. dat de jeugdige vereeniging. zoo al niet even bloeiend als vroeger. toch nog
redelijk welvaart en geen teekenen van verval geeft"
De vergadering van 24 februari 1896 maakt zich echter zorgen "dat er tegenwoordig
aan het bezoek der Club veel traagheid heerscht en ten tweede worden denkbeelden in
overweging genomen. welke kunnen leiden tot meerdere bloei van H.S.-. niaar verder
dan een verruiming van de mogelijkheid tot introductie komt men niet. In diezelfde
vergadering treedt de secretaris. Berkhout. .if. en wordt Heeroma als zijn opvolger
benoemd.
Het is dus niet helemaal duidelijk of de afwezigheid van notulen van vergaderingen
in de loop van 1896 aan die wisseling zijn te wijten. of dat ze ook daadwerkelijk niet
hebben plaatsgevonden. Waar die notulen lot en met 24 februari 1896 genummerd waren
(1 tot en met 40). is die nummering in 1897 afwezig. De vergadering van I februari 1897
wordt echter weI geopend met het lezen van de notulen van 24 februari 1896. Tussendoor is er wel een bestuursvergadering geweest om te spreken over een wedstrijd en om
tot voorstellen te komen de bloei van de vereniging te bevorderen. want "'t is toch een
1"
De
treurig verschijnsel. dat zooveel leden telkens door afwezigheid schitteren
aanstellen
een
het
het
houden
van
wedstrijd.
voorstellen waannee het bestuur komt. zijn
van een tweede secretaris en het sturen van een circulaire naar potentiele leden.
In de vergadering van I februari 1897 treedt Heeroma als secretaris af en wordt Thie
tot zijn opvolger benoemd. die de benoeming voorwaardelijk aanneemt. -Hij grondt
deze opstelling op de omstandigheid dat er te weinig samenwerking in het Bestitur
gevonden wordt en meerdere bezwaren oorzaak zijn, dat de clubavonden zoo slecht
bezocht worden en dientengevolge tot zijn kedwezen achteruitgang der Club te
conslateeren- '-7.
In de volgende vergadering. waarvan de datum niet is vastgelegd. wordt het bestuur
herbenoemd. wordt de afwezig zijnde Gazan tot tweede secretaris benoemd en wordt
besloten tot een tombolawedstrijd. Gazan accepteert de benoeming niet, waarna pas in
oktober 1897 tot benoeming van een tweede secretaris wordt overgegaan.
Op 31 mei 1897 stelt de voorzitter voor de vereniging te ontbinden. waarvoor echter
geen meerderheid wordt gevonden "'. Er komen allerlei voorstellen tot verbetering:
..

.

terugtreding uit de Bond.

een andere

speelavond. een contributieverhoging en de

herinvoering van een cursus. Tot besluiten komt het niet. anders dan de constatering dat
als men trouw komt. de vereniging niet hoeft te worden opgeheven.
Voorzitter Van Voornveld zal het einde van de vereniging niet meem:iken. want na
zijn pensionering verhuist hij naar Haarlein. Bij zijn vertrek wordt hem het erelidinauti

Verenigingwrchief 11<,/7,h,·. Notulen H.S.. Vierde jaan·erjug. jciorgele,en in de 4(}e Algeniene Vergadering :an
24 februari 1896.

2) Verenigingharchief,11<,r·phi·. Notulen H.S.. Verhlag Bevour+,ergadering ,·an 22 heptember 1896.
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Verenigingwrchief.Wr,i·phi·. N ,tulen //.S.. Algeinene Vergadering, an 1 februari 1897.

1
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schap aangeboden. een eer die eerder aan Faure en het oudste lid. J. van der Laan. was
toegevallen n Heeroma wordt. na stakende steminen met Thie. via het lot tot voorzitter
benoemd w.
Kort daarna. op 8 september 1897. wordt een vergadering gewijd aan de verbetering
van het schaakleven. Terugtreding uit de Bond vergde nauwelijks discussie door de
gewijzigde bondsregels. Men besloot een correspondentiewedstrijd te gaan spelen '" en
een schaakwedstrijd te houden die ook voor niet-leden zou openstaan. Tevens werd een
aspirant-lidniaatschap ingesteld. Aan aspiranten zou iedere maandagavond een uur
onderricht gegeven worden. Ook wei'd een wedstrijd via matches ingesteld.
Maar de maatregelen leidden niet tot het gewenste resultaat 'c : de aspirantenafdeling is geen succes. de tombolawedstrijd kostte veel te veel geld en werd niet eens
beeindigd en "Bij de onderlinge wedstrijd en onderlinge matchpartijen viel evenveel
lamheid en onverschilligheid waar te nemen als wanneer deze niet gehouden worden".
Het Jaarverslag over 1897 wanhoopt echter nog niet: "Nu is de toestand onzer club
nog niet van dien aard oni aan het voortbestaan te wanhopen. Waar schier overal het
schaakleven toeneemt. nieuwe vereenigingen. zelfs van dames worden opgericht en
bestaande hun ledental ziet uitbreiden. zou het bestuur dan zijne hoop moeten prijs
geven omdat juist hier dat getal achteruitgaande is!?". De conclusie is neen! Het kan
immers verkeren. Naar de mening van de notulist is daar veel of weinig voor nodig.
hoe je er maar naar kijkt: "Opheffing van een alhier inheemsch vooroordeel is de enige
weg voor H.S. om tot haren vorigen bloei te geraken. Het schaakspel vraagt niet naar
rang of stand. alleen hier schijnt men een tegenovergesteld gevoelen toegedaan te zijn.
Opzettelijk heb ik deze wondeplek aangewezen. omdat daardoor. we weten het allen.
velen zich weerhouden als lid toe te treden. niettegenstaande onze gemeente genoeg
schaakliefhebbers telt om eene bloeiende club te vornien
Het Jaarverslag sluit dan af met de woorden: "Sterk door eendracht. door warme
belangstelling. door toewijding, hopen wij de overwinning te behalen op de onverschilligheid en Caste-geest onzer inwoners!" Het Jaarverslag werd algemeen goedgekeurd.
Het hier gesignaleerde standsgevoel. laat zich maar met moeite uit de ledenlijst
halen. Van de 53 leden die H.S. gehad heeft, waren er 11 werkzaam bij de Koninklijke
Marine (waarvan I leraar aan het KIM). waren er daarnaast 6 in het onderwijs
werkzaam. 4 in een ambachtelijk beroep (een boekdrukker. twee uurwerkmakers en een
kleermaker) en 5 in de handel. Maar er was ook een makelaar, een kantoorbediende bij
de Hollandsche StaatsSpoor Maatschappij. een architect, een loods en een griffier aan de
rechtbank.
De ledenlijst vormt geen bewijs voor de aangevoerde reden van achteruitgang. Ook
het laatst genotuleerde besluit (31 mei 1898). dat het beter is de aspiranten-afdeling te

scheiden van de normale clubavond vanwege het leeftijdsverschil, hoeft niet per se
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vanuit deze optiek bexh<,uwd te worden. WeI herha.ill de secretaris in die discussie zi iii

standpunt dat niet de aspii'anten, inaar de kastegeest grotendeels oorzaak \ an de
achteruitgang is. De notulen reppeii met geen woord omer opheffing. maar in het
'Vliegend Blaadje' wordt getiield dat H.S. op 31 mei 1898 haar laatste veigadering heelt
gehouden "'. Verdere bijzonderheden over de opheffing zijn niet bekend. In 1902 woidt
Morphi opgericht met Heeroma aix voorzitter. Ook konit men bij Min·i,liy de nali]eii
Berkhout en Thie tegen.

7.4.5 Bredasche Schaakveree,tigi,ig
De Brechist·he Sc·hatikreree,tiging is ongeveer tegelijkertijd met H.S. opgericht (op 14
januari 1892 '»+). en had een min of meet· gelijk ontwikkelingspatroon. De vereniging
"'
Maar
was wei kleiner dan H.S. en had in de eerste tien jaar nooit meer dan tien leden
.

daar waren wei een paar leden bij die het klappen van de zweep kenden:

J.J.

Speet was

secietaris. de sterkste speler en een belangrijke drijfveer: daarnaast was Dr. Scheffer een
sterke speler. was Mr. Stolte jaren lid geweest van Di.Re,zih, Disc·innts en zoi, in 1897

ook Faure, als militair in Teteringen beland, lid worden. Van der Grinten. hoofd der
school. was voorzitter en Voorbeijtel penningmeester.
Binnen de vereniging was er geen enkele discussie over het lidmaatschap van de
Nederlandsclie Scliucikb(md. Gedurende enige tijd ( 1893-1895) was er zelfs geen
onderscheid te maken tussen de vereniging en de afdeling van de Nederlandsclie
Schaakbond. Later weid dat veranderd. waarschijnlijk vanwege de financiele bijdrage.

en is het niet meer mogelijk het ledenverloop goed te volgen
Uit de eerAte jaren ontstaat het beeld van een vereniging met militairen en leraten.
Daarbuiten was er een jurist in ruste en een persoon van wie ik het beroep niet heb
kunnen achterhalen. De noordelijke invloed zal gi·oot geweest zijn, want het aantal
katholieken iii de vereniging bedraagt nog niet de helft. terwijl het stedelijk geiniddelde
75% is. Er was formeel ballotage. maar die stelde niet veel voor. De contributie was
slechts ·f 1,50 en het entreegeld .f 1.-. Dat was voldoende. omdat men de zaal gratis kreeg.
In 1893 werd een van de eerste bondswedstrijden nieuwe stijl in Breda gehouden.
Het toernooi was een redelijk succes "«. Met name omdat de Bredasche Schactk\·eree,iiging met acht leden vertegenwoordigd was. was het deelnemersaantal een voorlopig
bondsrecord.
Vanaf het begin werd er op de speelavond (dinsdag. later op vrijdag) een onderlinge
wedstrijd gespeeld. Begin 1894 wordt in het Tijdschrift melding gemaakt van een

onderlinge wedstrijd in 3 klassen [met 9 leden!, HS]. waarbij men speelt volgens een
voorgiftesysteem zoals door Steinitz in de Modeni Chess instructor was aanbevolen " .
1") Aldu. een k,ew,eging ,·an de penningniee.ter \·an .114,#phi· in 1994.0„k Niemeijer. c..·.. 4 geett Lie/e datuni.
1\1
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De spelers uit de 2e kiasse krijgen 2 en die uit de 3e klasse 4 punten voor. Die onderlinge
wedstrijden hadden, net als overal. wel te maken met een onregelmatige opkomst.

Aanvankelijk speelde tiien een dubbelrondige competitie. maar die werd later door een
enkele 9 ervangen

1.\

In de eerste paar jaar wan:n er meer activiteiten: een blindsimultaan en correspondentiewedstrijden tegen Ew·e/sior uit Den Haag '"'. Maar meer informatie daarover is mij
niet bekend.
Maar na de scheiding van afdeling en vereniging, worden die activiteiten minder.
Alleen Speet blijft landelijk in de schijnwerpers. Hij zou later zelfs hoofdredacteur van
het Tild.w /,rift worden. De B;edasche Schaaki·ereeniging beleeft echter tussen circa 1900
en 192() een periode met een zeer kalm verenigingsleven, waarin het aantal leden nooit
nicer dan veertien zou worden. Maar dankzij Speet overleeft de Bredasche Schatikve,eeniging die periode en groeit zij in de twintiger jaren uit tot de 111eest vooraanstaande
r ereniging van Noord-Brabant.

7.4.6 Het bescliavingsoffe,isief en de Werkliedenverenigingen
Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de interacties die tussen de belangrijkAte sociale bewegingen optraden in de tweede helft van de negentiende eeuw.
In het midden van de eeuw was de liberaal-vrijzinnige gedachte de overheersende
ideologie. Het was een typische uiting van de burgerlijke verworvenheden. De
secularisatie die daardoor optrad. leidde echter tot een christelijke reactie. Aanvankelijk
van orthodox-protestantse zijde. tegen het einde van de eeuw ook van katholieke kant.
Daamaast mobiliseerde zich, ondersteund door radicaal-liberalen. ook het socialistische
gedachtegoed.

Ieder van deze stromingen had zijn eigen ideaalbeeld over hoe de Iiiaatschappij er uit
zou moeten zien. Omdat deze beelden niet of nauwelijks met elkaar te verenigen waren.
dwong dat twee reacties at'.
. het veiligstellen van de eigen achterban: in deze context moet 'het goed recht op de
eigen cultuur' gezien worden.
. het vergroten van de eigen aanhang: omdat eigenlijk niemand principieel problemen
had met een verspreiding van de maatschappeliike macht naar de arbeidende klasse,
of althans dat op den duur onafwendbaar achtte. richtten de inspanningen op het

vergroten van de eigen aanhang zich met name op die klasse. Deze inspanningen
worden vaak onder de teiniinologie van 'offensief geduid.
De liberaal-viijzinnige stroming had het in deze strijd op de lange tenniin het moeilijkst.
omdat ze ook iets te verdedigen had, nanielijk de bevoorrechte positie op sociaaleconomisch en politiek terrein. Op de korte tel'mijn was dat natuurlijk een belangrijk
voordeel. maar de ander cultureel transformeren zonder zelf afstand te doen van de
bevoorrechte posities op andere teneinen. is vrijwel onmogelijk.
Toch hebben ze het wei geprobeerd. De hevige schoolstrijd is daarvan een goed
voorbeeld. de heftigheid ervan maakte overigens duidelijk dat iedereen wist waarom het

*) Le3man. ./tibilt'imi ttiti,, i ·c, 1·m ,h' „·/iciciki·c'i· '/u.<,i,W 'de B<u·rinic'' te Bi·eda /MZ-/902. bl. 5 hi)(itdvuk i.
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)
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ging. Maar (,c,k op lagere niveaus #'aren ei vele initiatieven: de oprichting van de 'Mautschappij tot Nut van het Algemeen' is daarvan een vroeg voorbeeld.
Het beschaving+offensief. waartoe de liberale pogingen om de arbeidende klasse het
burgerlijk cultuurpatroon bij te brengen vaak gerekend worden. stiekte zich uit tot alle
terreinen van het maatschappelijk weikveld. waai onder dat van de \,rijetijdsbesteding
Ook op dit ten'ein is al vee| specialistisch onderzoek gedaan ": maar iii het kader \an dit
onderzoek is beperking noodzakelijk.
Dat de Utrechtse Wet-kliede,i-Sk·hmiki·e,ee,tightg daadwerkelijk in het licht van een
beschavingsoffensief gezien moet worden. blijkt uit de briefwisseling die het bestuur v:in
de Haagse schaakvereniging de Vereeitigilig met het bestum van Disc·e,ith, Di:9·h,itt.0
voerde "'. Op 9 september 1889. dus ruini een half jaar na de oprichting van de Werklieden-Scliacikvereeniging in Utrecht. schrij ft de Vereettigitig: "Doot een persoonlijk

onderzi,ek en verder ingewonnen informatie te Utrecht is het ons gebleken dat de
Schaakvereeniging aidaar zeer gunstig werkt en bestaat dus nu bij ons het plan ook hier
ter stede medewerking van ingezetenen te verzoeken om tot de oprichting te geraken".
Blijkba:u vroeg Discenth, Disc i,nt,s om toelichting, want op 19 september schrijft de

Ve eeni,qing.

opnieuw in de persoon van J. Simon '" : " dat ons doel is het doen

aanleeren en beoefenen van het Schaakspel door den handwerksman. Wij vermeenen
dat dit bevorderlijk kan zijn aan zijne verstandelijke ontwikkeling, hem een gepaste
alleiding verschaffen en hem athouden van het bezoeken van de herberg. waardoor
maar al te dikwijls. onmatigheid ontstaat, tot groot nadeel van de werkman en diens
gezin". De Vereeniging wil proberen tegen een kleine bijdrage een lokaal van het
genieentebestuilr te krijgen waar twee avonden per week gespeeld zou kunnen worden.
Evenals in Utrecht wil men van de leden vijftig cent per jaar vragen en van donateurs
een gulden. Met dat geld wil men dan de kosten en de prijzen voot onderlinge
wedstrijden dekken.
Het officiele antwoord van Disc·ettdo Disc·imtts is mij niet bekend. maar dat binnen
Disc·endo Dist·inuts een andere mening heerste en dat er dus negatief werd beschikt over

het verzoek. blijkt wel uit het kattebelletje dat het bestu,irslid De Vogel aan de secretaris
'Amiee. Hierbij de brieven van Simons terug. Het
richtte (26 september 1889)
antwoord aan de Heeren heb ik geteekend en zal ik aan van Eck [de voorzitter. HS I ter
handstellen. ofschoon het eenvoudiger was er een postzegeltje op te plakken en in de
bus te doen. Misschien is het Uw wensch om hem van de inkleeding van het antwoord
vooraf kennis te doen dragon. Ik dank U voor de moeite aan de behandeling dezer zaak
genomen en hoop dat ge weer voor lang zult verschoond blijven van dergelijk nutteloos
werk*'
1.,

Een echte werkliedenvereniging zou Den Haag in de negentiende eeuw niet krijgen

N. De stad stond daarin overigens niet alleen. Alleen iii Anisterdani. Arnhein en
. I
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Haarleni zouden. naast Utrecht. arbeidersverenigingen ontstaan.
Amsterdam kende de schaakvereniging Ons Huis. die in mei 1892 werd opgericht
met het doel het schaken door de werkende stand te bevorderen t"'. Erg veel is mij uit de

negentiende eeuw niet bekend over deze vereniging. Ze was een onderdeel van een
stichting in de Rozenstraat. In 1898 had ze dertien leden. met een goede wekelijkse
opkonist (vrijdagavond om 2(}hOO). In 1897 won ze een correspondentiewedstrijd van
Weste,·goo uit Bolsward "». De vereniging heeft nog lang in de twintigste eeuw bestaan.
maar ik ben niet goed op de hoogte over de levensloop.
Over de Arnhemse schaakvereniging Sc'haak,nat is heel weinig bekend. Ze werd in
1896 opgel icht voor 'jongelieden van den werkenden stand' "". maar dat is ook alles wat
bekend is gebleven.
In Haarlem kwam op 3 november 1896 het Haar/enisch Sc·hitakgeze/schap met 24
leden tot stand v". Deze vereniging schijnt overigens niet de eerste arbeidersvereniging in
Haarlem geweest te zijn, zoals althans een artikel in de Opeclite Haiti-lemsclie Cmrant
van 22 oktober 1906 suggereert: "Onder de aanwezigen bevonden zich ook eenige oudleden van de vroeger hier ter stede bestaan hebbende url)eiders schaakvereeniging: Die
niaakten daar kennis met andere schakers en men besloot opnieuw een vereniging op te
richten. Enkele personen namen het voortouw voor de voorbereidende werkzaamheden
en ze belegden op 3 november 1896 een vergadering in het gebouw 'Felix Favore'
Maar liefst 24 personen kwamen bijeen. Die avond werd het Haarleinscli Schitakge:,elw·ha/, opgericht en alle aanwezigen traden toe als lid "". De grote motor achter de
oprichting van deze vereniging schijnt mr. Ch. Enschedd. voorzitter van de eerbiedwaardige Haarlenisc·he Scliaakvereeniging geweest te zun

De contributie bedroeg aanvankelijk vijf cent per week, waarvan natuurlijk geen
borden en stukken konden worden gekocht. "Dank zij de hulp van meer gefortuneerden.
die zich voor deze schaakclub interesseerden. is men echter de moeilijke jaren te boven

gekomen

I. 3.

Of met vijf cent contributie per week nu echt van een arbeidersvereniging gesproken
kan worden. zoals in Utrecht. valt te betwijfelen. De vereniging zal toch vooral bestaan
hebben uit de mingegoede burgetij en geschoolde arbeiders. Dan kan deze vereniging
geplaatst worden in een context die ook elders voorkoint: de ontwikkeling van tweede
verenigingen naast de bestaande elitaire vereniging. Voorbeelden daarvan zijn: de
Amsterdamsche Schaah·hth (ASC. opgericht 1 februari 1886), En·e/sior in Den Haag
(1892). e2-e4 in Utrecht (1890?) en de Nieit,re Rotte,ylam.w·he Sc·haak,·ereenigi,ig
(NRSV. 13 september 1894). Deze verenigingen kwainen tot stand. omdat respectievelijk het Vereenigd Amsterd,imsch Schaakgenootscliap. Disc·endo Discimus. Schaakclub
Utrecht en 'het Leeskabinet te duur werden gevonden. De contributie was dus lager en
leden die Dis<·eitth, Disc·imu.4 te duur wnden.
19.
1

1.'.
1

ii _

Van 1.ennep. a.„·.. 3.
Dijk tra. Lititig hui,pelde,1 de „Iid ge\,·Ii,·den pitardeii

t.'('i'/'

*ir·e,·lict l„ird. ; ierde blaLIZijde.

1

Ti/d9·hri#. 1896.23().

)

Hiwigeterp e.a.. t'erriti,i:d Ham·h,iii., Sc·/imikee,ic,<,1.u hal, i·ereettit·i. ,d ( /N96- 1 9901.5.

19.

M
)

HIN,geterp e.a.. a. 1,·.. 6.

)

Hiwigeterp. e.a.. u.3.5: ci,ergenomen uit het Haa,·/cnisc·h /)cigh/ad \,an 3 1 oktc,ber 1936.
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bedroeg \'aak drie gulden.
ASC en NRSV zouden zich in de twintigste eetiw t<,t arbeiders;'erenigingen

ontwikkelen. Frappant in dit verband is het feit dat het Hciurlet,isc·11 Scliuukge:.elxc·Itup;n
1906 bij zijn tienjarig bestaan een wedstrijd tegen ASC speelde en niet tegen de
Haarlei,ische Sclittak\·ereeitigi,tg.
In de twintigste eeuw zouden er vele aibeidersschaakverenigingen ontst.ian. maar het
is zeer de viaag in hoevene zij hun echte doelgroep, de arheider . hebben hereikt. De
'denkspoil: en dat weid schaken in de twintighte eeuw. zal toch vooral als een elitaire
aangelegenheid gezien zijn. Deelname daaraan zal in eigen aibeiderskring toch vooral
met wantrouwen bekeken zijn.

7.4.7 Emancipatie e,i Dainesschaakvereniginge,i
Gedurende de eerste eeuwen dat er in Nederland wordt geschaakt. zi.in er berichten over
schakende James. lk breng hiervoor slechts de eerder genienioreerde verhalen over de
gravin van Voome (2.2.1) en het schilderij van Lucas van Leyden in herinnering. Na de
spelregelwijziging figureren ze nog slechts op schilderijen. Toch hebben ze waarschijnlijk wel geschaakt. gezien de voorbeelden van schakende vrouwen uit de negentiende
eeuw. De onigeving van Multatuli was er vol mee: de tweede viouw van Eduard
Douwes Dekker. Mimi Hamminck Schepel. speelde "goed genoeg om 'n ernstige
'te
„
- -.Over zijn
bestryding le verdienen" p en elders: "goed (zonder meesterschap)
vrouw
Catharine
en
eerste
Everdine:
Sietske schreef hij aan zijn
nichtjes
"Denk.ie dat ze
durven schaken buiten den Zondag...?" -"' In 1863 schrijft hij aan Mimi: Yk was 'n
beetje teleurgesteld dat ik geen brief vond gisteravond toen ik thuis kwam van H. Ik
heb daar geschaakt met Mevrouw en Francisca" 2"
Het lijkt er dus op, dat niet de combinatie van schaken en vrouwen, maar die van
vrouwen en vereniging. en dan met name die voor de vrije tijd. onmogelijk was.
In 4.2.1 heb ik er al op gewezen dat de vrouw des huizes de hoedster van de priveruimte was en dus met name ging over de activiteiten I tot en met Ja uit het daar
behandelde schema van Elias en Dunning. De vereniging hoorde echter tot het
openbare mannenleven, en daar moest de vrouw dus buiten gehouden worden.
Het is echt tekenend. dat de eerste vrouw pas in de twintigste eeuw toetrad tot een
niannenschaakvereniging: mej. S.M. Splinter werd op 31 oktober 1900 lid van
Paltii,tedes m Leiden. Ze zou daar tot vice-presidente en, bij haar vertrek in 1902 naar
het conservatorium in Leipzig. tot erelid benoemd worden /15

1

Multatuli. 5 januari 188(). a:in D.R. Man4hc,It. bij de aamang \·an een corre,pondentiepartil tu,4en hen. Man+licilt
Ica. de oprichter un Aix/en.,cii uit Meeden 1 1879) en De Mume uit l'Iruill ( 13-8-188*. uit: Prinx. Mtilt<mdi i,%1
het v'el ,·ail konin.4,f,ii, 1 7 1.

-1 PAn.. a. i,·.. 169 (brief mn I C) juni 187 3
3

211.
1

1

Prin.. a.,i:. 1(¥4(een briefaim Mimi &·an 21 inaart 1863).
Prin0. a.,i.. 164.

Koninklijke Bibli,itheek. Notulen ,·an Pahmic,h'., 6·an 29 c,ktober 1902.
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Afbeelding 31: Mej. S.M. Splinter.
Zij werd ook lid van het Leid.,·c·h .F·hacik.Venoot.r'c·haii. Het jubileumbc,ek van het Ifids,·Ii
Se'haukgenout., ·/tap schrijft daarover z" "Op de ledenvergadering van 20 november
19(X) werd gediscussieerd over de vraag of meju ffrouw Splinter -ddn van de sterkste
Nederlandse dames uit die tijd- als vrouwelijk lid zou mogen worden toegelaten. Na
een langdurige discussie werd dit uiteindelijk toegestaan, maar met de kanttekening dat
ze geen bezwaar moest hebben tegen het roken van de geachte schakers'
Aan deze baanbrekende stap moest natuurlijk de nodige voorbereiding vooraf gaan.
Daarin hebben de dainesschaakverenigingen een belangrijke bijdrage gehad.
De eerste vermelding van een daniesschaakvereniging stamt iii uit 1864 "'-. maar die
valt niet op goede bodem: "Men ziet ook curieuse zaken in onze hofstad. Waren wij
niet in een schrikkeljaar. men zou het niet gelooven. Toch is het waar. er is in Den
Haag opgericht. raad eens wat' - een chimes.,·c·haaki·/tib. En wat meer is. de statuten
daarvan zijn te bekonien bij de Liefder Daarbij zouden de overwegingen een rol
spelen. dat de emancipatie van de vrouw meer en meer voortgaat en dat het schaken
van dames tot nu toe door een hoogst onbillijk vooroordeel getroffen zou zijn geweest.
-Die zaak zal nu op geregelde wijze gedreven worden door deze club: schaakvaardige
heeren en schaakvaardige dames gelieven zich aan te melden bij den genoeinden
boekhandelaar. de Liefde. Qu'on se le disc".
Twee weken later komt hij er nog een keer op terug: "Ik moet op de haagsche

lit
1

j

Stelling e.a.. De eci·#/e hi,/uh'i·dia/·e/1 - Kn,iltek i·M het l ·ith ·h .Sc·/kiakgenticit.ic·/uqi /893- /993.17.

Flanor (p.eudcinieni \ an Carel Vo+maeri. t'lit<im„m. 1 864. 04,r4pn,nkelilk ;er*chenen in De Ne,lerliind,elle
Si„,w/4,2·. 17 t'ebruari 1 8(U.
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damesschaakclub terugkomen. omdat Spectator. gij door een drukfout een mijner
aardigheden iii het water. of in het bakje van den zetter. hebt laten vallen. en vooral
omdat gij daarmede de waardigheid van den man gehoond hebt. Als letterkundige kent
gij het gewicht eener letter. Ik had gesproken van schaakVaardige heeren en
schaakWaardige daines. Nu hebt gij in beide woorden een V gezet. de danies
schaakvaaidig genoemden daardoor den schijn gegeven als zoude ik geinsinueerd
hebben dat er niannen zijn die zich zouden laten schaken. Zulke uitzonderingen zullen
wei tot de zeer zeldzame behooren. en ik ben geniachtigd met te deelen dat die ook

geenszins in de statuten der club zijn opgenomen en voorzien". Vervolgens rept hij

over gewetensbezwaren ten :ianzien van deze schaakonderneining en over de
verdorvenheid van de eeuw. Flanor ziet de zaak echter niet zo zwaar. Weliswaar was

Troje een voorbeeld van de rampen die kunnen ontstaan. maar met de Sabijnse
maagden was het goed afgelopen. Ze werden allen eerzame huismoeders. "Ook de voor
eenige eeuwen te Wassenaar plaats gehad hebbende schaakpartij werd gezoend door
een geschilderd glas in de kerk. Ik kan dit middel bij voorkomende gelegenheden zeer

aanbevelen. als van zeer gunstigen invloed kunnende zijn op de verlevendiging der
glasschilderkunst
Of de dames met deze artikelen blij waren, is niet meer vast te stellen. Van de
vereniging is verder nooit meer iets gehoord. De teksten 'tonen' dat de tijd nog niet 1-i.ip
was voor een daniesschaakvereniging.
Enkele jaren eerder. in 1859. was de discussie over de danies nog mannelijker.
Aanleiding was een bepaling in Proeve van een Reglentent vc,c,r de Nedei'lancische

Schattkniciatschappij ": "Tegen betaling der gewone contributie woiden Dames als
donatrices aangenomen". Daarop reageert iemand onder het pseudoniein Hieronyinus
Schaakgraag met de tekst "": .-De dames het lidmaatschap te ontzeggen. is waarlijk al
ongalant genoeg; maar te meenen dat er eene uitdrukkelijke wetsbepaling noodig zij
om giften van haar te mogen aannemen. en haar daarvoor als geef,te,·s (donatrices) le
et·kennen Munheer! dat gaat te ver! Dat regt. dat gij daar de dames octroijeert. zou
men waarlijk aan geen katten of honden weigeren, indien die geld hadden om te
betalen. Weg! Weg! met zulke voorschriften. waardoor de roem der vereeniging
bezwalkt, en de kas waarschijnlijk weinig gebaat zoude worden". De reactie van de
-

redactie is positiebepalend: "Wonderlijk idde van galanterie! .... Te ver gedreven
eerbied voor de schoone sekse bragt voorzeker zijne gedachten in de war!"
Twintig jaar later (1880) is de tijd in zoverre veranderd. dat Vmt dm Lmde de
wetsbepaling opneemt dat dames gewoon, buitengewoon en erelid kunnen worden.
In 1897 is de tijd blijkbaar wei rijp voor damesverenigingen. want ze ontstaan in
Zutphen (Doot- Oefen;Iig VI,oritit) en Utrecht, terwijl er ook iii Den Haag weersprake A
van een damesschaakvereniging. Iii 1898 ontstaat er nog een in Groningen. Deze
verenigingen lijken echter na,1 w'elijks vanuit een emancipatiegedachte tot stand te zijn

gekomen. maar veel meer vanilit een 'stand-by-your-man'-gevoel.
In Zutphen is de weduwe Muller-Thijm de grote propagandiste. In noveinber 1898

1

i

.9/.wi. 1859.36: /ie billage AMh
.fi.,·„i. 1859.143.
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verscheen er van haar een krantenartikel "". Zij doet daarin een oproep aan 'onze jonge

daines' om zich in het schaakspel te bekwatiien. Met de aangevoerde argumenten zou
tegenwoordig geen meisje meer gaan schaken:

. Met het oog op

de toekomst:"Wie uwer geaerde dames. is reeds zeker waarheen
uwe toekomst u zal voeren? Is het als echtgenoot van een talentvol jongmensch...".
waarna zij de afgelegen plekken beschrijft waar de predikant, dokter. notaris of
koopman terecht kan komen: "....waar hij slechts in den huislijken kring ontspanning vinden kan na drukke werkzaamheden7 Wanneer onder deze heeren schaakspelers zijn -lets dat hoe langer hoe Ineer te verwachten is. nu dit spel zooveel onder
de jongelui wordt beoefend-. zal het hun zeker hoogst aangenaam zijn in hunne
echtgenoote of dochters steeds een partner te hebben".
het Achaakspel zou een uitmuntend middel zijn -om den geest frisch en helder te
doen blijven tot in hoogen ouderdom. en wordt het terecht 'gymnastiek voor de
hersens' genoemd".
het zou een verzekering tegen de verveling bij ouderdom zijn. -als de verzwakte
oogen het lezen of het verrichten van eenig naaldwerk verbieden. Daarom ook is het
zoo aanbevelenswaard voor de pleegzusters. Hoe menigniaal heeft zij de nachtwake
bij eene zieke. die slechts hare hulp behoeft als het voorgeschrevene moet worden
toegepast! Zullen dan door dit spel die lange uren niet veel sneller voorbijgaan?"
en tot slot:
"voorts zal er, wanneer dit spel meer algemeen wordt beoefend, gebrek komen aan
tlinke onderwijzeressen. want het is toch ontegenzeggelijk. dat het mondeling
onderricht verre te verkiezen is boven het aanleeten uit een handboek. waardoor
wederom een weg is geopend voor onze dames uit den deftigen. doch dikwerf
onbemiddelden stand. oni, door er les in te geven, zich. zij het dan ook vooreerst
nog geen bestaan. althans eene welkome tegemoetkoming in haar onderhoud te
verschaffen"
Zij sluit het artikel af met een anekdote hoe een verloofde haar geliefde van de guillotine
redt door Robespierre in een schaakpartij te vealaan.
Blijkbaar werkte dit soc)rt oproepen wei in het Zutphen van 1897: de vereniging. die
wekelijks bij de weduwe Muller-Thijm aan huis bijeenkwam. had aan\'ankelijk tien
leden, die "zich niet ijver op de studie van het Schaakspel toeleggen ,/ 21} Nog hetzelfde
jaar wordt er een onderlinge wedstrijd gehouden met achttien deelneemsters. Het huis is
dan waarschijnlijk te klein. want in 1898 komt men maandelijks bijeen in 'de Hollandsche Tuin' x
.

In 1902 verschijnt het laatste bericht in het

Ti jd h rift. waarin de uitslag van de

onderlinge wedstrijd staat vermeld. en waarin men kennis geeft dat ledental en animo
.

)

Genieentearchief Den Ha.ig. Archiet' /)1'*c·c,;d , Di.„·him.#. krantenknip4el /4,nder \-er\\·ijzing naar bron. nc,pember
1898.
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Tiidic·h,·di t·wi den .Ve,le,·him/.,·c·/wii .3,·/Iit tk/,cim/. 1897.32. Het i, de \ raae ot het gebruik mn het wmrd 'Mudie'.
dat ·erder eigenli k ncx,it gebruikt is in de negentiende eeuu iii relatie tor het xhaakspel. uitgelegd mirt wi,rden
al. een uiting \ an een m,uwelilk minderwaardigheidsgepoel ten <ip,ichte F·an de man. die immer+ ineteen een
partii aanvangl.

-'-) ileiler. a.i,·..4.
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nog steeds \·erder stijgt. Wat de ielatie van Doc,r Oefeliing Vt,(,ruit is geweest Inet de
Zi,tphe,ise Sc·hitakieree,tigitig die eind 1902 wordt ontbonden. is niet duidelijk
De Danies.w·haak,·ereniging te Utrecht is in 7.4.3 al uitvoerig hesproken. evenals
haar relatic niet de Sc·hatikihib Uric,cht. Ook in die relatie was het ondersteunende
karaktei zichtbaar. denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de simulta:in van Lasker. al
is er in Utrecht toch ook veel nicer spr:ike van zeltbewustzijn. - Ongetwijfeld': zo schrijft
Eettit·ig 52·h,kik 'I'...z,illen Ina de opheffing in 1915. HS] dames lid geworden zilii van
(le Sclicicike·Ilt|, Utric'ht. Rond 1930...". Vermoedelijkisdezezinsnede teoptimistisch.
Van het toeqmm in wetten en van de visie,an Muller-Thijm naar een geeinancipeerd

deelnemen in een mannenbolwerk. ih iii de praktijk een te grote stap Onderzoek naar het
schaakleven in de twintigste eeuw zal mi,eten uitwijzen hoe dat proces is verlopen. maar
anno 1999 is de schaakwereld nog steeds een mannenwereld.
Toch zijn er ook initiatieven aan het einde van de negentiende eeuw die het
damesschaak in een meer emancipatoir kader stellen. Op 25. 26 en 27 juli 1898
organiseert de Afdeling 'Sport' van de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid iii Den Haag
de eerhte nationale Denies-Schaakwedstrijd. Er waren veertien deelneemsters uit het hele
land: Amsterdain, Groningen, Den Holder, 's-Gravenhage, Utrecht, Zutphen en Leiden.
Mevrouw Muller-Thijm wint vcicir Mej. Jansen en Mej. Koekebakker uit Groningen.

7.4.8 Wedstrijden
Een belangrijk kenmerk van de periode na 1885 is de verandering van schaken van kunst
en wetenschap naar sport. In deze periode wordt een interne competitie eerder regel dan
uitzondering bij een schaakvereniging. Er is een revival van correspondentiewedstrijden.
De belangrijkste ontwikkeling is echter het elkaar aan het bord treffen van spelers
van verschillende verenigingen in het kader van een wedstrijd tussen verenigingen. Voor
deze wedstrijd van vereniging tegen vereniging. hanteerde men de term 'massakamp'.
'Massakamp' geeft de moderne lezer het idee van een wedstrijd waarin twee teams
aan tientallen borden het tegen elkaar opnen"ten. In de jaren twintig en dertig van de
twintigste eeuw zou dat inderdaad zo worden, maar in de negentiende eeuw moeten we
hieronder wedstrijden met hoogstens tien borden velvaan. Uitslagen die aantallen van
tussen de tien en twintig borden suggereren. moeten zonder uitzondering als dubbelrondig geinterpreteerd worden.
De volgende stedelijke massakainpen met uitslagen (tabel 7- 12) zijn mij bekend uit
de negentiende eeuw. De plaats waar gespeeld is. is niet in alle gevallen duidelijk.
Bij de eerste vier massakanipen waren dus studentenverenigingen betrokken 11+. Iii 1893
schreef het Tijdschri.ft "' over de wedstrijden van de Utrechtse en Hilversurnse
schaakverenigingen: "Tot nu toe hadden in ons land slechts massakampen plaats gehad
tusschen het VAS en de Ainsterdanische Sc·haakcli,b. en nog nooit was in ons land een

-1 ') Kiehclom e.a.. ti. ii·.. 89
-14 1

Bij de IN,rpsverenigingen Lai blilken. dat er reed. een

nia.,a'kamp weird ge4peeld in 1883 ti100en de tw·ee

verenigingen in Beerta: Bee,·ta en Chin,·ikke/bte. (hitti·iklelitiv. R oii inet \·ier punten verk·hil.
1

Ti/dic·hi·ift. 1893. 34. Het Ti/d.ic·hi·itt va+ merigen+ niet cip de hix,gle van de wed*triid die al een week later
plaaM·cind tu en Anderrien en Phi/idi,r.
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Tabe! 7-12: Uitslage„ niassaktimpen.
Datum

Verenigingen en uitslag

26/3/1884

Philidor Amsterdamb - Se3sa (litrecht): gew·onnen door Sessa

2/11/1885

Staunton (Groningen) - Ludendi, Studemu+ (Groningen): 6-5

(

Ludendo Studemus: 7-4
gewonnen door Philidor

16/11/1885

Staunton

20/3/1890

Philidor

13/6/1891

VAS (Amsterdam) - Amsterdanische Schaakclub: 7 '2-'/2

„/7/1891
19/2/ 1893
24/2/1893

VAS - Anisterdamsche Schaakclub: 6-()
Hihersumsch Schaakgenootkhap - Utrecht: 11 -7
Anderssen (Huizum) - Philidor (Leeuwarden): uitslag onhekend

1/3/1893

Hilversumsch Schaakgenootschap

14/4/ 1893
16/1()/1893
25/1()/ 1893
6/3/1895

Philidor ( Leeuwarden ) - Ander *en (Huiium ): Philidor wint
Amsterdamkhe Schaakclub - Hilversumsch Schaakgenoot.schap: 5-3
Hilversunisch Schaakgenootschap - Amsterdamsche Schaakclub: 74'2- 1 "2

23/6/1895

Dordrechtsche Schaakcluh

23/11/1895

Rotterdamsch Schaakgenootschap

-

-

Sess.1:

-

Utrecht: 8'/2-71/2

Hilversitinsch Schaakgenootschap - Utrecht: 21/2-9|/2
-

Rcitterdamsch Schaakgenoot>,chap: 3-9

wint van Nieuwe Rotterdamkhe Schaak, ereeniging

Cuitslag onbekend)
9/2/1896

Discendo Discimus - Rotterdamsch Schaakgenootschap:

29/3/ 1896
'1/41896

Philidor (Amsterdam 1 - Paris: 8-4
Morphy (Leiden) - Heemskerk: 13-5

16-1()

26/4/1896

Rotterdam.sch Schaakgenootschap- Discendo Discimus:

9/6/1896

Utrechtsehe Schaakclub - Hilversumsch Schaakgemoischap: 7-5

4/ 1 ()/ 1896

Morphy (Lei(len) - Delftsche Schaakclub: 9-5

6/11/1896

Discendo Dikillills - Leidkh Schaakgenciotschap: 6-5

'.7

1896

28/2/1897

14'/2-13'/2

Leid. ch Schaakgenootk hap - Discendo Discimus: 6- 1 0
Nieuwe Rotterdamsche Schaakrereniging - Delftsche Schaak,·ereeniging: 4-8

30/5/1897

Mot·phy (Leiden i - Rotterdainsch Schaakgenootschap: 8-8

21/11/1897

Ri,tterdamsch Schaakgenootschap

18/1/1898

Di4cendo Discimus - Leidsch Schaakgenootschap: 11-7

13/3/1898

Rotterdamsch

1

()/11/1 898

22/1/1 899
12/3/1899
19/3/ 1899
7/5/1899

Schaakgencxitschap

-

-

Discendo Discimus:
Morphy

C

13-13

Leiden): 41/2.911

Le idsch Schaakgen ,(11 schup - Di1cendo Discimus: 5- 1 ()
Leidsch Schaakgenootschap- Vereenigd Amsterdanisch Schaakgenocitschap: 141/2-8142-16

Di,cendo Disciiiiu+ - Rotterdain,ch Schaakgenootschap:

71.,2-51/2

Moiphy (Leiden 1 - Amsterdamsche Schaakclub: 8-1
Vereenigd Anisterdam+ch Schaakgenoot. chap - Di. cendo Dihciinu /Leidhch

Schaakgenciotxhap 10-6

massakamp gespeeld tusschen vereenigingen in ver chillende plaatsen. Moge het
voorbeeld dezer twee verenigingen veel navolging vinden".
Die navolging kwam er. want tegenwoordig nemen dergelijke wedstrijden een
centrale pia:its iii het georganiseerde schaakleven in. Waarom heeft het zo lang moeten
duren, voordat deze vorm ingang vond?

21,
1

Zo Maat de uit.lag in Stelling. De „'/·ve /unkle/·d /ai·m - Kiyiniek tym het Leid.w·h .S'<·hmik·ge,icirit.ic·/1,4, /8'95-/993.

244. maar het 77/ds,·hi·in. 1 899,17, ineldt. dat een wmbinatie van *pelers \·an Disc·endo /)i.w·i,mis 1131 en het
l id.w·h .Sc'hacik·Lem,<,1.,·i·hap (91 +anien wonnen met 131'2-XI,2 \·an het Vereeni,tdAm.,terdam.,c·h .%·haak·,ve,iric,i-

.,cha/i. De LSGipeler< wc mnen inet 5' 2-3 4 2.
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Allereerst moet iii ogenschouw genomen worden dat eerder in de eeuw de dichtheid
van schaakverenigingen laag was en de inc,gelijkheid tot reizen minder was. Meerdere
verenigingen in Edn plaats kwam nauw'elijks voor. indien dat voorkwam. was er ook weI
steeds een niaat4chappelilke reden waaroni contacten uitgesloten waren (burgers
tegenover studenten. basis in een andere socitteit en dus niet een andere religieuze of
politieke achtergrond). Ook de beleving van schaken als kunst of als wetenschap zal een
dergelijk iclee niet stimuleren. Het waren studenten die het idee introduceerden en tot
uitvoering brachten.
Toen het idee er eenmaal was. moest dat nog wel verder uitgewerkt worden. Daar
ging veel conespondentie aan vooraf. Uit het archief van Disc·e,tdo Disc·i,mis is dat af te
leiden uit de correspondentie die men eind 1895/begin 1896 voerde met het Rc,tierchunsdi Schaakgenc,c,tschrip. Disc·e,itic, Disci,nus had blijkbaar het initiatief genomen.
want in een schrijven van 25 december 1895 bericht secretaris Geverding dat het
Rc,tter(lai,isch Sclictakge,ic)(,tschap met algemene stemmen de uitnodiging tot het spelen
van een massakamp had aangenomen -71. Hij schrijft dan: "Eenige onzer leden waren de
opinie toegedaan dat het usance is dat de club die eene andere club tot een wedstrijd
uitdaagt. zich begeeft naar de uitgedaagde, in casu Rotterdam' 'Usance' is blijkbaar
snel gevestigd. want dit zou de tiende madakainp worden waar geen studentenschaak-

vereniging bij betrokken was!

Vervolgens komt dan de inrichting van de wedstrijd aan bod. Het R(,tterdanisch
Schacikgenootsi·hap stelt voor ". zoals zij bij vroeger gelegenheden -het meervoud was
terecht. namelijk twee- ook deden een aanvoerder te benoemen die de spelers aan eigen
zijde naar speelkracht rangschikle. Op die manier kwamen dan de sterkste spelers tegen
elkaar uit. Ook stelt Rotterdani voor twee partijen te spelen. Edn zou te weinig zijn en
bovendien kan niemand dan klagen over de kleur waarmee hij moet spelen. Van el f tot
zes is er ook voldoende tijd om twee partijen te spelen. Rotterdam was gewoon de
zetten te noteren, zodat na afloop ieder de partii kan inleveren bij het eigen bestuur.
De reactie van Di.w·e,ide Di.wit,itts is niet bekend. maar is zeker overwegend positiet
geweest. Op I januati 1896 schrijft de die dag nieuw aangetreden secretaris van het
Rc,tterdainsch Schciakgetioc,tscliap. J . Hoes. dat het Rotterd 1 msclt Sc hacikgelic,(}tschap op
zondag wil spelen. bij voorkeur in februari 2"": "Uit den aard der bezigheden bij vele
onzer leden. is het voor hen moeielijk een dag. zelfs een avond vrij te nenien. terwijl
anderen bezwaarlijk aan den wedstrijd zouden kunnen deelnemen daar de nieeste
kantoren ook - en dit is het gevolg van onzen handel- in de avond uren open zijn". De
wedstriid wordt dan \'astgesteld voor 9 febm.u i 1896.

7.5 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn drie typologieen behandeld die samen de eeuw beheerst hebben
vanaf het ontstaan van de eerste groeispurt na 1840.
Van de Herenverenigingen is een aantal goed bekend gebleven. Achtereenvolgens
zi ) Gemeentearchiet Den Haug. Archiel Di..·e,kh, Di'.i, miti f. in\ .nr C )19.

'5 Idem
''") Idem.
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w'erden Vrie,ids<·licip en Oefening

uit Alkmaar. Sissa uit Wijk bij Duurstede. Strkibect uit

's-Hertogenbosch. Scliciakge,ic,c,tsclicipAmer#,cirt. Strijdt 1,1et Beleid uit Nijniegen en
Slet'11 uit Den Haag besproken.
Ondanks alle verschillen overheersen de overeenkomsten. Al deze verenigingen
hadden een wat meer open opstelling gemeen. al was het maar gedurende enige tijd van
hun bestaan. Vanwege die openheid zijn ze ook bekend gebleven. Het aantal verenigingen waarover niets meer bekend is. zou. op grond van aanwijzingen in Alkmaar. Leiden
eli Leeuwarden. wel eens groot geweest kunnen zijn. Dat ondersteunt dan ook het gevoel
bii de wei bekende verenigingen, dat ze toch primair intern gericht waren. Het belang
van de Herenvereniging was gelegen in het nut voor de individuele persoon. De
Herenvereniging was een vorm waarin de relaties binnen de kring van gegoede burgers
gestalte kregen. Dat was mogelijk. omdat ook aan het schaakspel een nuttige werking
werd toegedacht. het zou een grote opvoedkundige waarde hebben.
Gezien deze positionering is het niet verwonderlijk. dat de organisatie van de
Herenvereniging zich sterk richtte op het gedrag van individuen. Binnen de vereniging
werd vooral gedacht in rechten en plichten. evenwicht daartussen ontbrak veelal. Veel
verenigingen kenden boetebepalingen. al wordt niet duidelijk in hoeverre die in de
praktijk ook functioneerden. Organisatorisch was de Herenvereniging ook niet ver
ontwikkeld. wat blijkt uit de vage rollen van bestuur en Algemene Vergadering.
Opvallend aan de Herenvereniging is de wekelijkse overlegvergadering. die in het
licht van de onderlinge relaties betekenis krijgt. De verenigingsavond werd verder
gevuld met onderlinge partijtjes. waarvan iemand er meerdere speelde op een avond van

gemiddeld drie uur. Uitslagen werden meestal niet bijgehouden. competities waren er
niet. Op een avond werd er veel gerookt. een glas wijn gedronken en gelachen. geen
beelden die bij de moderne verenigingsschaker opkomen.
Waar op lokaal niveau slechts mondjesmaat wedstrijden werden gehouden. is het
opmerkelijk dat op landelijk niveau de eerste wedstrijden hun intrede deden.
Duurzaamheid was bij de Herenvereningen vaak van ondergeschikt belang. Gezien
de individualiteit die overheerste. is dat ook niet verrassend.
De Liberale Vereniging kenmerkt een periode van stagnatie en vet-val. Het aantal
verenigingen liep sterk tel'ug. Met name in de (grote) Hollandse steden, toch het
thuisterrein van de burger. was de tel'ugval groot. Er zijn nauwelijks aanwijzingen uit de
schaakwereld zelf ten aanzien van de achtergrond van die terugval. die zich overigens
niet tot Nederland beperkte. Alleen Den Haag wist zich enigszins aan de inalaise te
onttrekken. De oorzaak ligt volgens mij in de grote maatschappelijke spanningen, die
rond 1870 ontaardden in een verzuilingsstrijd. Binnen de schaakverenigingen denk ik dat
terug te lezen in het sterk teruglopende percentage rooms-katholieken. Het zijn dus
vooral de liberale burgers die in de schaakverenigingen achterblijven: vandaar de naam.
Binnen de verenigingen zijn de veranderingen in deze tijd verder beperkt. De
orientatie wordt nog sterker intern gericht, de vrijblijvendheid neemt iets toe. Opvallend
is het langzaam verdwijnen van de wekelijkse overlegvergadering. De lengte van de
schaakavond nam ook af tot circa 21/2 uur.
Tot circa 1885/1890 konden verenigingen redelijk met elkaar vergeleken worden.
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Natuurlijk. er waren verschillen. die vrijwel altijd aan de lokale omstandigheden toegeschie\en konden w'orden. Met de Moderne Vereniging treedt er echter een duidelijke
diversificatie op ten aanzien van alle aspecten van een vereniging.
Die diversificatie is evident bij het aspect 'Oiganisatie en positionering' werkliedenverenigingen. damesschaakverenigingen. Maar ook tussen bijvoorbeeld Paliti,tedes en
het Leid.w h f·/ittakge,ic,ot.w·hap of tussen Philidor en Vrie,ide,ikri,ig m Leeuwarden (zie
hoofdstuk 8) zijn de verschillen in po itionering goed zichtbaar.
In Anisterdani heeft tussen 1895 en 1898 ook een schaak- en damafdeling van de
christelijke .iongelingsvereniging En·elsie, bestaan, die waarschijnlijk in 1898 werd
opgeheven. want in 1901 werd er een nieuwe schaak- en damafdeling opgericht. Deze

vereniging is het eeiste bewijs van een, vrij late, poging uit de christelijke hoek om via
het schaken de eigen achterban aan zich te binden. De orthodoxe stroming had namelijk
het probleem dat het aardse vermaak zich slecht met de eigen ideologie liet verdragen.
Qua organisatie is te zien dat de verenigingen langzaam toegroeien naar een
afgewogen model van besturing. Bij het Rotte,y/am.w·h Sc·hacikgetic,ot.w·ha , is er een
Algemene Vergadering waaraan het bestuur ook plannen moet voorleggen: de scheiding
van besluitvorming en besluitvoorbereiding is daar tot stand gekonien. De verschillen
met een vereniging als Philicloi iii Leeuwarden zijn dan erg groot. want daar wordl twee
jaar later nog een boete van een gulden opgelegd aan drie personen die een bestuurslidmaatschap weigeren !

Ook eenheid in de spelregels is in eerste aanblik at'wezig. Bij Disc·e,icle Dis ·intits en
Palamedes verwijst men nog naar de spelregels volgens Gustavus. terwill het Rolter-

damsch Schacikgen<,c,tscitap naar de spe\regels van de Neclerlcindsche Schaakbc,nd
verwijst. Of deze spelregels onderling verschillend waren. heb ik niet kunnen vaststellen.
Deze verschillen in positionering vertalen zich natuurlijk direct in verschillen in
san"tenstelling. De welgestelde burgerij vormt nu de meerderheid binnen de schaakverenigingen. De aristocratie en aanzienlijken trekken zich er uit tellig. Hun aandeel is
vrijwel even groot als dat van de mingegoede burgerij. Dit vertaalt zich ook in de
percentages die de rooms-katholieken weer innemen. nl. circa 159. De verdeling over
culturele en economische beroepen blijft nagenoeg ongewijzigd.

Ook in de invulling van het verenigingsleven' zijn de verschillen duidelijk. De
wekelijkse vergadering was weliswaar ook bij Pillitmecles en Pizilicior op de terugtocht,
maar was zeker nog niet uitgebannen. Bij deze verenigingen bestond er ook nog geen

interne competitie. Men speelde nieerdere partijen op Lfn avond. Bij de Mc)derne
Vereniging was er nog maar dEn vergadering per jaar. of GOINS per kwartaal en de
verenigingsavond concentreerde zich rondom de inteme conipetitie. Ook was er nicer
contact met de buitenwereld. behalve de correspondentiepartij kwam ook de massakamp
tegen een andere vereniging in zwang Schaken is nu primair wedstrijdspel geworden. de

competitie is de drijvende factor.
Men had wekelijkse bijeenkoni8ten. die meestal om 2()hOO begonnen en vier uur
duuiden. Ik vermoed dat ook de duur van de partijen ix toegenomen. Dat past in de
beschouwingen van Elias over een langere spanningsopbouw.

Natuurlijk hadden al deze wijzigingen ook consequenties voor de positie zan het
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individu binnen de vereniging. Ten aanzien van de vrijwilligheid werden de mogelijkheden groter: men kon kiezen tussen verscheidene verenigingen (althans in de grotere
steden) met ieder hun eigen contributie. Ballotage bestond nog vrijwel overal, maar
leidde in afnemende mate tot het afwijzen van leden. Het Rotterdamsch Schaakgenocitschap vormde met zijn wetten uit 1894 (bijlage A5a) hierop een uitzondering. De
ballotage was daar afgeschaft. De beperkende voorwaarde was daar echter dat men
speelde in 'het Leeskabinet', waarvan men eerst lid iiioest worden en wat. zoals we
gezien hebben, een forse financiele aderlating vergde.
De vrijblijvendheid heeft in de hele negentiende eeuw grote verschillen gekend.
Boetebepalingen op le laat komen of niet verschijnen. er is in iedere vereniging discussie

over geweest. De afschaffing van de wekelijkse vergadering betekende een grote
toename van de vrijblijvendheid. Men hoefde niet iedere week naar de club te gaan om
invioed op het beleid te kunnen uitoefenen. Weliswaar werd men vddr iedere vergadering door middel van convocatiebiljetten op de hoogte gesteld van de onderwerpen - en
niet aangekondigde onderwerpen werden in het algemeen rigoreus verdaagd -. maar
toch. regelmatige aanwezigheid was zeer gewenst om invloed te kunnen hebben.
'Duurzaaniheid' is het aspect dat bij de meeste verenigingen het minst op de
voorgrond treedt. Uitzondering daarop was het Doesborglisch Schaakgenootsi help (Zie
8.3.6) met zijn lange discussies over het vormen en instandhouden van een pot. Ook bij
andere verenigingen waren er wel dergelijke discussies, maar die beperkten zich meestal
tot dan avond. Wat wel in toenemende mate gedurende de negentiende eeuw zichtbaar
was. was de opmerking in de vergadering dat bepaalde stukken 'aan het archief
toege# ciegd moesten worden'. Ook was er een toename iii het aantal gevallen dat een lid
vroeg bepaalde standpunten van hem te notuleren.
Het meest duidelijke voorbeeld over 'duurzaamheid' is echter de opstelling van
P/,i/idor ten aanzien van de fusie met Vrie,idenkring: de naam en oprichtingsdatum
moesten behouden blijven. Enkele jaren eerder. in 1897. had de heer Boknia de
vereniging overigens een voorzittershamer gegeven. waarop voorzitter Posthumus het
geschenk aanvaardde met de wens "dat. zoo ooit de tijd mocht komen dat de vereeniging P hilidc,i· werd ontbonden. deze hamer een plaatsje mocht vinden in het Friesch
Museum. teneinde te getuigen van het zoo lang bestaan der vereeniging"
Men kan gerust tellen dat vanat 1885 in enige mate. en in versneld tempo na
189()/2. de hchaakverenigingen een transforniatie doomiaakten. De kenmerken van deze
transformatie laten zich karakteriseren als:
. differentiatie van verenigingen naar doelgroepen:
. meer focus tijdens bijeenkomsten op het schaken.
. meer sport. minder kunst en welenschap:
. meer invloed van de centrale organisatie (de Neder/andwhe Schaakbo„d);
. de verenigingen waren minder de som van de individuele leden. en daardoor ontstond
een grotere vrijblijvendheid voor die leden.

De tocus op het schaken als denksport uitte zich in een aantal ontwikkelingen:
1. het verdwijnen van een wekelijkse vergadering voor of tijdens de bijeenkomst:
2. het opzetten van een onderlinge competitie als wekelijkse activiteit:
3. het aangaan van massakampen met andere verenigingen.
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4. het belang stellen in de verrichtingen van andere schakers, waarvoor her Tijdschrifi
de belangrijkste it"tformatiebron werd.
Deze ontwikkelingen verliepen niet overal in hetzelfde tempo en op dezelfde manier.
Veel verenigingen bleven kenmerken van de oude Herenvereniging of Liberale
Vereniging behouden. Het verklaart ook waarom menig vereniging het in deze periode

erg moeilijk had.

De genoemde kenmerken van de transforniatie maken duidelijk, dat deze transformatie een moderniseringsproces was: centralisatie en specialisatie zon typische
moderniseringskenmerken voor die periode. Als ergens in de negentiende eeuw duidelijk
wordt dat de ontwikkeling van schaakverenigingen een onderdeel van een moderniseringsproces is, dan is dat vooral in de negentiger jaren.
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8. DE VERANDERENDE STADSVERENIGING
8.1 Inleiding
In de vorige hoofdstukken is gekeken naar de verschillende typologieen van verenigingen en hun kenmerken. Hierbij is wel af en toe een vergelijking gemaakt met een andere
typologie. maar de ontwikkelingen zijn niet in het geheel geplaatst. Dit hoofdstuk wil
deze lacune opvullen. De indeling naar 'organisatie en positionering', 'samenstelling',
'invulling van het verenigingsleven' 'vrijwilligheid en vrijblijvendheid' en 'duurzaamheid'
blijft gehandhaafd.
Bij de analyse van de ontwikkelingen gedurende de negentiende eeuw is het van
belang. de foutenmarges bij de informatie in de gaten te houden. Deze zijn namelijk
verschillend gedurende de loop van de eeuw.
Van de tien Protoverenigingen (en de Mutanten daarvan) zijn er van vijf de wetten
overgeleverd; van ddn Vennaak door Oefening) uit later jaren en van twee (het
C

Haagsche Schaakge,lootschap en het Amsterdamsch Schaakgenootschap) zijn nog
meerdere versies bekend. Van de 51 zuivere Herenverenigingen ' zijn er ook vij f
waarvan de wetten zijn overgeleverd. Van de vier Mutanten van Herenverenigingen zijn
mij van drie nog de wetten bekend, waarbij van twee ook uit latere perioden. Van de
zeventien zuivere Liberale Verenigingen zon er twee waarvan de wetten nog bekend

zijn. Van Edn van de twee Mutanten van de Liberale Vereniging (Doesborghsch
Schaakgenootsc·hap en Stauntoit) zijn mij nog de wetten bekend. Van de 45 Moderne
Verenigingen heb ik slechts van twee verenigingen de wetten. Het aantal door mij
achterhaalde wetten. neemt in de loop van de tijd dus af. terwijl het aantal verenigingen
toeneemt. Blijkbaar werd de behoefte aan een formele (en duurzaam vastgelegde!)
organisatie minder in de loop van de tijd.
De bekendheid met personen neemt juist toe in de loop van de eeuw. Grafiek 22
geeft aan, dat het aantal leden van stadsverenigingen waarover enige persoonsgegevens
bekend zijn, licht toeneemt in de loop van de jaren. maar dat het percentage van het
totaal aantal personen afneemt.
Ook de hoeveelheid informatie neemt aan het eind van de eeuw toe. Grafiek 23 geeft
het driejarig gen" iddelde van het aantal berichten per jaar weer. Voor de op het eerste
oog regelmatige golibeweging hierin heb ik geen enkele verklaring. Bij nadere
beschouwing varieert de afstand tussen de pieken tussen de 4 en 9 jaar. Uit de
verbindingslijnen van de toppen en van de dalen mag geconstateerd worden dat de
hoeveelheid informatie afneemt van 1850 tot circa 1880, waarna de informatie fors
toeneemt.
Ook de al eerder gepresenteerde grafiek met het aantal stadsverenigingen per jaar
(grafiek 10) geeft verschillen in de onderscheiden tijdvakken aan.
Uit de vier genomen standpunten - wetten. verenigingen. personen en berichten - volgt.

i)

Hierin heb ik ook de vereniging R'e/zien ,·e,·hciedr ge\·aar 'op den Leidschen Dani' als Herenvereniging geteld.
hoewei ik niet zeker weet of dit. wrikt genomen. correct is. Gezien zijn corre pondentiepartij met Palamedes
in 1848 \·ennoed ikdat deze

,·ereniging al+ een zuivere Herenvereniging getypeerd

mag worden.
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Grafiek 22: Aantal (nu bekende) leden ran stadsrerenigingen.
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Grafiek 23: Aantal berichten overscliaken.
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dat de jaren 1870-1880 de minste informatie opleveren en dus met de meeste omzichtigheid moeten worden benaderd. Alvorens aan de ontwikkeling van de vier hoofdaspecten
in de loop van de tijd toe te komen. wordt eerst ingegaan op een heel bijzonder aspect
van de positionering, namelijk de naam. De naam is een afspiegeling van de manier
waarop de oprichters naar de vereniging keken.
Nadat de wijzigingen in de loop van de eeuw in kaart zijn gebracht, wordt ingegaan
op die verenigingen die in staat waren op al deze veranderingen in te spelen. Hun overle-

vingsstrategieen worden aan een beschouwing onderworpen.

8.2 Wijzigingen in de loop van de tijd
8.2.1 De namen van stadsverenigingen
In alle mij bekende wetten is de naam van de vereniging terug te vinden. Voor het
overgrote deel van de wetten is dat uitsluitend in de titel van het document. Alleen Stein.
het Doesborghsch Schaakgenootschap. Van der Lin(ie. het Rotterdamsch Schaakgenootschap en de Amhemsche Schaakvereeniging hebben de naam vermeld in een van de
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artikelen. Met uitzondering van Stein zijn dit verenigingen uit het laatste kwart van de
negentiende eeuw. Dit zou er op kunnen wijzen, dat men pas later in de eeuw is gaan
inzien dat de zelfstandige entiteit van een vereniging bij naam gedefinieerd moet worden.
Indien gekeken wordt naar de naam zelf, kan tabel 8-1 gemaakt worden:

Tabel 8-1:

Type van namen van stadsverenigingen.
Categorie

Soort naam

Al Vm D3

N

Percentage

Naam naar vestigingsplaats/streek (Vp):

43

Onbekende naam CON):
Naam met motto (NM):
Naam naar buitenlandse schaker (BS):
Naam naar mythologische figuur/plaats (MN):

20

33%
159

23

18%

10

8%

11
11

Overige namen (OV):
Naam met schaakbetekenis (SB):
Naam, niet afleidbaar (NA):
Naam naar Nederlandse schaker (NS):

8fk
8%

6
0
7

Totaal

59
0%
5%
100%

131

1) Zie 5.6

Per provincie is de verdeling als volgt:

Tabel 8-2a

Provinciale spreiding van type van namen.
ON
NM BS
MN OV SB
NA NS
Tot:lai
Provincie Vp
3
0
1
0
029
Groningen
Ill
Friesland
6
2
1
1
1
0
0
0
()11
Overijssel
Gelderland
Utrecht

2
5

6

Noord-Holland

11

Zuid-Holland

8

Zeeland

1

Noord-Brabant

3

Totaal

0 2 1
1 3 1
2

6
5

2
1

1

0

2

2

10

1
2

1

1
0

2

1

0

0

2

1

2
0
6

2
2
2

2
0
3

0

1

0

1

9
15

0
0
0

0
0
3

15
23
38

0 0 0 0( )5
0
1
0
00
7

43 20 23 10 11 11

6 0 7

Tabel 8-2b
Procentuele provinciale spreiding van type van namen.
ON
NM BS
MN OV
SB
NA NS
Provincie Vp
11%
11%
i IF;
0%
33%
0% 119
0% 22%
Groningen
Friesland
55%
189
9%
9%
9%
0%
Oq,
0%
0%
22%
0%
22%
I 1%
22%
11%
0%
0% 11%
Overijssel
Gelderland
33%
7% 20%
7%
0%
13%
7%
0%
7%
Utrecht
40%
l 3g
7%
0%
13%
13%
13%
0%
0%
Noord-Holland 48%
26%
9%
9%
9%
0%
0%
0%
0%
Zuid-Holland
21%
13%
26%
3%
16%
5%
8%
0%
89
Zeeland
20%
40% 20%
2()%
0%
0%
0%
0%
0%
Noord-Brabant
43%
14%
29%
0%
0%
14%
0%
0%
0%
Totaal 43 20 23 10 11 11
6 0 7

131

Totaal

7%
8%
7%
i%
11%
18%
1

29%
49'

59
131

Het lijstje bevestigt dat veel (iets minder dan 50%) van de stadsverenigingen uit Holland
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komen. Verder toont het lijstie geen significante afwijkingen iii de naam door het land
heen.

De verscheidenheid in naamgeving lijkt een typisch Nederlands verschijnsel te zijn.

en niet alleen voor schaakverenigingen. Ook in de huidige voetbalwereld denk ik in
Nederland een grotere afwisseling in het type naam te zien dan in het buitenland. waar de
vestigingsplaats vaak zeer overheersend is. Mij zijn in de hoogste regionen alleen
'Hercules Alicante' in Spanje en 'Eendracht Aalst' in Belgie bekend met meer dan alleen
een vernoeming naar de plaats van herkomst. In Nederland hebben we 'Ajax'. 'Sparta',
'Fortuna Sittard'. 'Vitesse'. 'Willem 11'. 'NAC' en 'RODA JC'

Naam naar vestigingsplaats/streek
Edn op de drie verenigingen is genoemd naar de plaats van vestiging. Het ligt inderdaad
voor de hand dat dit de grootste groep is. Het is een zeer rationele. afstandelijke en ook
fantasieloze keuze een vereniging zo te noemen. Misschien is in deze gevallen de naam
overigens pas veel later gegeven. Het Schaakgenc,otschap Amersfocirt heeft zelf nergens
die naam gebruikt. maar spreekt steeds van het schaakgenootschap te Amersfoort. Ook
bij andere verenigingen (Arnhemsche Schaakclub '. Grave ') lijkt dat het geval te zijn.
Ook dit is weer een aanwijzing dat men vroeger verenigingen niet als een zelfstandige
entiteit beschouwde die een naam nodig had.

Onbekende naam
Van een relatief grote groep verenigingen is ons geen naam meer bekend. De naam kan
in de overlevering verloren zijn gegaan *, maar het kan ook zijn dat de vereniging nooit
een naam heeft gehad. Zojuist heb ik al aangegeven dat te zien in het licht van de
beperkle beleving van een vereniging als zelfstandige entiteit.

Naam met motto
Verenigingen met een motto als naam vormen de derde belangrijke
woorden in deze motto's zijn. al dan niet in combinatie, of in het Latijn:

groep. Typische

Tabel 8-3 Namen met motto's.
Woorden in motto

'Vriendschap'/'Eendragt'

Aantal namen
4

'Beleid'/'Intellect'/'Wijsheid'

4

'Strijd'
'Oefening'
'Ontspanning'/'Vermaak'
'Inspanning'/Arbeid'

3
5
3
2

Dat leidt tot combinaties als Vriendschap en Oefening. Oefening en Uitspanning

2)

enz. De

De notulen van Palamede.1 noemen in het i te jaarverdag ( 1864) de "bernenide Arnhemsche ,chaakclub",
zoals men ook iou spreken over de 'Leidsche schaakclub'. Ook Van der Linde noemt slechts 'schaakclub'.
') Ook Niemei jer *telt in zijn artikel Het schaakr·ereniging,leven in de negentiende eeuw'. in Tijdschrip. 1939
(3). +lechb een vraagteken voor de naam. daarmee aangevend niet op de hoogte te zijn van de naam.

')

Van de verenigingen zonder hekende naam i„·an de helft ook verder weinig bekend.

262

termen lijken ontleend aan het beeld dat men had van verenigingen en schaken. Enige
opvoedende boodschappen lijken hierbij een rol te spelen. Tegenwoordig worden
dergelijke namen niet meer gebruikt. Ze leven nog wei voort in allerlei af<ortingen. zoals
DOS (Door Oefening Sterk) en NOAD (Nooit Ophouden Altijd Doorgaan).

Naam met bekende buitenlandse schaker
De volgende categorie heeft ook in de twintigste eeuw nieuwe representanten gekregen,
'
verenigingen die vernoemd zijn naar beroemde schakers. De Schach=eitung verbaast
zich over het fenomeen om verenigingen te vernoemen: "Onze Hollandse buren spelen
het Schaakspel met grote ernst. In bijna alle steden zijn er verenigingen en zij hebben
de merkwaardigheid. dat zij gewoonlijk de naam van een als patroon gekozen
schaakberoemdheid voeren". De negentiende eeuw toont het volgende rijtje:

Tabel 8-4 Na,nen naar bekende buitenlandse schakers.
Buitenlandse schaker

Aantal stadsverenigingen

Morphy
Philidor
Anderssen

4
3
1

Staunton

1

La Bourdonnais

1

Het levert een overzicht van de beroemdste schakers uit de geschiedenis tot en met de
negentiende eeuw. Geheel logisch strijden Morphy en Philidor om de eerste plaats als
meest vernoernde.

Naam met mythologische figuur/plaats
Niet verrassend in het beeld van de negentiende eeuw, is het aantal verenigingen met een
mythologische figuur/plaats als naam:

Tabel 8-5

Namen met mythologischefiguur/plaats.

Mythologische naam
Palamedes:
Sissa:

Aantal stadsverenigingen
6
3

Pallas:

1

Bramien

1

Palamedes is, net zoals de bij studentenverenigingen voorkomende namen van Paris en
Troje, terug te voeren op de strijd van de Grieken en Trojanen.
Voor een goed begrip van dit fenomeen is het noodzakelijk, zoals Engels « betoogt,
de neiging van mensen in bepaalde periodes van de geschiedenis te onderkennen om
zich met beroemde 'voorvaderen' te identificeren. Zeer bekend is natuurlijk het voorbeeld
van de Romeinen die zich afstammelingen van Aeneas waanden, maar er zijn veel meer

5)
)

(Deutsche) Schach:eitung. 1852.37.

Engels. 'Hector' in Gerritsen e.a. Van Ait)1 icit de Zwaanridder. \65.
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voorbeelden van te geven '. Met name de Trojanen waren gedurende lange tijd zeer
gewenst als voorvader. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de Renaissance en
later pogingen gedaan zijn de herkomst van het schaken op de Trojaanse oorlog terug te
voeren. Paris werd zo een enkele maal als uitvinder afgeschilderd. maar met name
Palamedes was als zodanig bijzonder populair '
Gerritsen ' wijst ook op die behoefte van identificatie met het verleden in de periode
van de Romantiek in de negentiende eeuw. Daarbij zou vooral de hoofse ridderlijkheid
uit de Middeleeuwen centraal staan: "Het ideaal van de gentleman. zoals dat in het
Victoriaanse Engeland gestalte kreeg - de gentleman met zijn code van eer en
dienstbaarheid. zijn voorliefde voor ritueel. zijn hartstocht voor sport en spel. zijn

preutsheid ook - was voor een goed deel een 'invented tradition', ontleend aan de
ridderlijke wereld van de Middeleeuwen - niet aan de realiteit van het ridderwezen wel
te verstaan, maar aan de geYdealiseerde literaire verbeelding ervan in de verhalen van

Sir Thomas Malory".
Ik moet toegeven dit een interessante gedachtegang te vinden. In de civilisatiespurt "'
van de verhoofsing grijpt men, via koppelingen met Troje, terug op de civilisatiespurt in
het oude Griekenland. waarna men zich in de negentiende eeuw weer spiegelt aan de
hoofse tijden. inclusief zijn belangstelling voor de klassieken. Mogelijk moet het schaken
zelf in die negentiende eeuw gezien worden in het kader van het classicisme: het was
immers een van de ridderdeugden.
Pallas is, met de godin van de wijsheid in gedachte, natuurlijk geen vreemde naam
voor een schaakvereniging.
Ook het gebruik van namen die refereren aan de Indiase achtergrond van het
schaakspel passen in dit beeld, omdat ook die Indiase maatschappij 'geciviliseerd' moet
zijn geweest. Sissa behoort tot deze categorie. Enige uitleg is op zijn plaats. Het
tijdschrift Sissa geeft zelf de verklaring ": 'Wij hebben dien naam verkozen, omdat vele
Geleerden het daaromtrent thanh eens zijn, dat SISSA, een Bramien, de vermoedelijke
uitvinder van het Schaakspel is geweest". De uitspraak was ook op dat moment onwaar.
zoals al door Van der Linde " werd gememoreerd.

Overige namen
Onder 'overige namen' vallen die namen die aan een geheel andere context zijn ontleend.
bijv. aan de societeit waaruit de vereniging ontstond of de grotere vereniging waarin een
Engelh (zie vorige noot) geeft Phorcys - Pfor/·heim, Francio/Francu+ \ oor de Franken, Brut/Brutus r·our de
Britten. Torquotus/rurcus voor de Turken en Colonius al, stichter van Keulen.

)

') Zie hien·(,or o.a. de hoot-dstukken 3 en 4 uit: Faber, Da.# .R·hai·h.#piel iii der etin,PEischen Materei u,id
Graphik { 155() - 17(Mbl.

Gerritsen e.a.. a.3,·.. 12.

)

"')

Elia4 hanteerde de redenering dat chilisatie civer langere tennijn een irrever,ibel proces is. maar waar hij een
.taat,mcinopcilie op geweld al. voorwaarde \·ooreen ci\·ili0.itieproce: Melde. 781 bil een ontbreken daarvan het

ci\'ili,atieproce, t<,1 0tilurind komen. Gezien de ti>enemende agressie in dergelijke oni5tandigheden /al de

civili4atiegraad zelt, mcieten afnetiien. De stellingnanie Fertaak zich dan in een redenering dat een *taateonopolie op geweld civer I.ingere terniijn aanwezig i+. Dat lijkt mij een mcrilijk te verdedigen vellingname.
")
12
)

S i., ;ci. 1847.137.

Van der Linde. Het Sc·haakspei in Nederland. 150.

264

schaakafdeling werd opgericht.
Een opvallende naam in deze categorie is Strkibeck. StrObeck is een Duits plaatsje
vlak bij Halberstadt. waar sinds de elfde eeuw schaken een vooraanstaande plaats in het
dagelijks leven heeft gehad. De vernoeming naar dit stadje van een Bossche vereniging
uit de jaren zestig van de negentiende eeuw, geeft aan dat dergelijke bijzonderheden ook
toen konden rekenen op een grote bekendheid.
Ook aardig zijn de namen die de omvang van de 'vereniging' aangeven: het reeds
gerefereerde Tres Amigos uit Bennebroek (hoewel geen stadsvereniging) en Curre uit
"
Groningen. De Schaakkalender wijdde aan laatstgenoemde zelfs nog een commentaar
"dat het verderfelijk was dat er twee schaakverenigingen waren in een stad van 40.000

inwoners".

Naam met schaakbetekenis
In deze categorie tref ik bij de stadsvereniging aan:
Tabel 8-6 Namen met schaakbetekenis.
Schaakterm

Aantal stadsverenigingen

Pion

2

Schaakmat

2

Beide namen komt men ook tegenwoordig nog tegen.

Naam naar Nederlandse schaker
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen er ook Nederlandse schakers die
men de eer van vernoeming waardig achtte:
Tabel 8-7 Namen naar Nederlandse sclwkers.
Nederlandse schaker

Heemskerk
Messemaker
Stein

Van der Linde:

Van Lennep:
Van 't Kruijs:
Van Zuylen van Nyevelt

Aantal stadsverenigingen
j
j
I

1
1
1
1

Bij Stein kan men discussieren, of hij weI onder de Nederlandse schakers thuishoort.

Tijdsverdeling
Als we de typen namen uitzetten tegen

de onderkende tijdvakken, dan ontstaan de

volgende tabellen:

1,

)

Schaakkalender ran Het Pro„inciaal Groninger Schaakbond \878. 15.
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Tabel 8-8a Tijdsverdeling zan de typen namen.
NM
MN
ON
BS
Periode Vp
1800-1839

4

2

1840-1854

2

9

3
10

1855-1869

3

5

6

187()- 1884

10

2

0

1885-1899

24

2

4

0
2

6

1

6

()

1

3

1

1

OV
0

SB

NA

NS

Totaal

0

0

10

2 1 0
220
1 1 0

2
0
2

34
24
20

6

0

2

0

3

Totaal 43 20 23 10 11 11 6

0

7

NA

NS

Tatel 8-8b Prcicentitele tijdsverdeling \,an de typen namen.
ON
NM
MN
BS
OV
SB
Periode Vp
40%
0% 10%
1800-1839
209
30%
0%
0%
26%
184()- 1854
69
29%
6%
189
6%
3 ck
1855-1869
139
21%
25%
25%
0%
89
8%
509
0%
1870-1884
104
5%
15%
59,
5%
56ck
1885-1899
5%
99
5,k
2%
2%
149
15%
Totaal
33%
18%
8%
8%
8%
5%

43

131

Totaal

OrA

0%

0%

6% 26%

89

0%
0%
O%

109

7%

18%
15%
33%

0%

5%

100%

0%

Deze tabellen geven aan dat de vestigingsplaats als naam in de loop van de tijd
populairder wordt. Die toename gaat ten koste van vooral de namen met motto. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met de veranderende kijk op schaken en verenigingen. Ook het
percentage 'onbekend' neemt af. Daar zullen twee redenen voor zijn. Van de meer
recente historie weten we meer af. en, ik denk zeker ook belangrijk, het werd gewoon dat
verenigingen een naam kregen, men ging ze daadwerkelijk als een zelfstandige entiteit

zien.

8.2.2 Positionering en organisatie
Aan het einde van de achttiende eeuw bewoog het schaken zich onder de hoogste
kringen. Dat valt af te lezen aan de lijst met intekenaren op het boek van Stein. Prinsen.
hertogen, graven en baronnen vormden samen met (hoge) militairen de belangrijkste
groepering. Daarnaast behoorden hoge ambtenaren en rijke kooplieden tot de intekenaren. De prijs van het boek zou een reden geweest kunnen zijn voor de afwezigheid van
de lagere standen. maar er zijn verder ook geen aanwijzingen voor belangstelling voor
schaken door andere standen.
Er wordt door de hoge standen zeker ook schaak gespeeld, Stein treedt op als leraar
voor de jonge prinsen van Oranje. Maar schaakverenigingen ontstonden er niet.
In 1803 vormen hoge ambtenaren bij de ministeries de kern van het Haagsche
Schaakgenc,otschap Deze ambtenaren. onder aanvoering van J.D. Janssen en J.T.
Boogaard, behoorden tot de patriotten, die een modernisering van het maatschappelijk
bestel nastreefden. Deze vereniging had een sterk societeitskarakter. Men creeerde in
feite een situatie waar het individu contact kon krijgen met de aristocratie. Het is niet
voor niets dat deze vereniging ontstond in het snel pacificerende Den Haag. De
vereniging diende de individuele belangen. Op die manier is er heel lang naar verenigin-

gen gekeken.
Het Hacigsche Schaakgenootschap moet hierbij vooral als een belangengroepering in
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regeringskringen gezien worden. Na 1806 valt ook op dat de vereniging zich beweegt in
de kringen dicht rondom koning Lodewijk Napoleon. Daarin ligt ook de oorzaak van het
verdwijnen van het Haagscize Schaakgenootschap. Het hof verhuist met Lodewijk

Napoleon naar Amsterdam en de vereniging wordt herschapen in een Haagsch
Departement van het Hollandsch Schaakgenootschap. In Amsterdam komt er een
Anisterdamsch Departement. De kritische massa wat betreft ledental is daarna bij beide
blijkbaar niet meer aanwezig, want van beide is niets meer gehoord.
De verenigingen die daarna komen, hebben slechts een lokaal bereik. De kring
waarbinnen de vereniging functioneert, heeft nog slechts lokale betekenis. Als er binnen
een vereniging sprake is van aristocratie gaat het, vrijwel zonder uitzondering, steeds
over lokale aristocratie. Voor de effectiviteit van de vereniging is de aanwezigheid van
de (lokale) aristocratie natuurlijk wel gewenst. Dat de verenigingen in eigen kring
functioneren blijkt duidelijk uit de volgende voorbeelden:
0 Vriendschap en Oefening bestaat jarenlang vrijwel uitsluitend uit leden van de
evangelisch-lutherse geloofsgemeenschap:

. de kern van Palamedes uit Leiden bestaat uit apothekers;
. Sissa in Wijk bij Duurstede wordt gevormd door de plaatselijke regentenelite:
. Schaakgenootschap Amersfoort kent juristen en militairen als de belangrijkste groeperingen. Die juristen speelden ook een rol in de plaatselijke politiek.
. Strijdt met Beleid uit Nijmegen kende een combinatie van militairen met politici:
. Philidor in Leeuwarden telde onder zijn leden vele gegoede handelaren, van al dan
niet zelf gemaakte producten.
De vereniging zelf had geen doel. Als er al een doel in de wetten vet-meld stond, dan was
dat de beoefening van het schaakspel. Nu kunnen alleen leden het schaakspel beoefenen.
hetgeen duidelijk maakt dat het doel van de vereniging nog samenvalt met het doel van
het individuele lid. Dat geeft ruimte aan het vermoeden dat, behalve de onbetwijfelde
belangstelling van een merendeel van de leden voor het spel, het geheim van de vereniging lag in de individuele belangen bij de onderlinge relaties in de eigen kring. Die kring
was weI gebaat bij verbreding, mits dat niet ten koste ging van de eigenheid van de kring
en de mogelijkheden de eigen belangen te blijven behartigen. Vandaar de redelijk
strenge eisen aan toelating.

Binnen dit beeld past dan ook volledig het besturingsmodel dat men voor de
vereniging hanteerde. Als het om individuele belangen gaat, dan kan en mag men die
niet aan anderen delegeren. Bij de aanwijzing van bestuursleden kunnen dan ook allerlei
motivaties een rol spelen. In het licht van deze zienswijze op verenigingen wordt ook de
wekelijkse vergadering begrijpelijk; men kan bijna zeggen: daar kwam men voor. Ook
de manier waarop men schaakte, werkte mee: men speelde meerdere partijen op een
avond en men legde vast, zoals bij Palamedes, dat na iedere partij van tegenstander
gewisseld moest worden.
Afhankelijk van de belangen van de leden. zullen verenigingen naar buiten treden of
niet. Vaak zal dat niet het geval geweest zijn en weten we eigenlijk ook niets meer van
deze verenigingen af. Maar via de archieven van verenigingen die wel wat meer voor het
nageslacht vastgelegd hadden, weten we dat er in al die plaatsen (Amersfoort, Leiden.
Leeuwarden. Wijk bij Duurstede) ook nog andere verenigingen bestonden of bestaan
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hadden. Deze beperkte kennis over die verenigingen heeft ook te maken met de geringe
rol die duurzaamheid speelde binnen de verenigingen. Waarom zou men ook?
Individuele belangen waren niet gebaat bij duurzaamheid. Het zijn min of meer
conflicterende begrippen. Duurzaamheid gaat juist over belangen die verder reiken dan
het belang van het individu.
Schaken zelf speelt in deze beschouwingen nauwelijks een rol. Voor andere
verenigingen zal het beeld niet anders geweest zijn. Maar ook het schaakspel zelf werd
beschouwd in termen van individueel belang en nut: het scherpte de geest, het leerde de
door anderen gestelde valstrikken te onderkennen. enz. Dit beeld geldt voor de
Protovereniging en de Herenvereniging. Het nut voor het individu staat centraal.
Het is niet direct aan te geven. wanneer dit beeld van de vereniging gaat veranderen.
In de jaren zestig valt bij Palamedes waar te nemen dat duurzaamheid belangrijker
wordt: er wordt over archiveren gesproken. Ook zijn daar pogingen om meer nadruk op
het schaken te leggen. zoals in het voorstel van C. Dutilh '+ op 30 oktober 1867 oni bij
het wisselen van tegenstanders de winnaars tegen de winnaars en de verliezers tegen de
verliezers te laten spelen. Andere bewegingen in dit licht zijn de veranderende houding
ten opzichte van het spelen bij leden thuis en het afnemende societeitskarakter. Ook op
organisatorisch terrein zijn er langzame verschuivingen naar een meer moderne benadeting

Het is niet vreemd dat in deze tijd van veranderende gevoelens omtrent verenigingen.
de schaakvereniging een crisisperiode kent. Die crisis manifesteert zich op alle aspecten:
aantallen verenigingen, aantallen leden, aantal schaakbladen. de hoeveelheid informatie.
In een hoekje gaan zitten en wachten totdat de storm overgaat. is het maternalistische
beeld dat ontstaat. Dat in een hoekje gaan zitten. is bijna letterlijk te nemen. Van de
Hollandse dominantie is in deze jaren weinig over.
Als een phoenix herrijst de schaakvereniging dan in de tweede helft van de jaren
tachtig. Maar de vereniging is in het algemeen niet meer te vergelijken met die van
daarvoor. Niet het doel van de leden staat centraal. maar het doel van de vereniging.
Anno 1889 schrijft Disc·endo Discimus, op dat moment heel even Ludendo Disc·imus
geheten. weliswaar nog dat het doel "uitsluitend de beoefening van het schaakspel is".
maar bij het Rotterdamsch Schaakgenootschap spreekt men van "de beoefening van het
schaakspel in Rotterdam en aangrenzende gemeenten in stand te houden, uit te breiden

en te ontwikkelen" en bij

de A r,thenische Sc·haakveree,tigilig van "het beoe fenen en

bevorderen van schaakspel en schaakkennis".
Opmerkelijk is ook dat het Rotterdainscli Schaakgenoc,tschai) zijn doel nadrukkelijk
beperkt tot Rotterdam en omgeving, terwijl dat bij de Arnhemsche Schaakvereeniging
ongetwijfeld impliciet het geval was. Naar mijn gevoel komt die lokale benadering ook
tot uiting in de naamgeving van de Moderne Vereniging. waar de vestigingsplaats het
meest voorkomende kenmerk in de naam is.
Bij dit nieuwe doel wordt de Algemene Vergadering als entiteit het besluitvormend
orgaan van de vereniging en wordt het bestuur de voorbereider en de uitvoerder van de
I4
3

Chri,tiaan Dutilh w·a< de /.oon p·an Jacobus Chri4tiaan Dutilh, wethouder in Vlissingen en lid van Provinciale
Staten van Zeeland On oprichter van R z'Rmi'on .ia,1.4 fin in Vli0singen in 182(). De zoon werd firmant in
brandstoffen. wilnen en bieren in Leiden.
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besluiten: ook de operationele besluiten worden aan het bestuur gedelegeerd. De vervolmaking van deze benadering kost nog tijd. want alleen het Rotterdamsch Schaakgenootschap onderkent het belang van toekomstplannen in zijn wetten.
Omdat het doel van de vereniging niet uitsluitend binnen de vereniging ligt. treedt de
Moderne Vereniging ook veel meer naar buiten. De meeste worden. aan het einde van de
negentiende of het begin van de twintigste eeuw. lid van de Nederlandsclie Schaakbond.

Tot slot kan men zich nog afvragen. of de organisatie ook met de omvang van de
verenigingen te maken heeft. Het volgende filmpje van grafieken (grafiek 24a-e) laat een
ontwikkeling zien:
Grafiek 24a: Omvang stadsvereniging 1800-1839.
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Grciftek 24b: Oinrang stadsvereniging 1840-1854.
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Grafiek 24c: 0,m,ang sta(Isvereniging 1855-1869.
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Grcifiek 24d: Om,·cing stadsrereniging 1870- 1884.
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Grafiek 24e: Omvang stailsvereniging 1885-1899.
35
30

25
20

15

-Aantal

10

5
C

0
1-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

>60

Het blijkt dat de verenigingen gemiddeld in de loop van de eeuw kleiner worden. Dat zal
een relatie hebben met de afnemende societeitsgedachte. Enerzijds mag men misschien
zeggen dat men in een kleinere groep eerder durft te delegeren aan een bestuur, maar
anderzijds is de noodzaak daartoe kleiner. Ik denk dat de conclusie moet zijn, dat
ondanks het gemiddeld kleiner worden van de verenigingen, de organisatie meer formeel
wordt en dat de omvang in deze niet de organisatie bepaalde.

8.2.3 Same,istelling
In het voorgaande is met veel terughoudendheid iets gezegd over de samenstelling van
de verschillende typologieen. Die terughoudendheid wordt verklaard door de grafieken
25a tot en met 25c.
De twee bovenste lijnen in ieder van deze grafieken komen overeen met grafiek 22.
Op zichzelf is grafiek 22 een bemoedigende grafiek, want voor ieder jaar beweegt het
aantal leden met bekende personalia zich rond de honderd. Dat is een basis waarop
uitspraken gedaan kunnen worden. Deze aantallen zijn de som van de leden van
verenigingen van verschillende typologie. De grafieken 25a tot en met 25c tonen dat de
Mutanten van de Herenverenigingen (H2) steeds een fors aandeel van het aantal bekende
schakers innemen, en dat het aantal bekende schakers van de pure Herenvereniging en de
Liberale Vereniging tot maximaal vijftig in dEn jaar komt. Alleen de leden van de
Moderne Vereniging komen tot betere aantallen. Het probleem is nu dat de tendensen
niet hetzelfde zijn voor de verschillende typologieen binnen Edn tijdvak.
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Grafiek 25a: De Herenvereniging iii de context van andere typologieen.
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Grafiek 25b. De Liberale Vereniging in de context van andere typologieen.
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Grafiek 25c: De Moderne Vereniging in de context \,an andere typologieen.
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De grafieken 26 en 27 tonen de standsverdelingen voor respectievelijk de Heretivereniging en de Mutanten van de Herenvereniging in het tijdvak 184()-1869.
Grafiek 26: Leden en standen bij de Herenvereniging.
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Grafiek 27: Leden en standen bij de Mutanten van de Herenvereniging
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De verschillen zijn wei heel opmerkelijk. Bij de Mutanten neemt het ledenaantal tot aan
1867 toe en neemt daama ook niet dramatisch af, terwijl bij de Herenverenigingen al
heel vroeg zowel de ledentallen als met name het aantal leden uit de gegoede burgerij
gaat afnen"ten. Hierbij moet in acht worden genomen dat de Mutanten slechts vier
verenigingen betreffen en dat ook slechts van vier Herenverenigingen nog een
substantiele ledenlijst over meerdere jaren bekend is.
De overige 23 Herenverenigingen leveren slechts incidenteel de namen van leden. Ook
moet hierbij in acht worden genomen. dat de indeling in standen uitsluitend gebeurd is
op basis van de gegevens zoals die uit het bevolkingsregister komen. Met name bij de
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economische beroepen is dan een indeling moeilijk. Bij twijfel is de persoon dan via een
kanstoedeling in een groep terechtgekomen.
De conclusie moet zijn dat, binnen de grenzen van de typologie. en dan misschien
met uitzondering van de Mutanten van de Herenvereniging en van de Moderne
Vereniging, de hoeveelheid informatie te klein is om uitspraken te kunnen doen over
tendensen in de deelname van de standen aan verenigingen binnen die typologie.
Maar er is ook een positieve conclusie te trekken: de Mutanten van de Herenvereniging zijn een echte typologie, want ze wijkt in sterke mate af van de Herenvereniging.
Dat zou kunnen kiden tot conclusies over de redenen waarom de ene vereniging wei
blijft bestaan en de ander niet. Ik kom hier in de volgende paragraaf op terug.

Grafiek 28. Standen bij de stadsvereniging.
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In grafiek 28 zijn de ledenaantallen per stand uitgezet tegen de jaren. Het beeld is
eigenlijk verrassend stabiel. De gegoede burgerij vormt de hele tweede helft van de
negentiende eeuw de meerderheid, maar die neemt wel langzaam af. Opmerkelijk is wel
het langzaam van 15% tot 30% (in 1888) groeiende aanded van aristocratie en
aanzienlijken. Pas bij de Moderne Vereniging loopt hun aandeel terug. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat de aanzienlijken wat conservatiever waren dan de
gemiddelde burger en dus langer betrokken bleven bij de 'ouderwetse' vereniging. Dit
past bij de eerder gemaakte opmerking over de conservatief-liberalen als deelnemer aan
de Liberale Verenigingen buiten Noord-Nederland (7.3.5).
De inbreng van de welgestelde burgerij is. binnen de marges, het meest variabel.
maar met het oog op de ruime foutenmarges mag ook een constant aandeel van circa
30% toegekend worden. Alleen in het laatste decennium is er mogelijk sprake van een
iets grotere deelname. Dat kan in ieder geval gezegd worden van de mingegoede
burgerij, die pas in de laatste jaren meer scoort dan een enkel procent.
Uit grafiek 29 is op te maken dat de culturele elite (juristen, artsen. ambtenaren)
steeds de meerderheid vormde ten opzichte van de economische elite (handelaren en
fabrikanten). Het is opvallend dat de verschillen kleiner zijn in de jaren van economische

welvaart.
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Grafiek 29: Elites bij de stadsrereniging.
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Ten aanzien van de percentages geloofsovertuigingen geldt in nog sterkere mate de
overweging dat de versnippering in groepen bij de hoeveelheid gegevens tot te grote
foutenmarges leidt om uitspraken te doen over tendensen. Geconstateerd mag worden
dat de Nederlands Hervormden ongeveer 60% bijdroegen, de kleinere protestantse
gemeenten (evangelisch-luthersen, Waals-Hervormden, doopsgezinden en remonstranten) ongeveer 20%. de rooms-katholieken ongeveer 10% en de joden circa 5%.

8.2.4 De invulling van het verenigingsteven
In het licht van het gestelde in deze paragraaf is de ontwikkeling van het societeitskarakter naar het wedstrijdkarakter van de vereniging nog niet volledig verklaard.
Want waarom ging de ornschakeling van individuele doelen naar verenigingsdoelen
gepaard met een omslag naar schaken als sport?
Het antwoord op deze vraag wil ik echter uitstellen tot de laatste paragraaf van
hoofdstuk 10, voordat ik in hoofdstuk 11 aan mijn conclusies toekom. Resteert nu een
overzicht van de ontwikkelingen op inhoudelijke elementen van het verenigingsleven.

Frequentie
Het overgrote deel van de stadsverenigingen kwam wekelijks bij elkaar. Daar zijn een
paar uitzonderingen op:
. bij de Protoverenigingen, als over die vroegste periode al iets bekend is, is een hogere
frequentie te zien na een aanvankelijk wekelijkse start. Deze hogere frequentie past in
het societeitsbeeld dat we van deze verenigingen hebben.
. de Grotestadsverenigingen. die dagelijkse bijeenkomsten hadden. De sterke focus op
het schaken maakt dit ook tot een logisch geheel.
. onverwachts. maar eigenlijk toch ook logisch. heeft de Utrechtse WerkliedenSchaakrereeniging een hogere frequentie. Met het doel de arbeider van de straat te
houden. is het scheppen van ruime gelegenheid natuurlijk wel een voorwaarde.
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Speelavond

Er was in

de negentiende eeuw geen echte voorkeur voor een bepaalde speelavond t'.
Enigszins opvallend (zie tabel 8-9) is de lage waardering voor de donderdag.

Tabel 8-9 Speelaronden.
Periode
Ala Di
Wo
1800-1839
184()- 1854

1

1

3

Do

Vr

1

1

Za

Zo

2

34263

Totaal
10

1

1855-1869

4
6

5

1870-1884

5

46244227

9

4

8

2

1885-1899

9

8

7

3

4

8

19e eeuw

25

21

29

12

23

19

23

1

3

37

1

40

8

137

De keuze voor

de zondag is vrijwel uitsluitend bij verenigingen met een hogere
frequentie en in de grote stad. Blijkbaar woog het spelen op zondag daar minder zwaar.

Aanvangstijdstip
Hoe laat begonnen de bijeenkomsten van de verenigingen?

Tabel 8-10 Aanvangstijdstippen.
Periode

Overdag

1800-1839
1840- 1854

1855-1869
1870-1884

1885-1899

18:00

1
1

0
2

3
1
3

18:30

19:00

19:30

0

2

1

10

1

1

0

4

1

()

6
18

0
2

2

3

0

14

1
0

1
0

7

6

4

4

20:00

0

20:30

0

De tabel toont de verschuiving van het aanvangstijdstip naar een later moment. Zoals we
eerder gezien hebben. is dat Edn van de consequenties van het moderniseringsproces.
Het overdag spelen toont het elitaire karakter van een vereniging. Dat ook in de
periode 1885-1900 dit aanvangstijdstip voorkomt, is op het eerste gezicht verrassend. De
schaakvereniging Sissa in Leiden kwam op woensdagmiddag bijeen. maar Sissa was een
vereniging voor scholieren die. gedurende zeker twaalf jaar. bij een der leden aan huis
bijeenkwam. Het lijkt waarschijnlijk dat. ook toen al, de woensdagmiddag vrij was voor
scholieren.
De tweede vereniging die 's middags bijeenkwam is het nog te bespreken Does-

borghsch Schaakgenootschap (8.3.6). Deze vereniging was een overblijfsel uit oudere
tijd. De derde vereniging was de elitaire Haa,·lemsche Schaakvereeniging

Duur bijeenkomsten
De duur van de bijeenkomsten varieerde:

IS

)

Bij de Liberale Vereniging heb ik wei opgemerkt dat in 609 van de gevallen de verenigingsavond op maandag of woensdag was. Dat werd blijkbaar gecompenseerd dcwir de andere typologieNn in de periode 18701884
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Tabel 8-1 1 Duttr van de bijeenkc,msten.
3 uur
<2 uur
Periode
2,5 uur
3.5 uur
1800- 1839

()

()

0

1840-1854

0

1

4

1855-1869
1870-1884

()
0

1
1

5
2

4 uur

()

1
()

5

0

3

2

0

2

1

Totual

Langer
1

2
1 1

11

0

5

1885-1899

1

1

4

()

5

1

12

19eeeu„

1

4

15

1

11

9

41

Er is een trage verschuiving naar langere bijeenkomsten te zien.
Men mag dus zeggen dat aanvankelijk een schaakavond begon om 191100 en eindigde
om 22hOO. Later zal dat van 2()hOO lot 24hOO geweest zijn. In hoeverre de toenemende
mogelijkheden van verlichting hierbij een rol hebben gespeeld, is niet helemaal duidelijk
Schaken werd immers altijd al vooral op de winteravonden gespeeld. Maar misschien
was drie uur bij de vroegere slechte verlichting wei een soort maxinium.

Bezigheden vereniging
Behalve het gelegenheid scheppen tot het spelen van partijen, bood de vereniging (soms)
ook meer:
Tabel 8-12 Bezigheden stadsvereniging.
Periode

correspondentie
wedstri id

onderlinge
wedstrlid

oplossen

3
11

1855- 1869

16

6

3

12

6

1870-1884

1()

4

5

1

0

19

30

15

1885- 1899

26

10

66

21

5

0
17

Problemen
Componeren

18(*)-1839
1840-1854

19e eeuw

0
1

problemen

literatuur
2
4

0

0
8

1

Correspondentieschaak
Het onderwerp correspondentieschaak is uitvoerig belicht door L.C.M. Diepstraten in

Tweelionderdvijftig jaar cc,rrespondentieschiwk in Nederland. Hij belicht allereerst de
ontwikkeling van het postverkeer en gaat dan nader in op de factoren die voor het
correspondentieschaak van belang waren '«:
1. de snelheid van het postverkeer:
2. de kosten verbonden aan het verzenden van brieven.
1. De snelheid van het postverkeer
De grootste invloed op de snelheid van het postverkeer was de toestand van het
wegennet. In de Romeinse tijd met zijn geplaveide lange banen kon soms wei 150 km
per dag worden afgelegd. Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk daalde dit tot

ongeveer 75 km per dag voor een goede iuiter. Snelgoed kon met 50 km per dag worden
vervoerd, terwijl gewone reizigers tot ca. 25 km op een dag kwamen. Onder dergelijke
1+ )

Diephtraten. lity,chividerdi·ij/jig /'aar c· ,i·,·e,pondri,tiesc·haak in Neder/and. 35 e.\·.
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omstandigheden kon natuurlijk nooit correspondentieschaak van enige omvang ontstaan.
De mogelijkheden tot vervoer namen aan het begin van de negentiende eeuw snel
toe. Het wegennet werd op initiatief van Napoleon aanzienlijk verbeterd. Belangrijk in
dit verband is ook de uitvinding van de stoommachine door James Watt in 1782, de basis
voor de locomotief (circa 1825). De trein levert een aanzienlijke versnelling op, maar,
v66rdat het bereik voldoende werd. waren er nog aanzienlijke, infrastructurele
investeringen nodig. De eerste spoorlijn tussen Haarlem en Amsterdam kwam in 1837
gereed. niaar pas tussen

1860-1880 is

er sprake van

een echt spoorwegennet.

De

auto

zou voor het postverkeer in de negentiende eeuw geen rol spelen.
2. De kosten verbonden aan het verzenden van brieven
De geschetste ontwikkelingen hebben ook duidelijk invloed gehad op de posttarieven.
V66r 1800 was het verzenden van post een dure aangelegenheid. Personeelskosten.
overnachtingen. wisselen van paarden en de vele tolpassages waren grote kostenfactoren
die de prijs per brief behoorlijk fors maakten. Het aantal poststukken werd daardoor
natuurlijk gedrukt. Het aantal portdragende brieven bedroeg in Nederland in 1849 niet
meer dan 6.078.000. Dat steeg in 1851 tot 10.781.000. in 1860 naar 19.057.000 en in
1880 al tot 56.029.000. Die toename had nadrukkelijk te maken met een alternatieve
manier van kostenberekening, die door de toename van het aantal poststukken als gevolg
van het verbeterde postverkeer optrad. Zo voerde Engeland reeds in 1840 de zogenaamde penny-post in, waardoor het corresponderen aannierkelijk goedkoper werd. George
Walker rapporteerde al na een paar maanden een grote toenanie van het correspondentieschaak. In Nederland werden in 1855 de tarieven verlaagd. maar de invoering van de
stuiverport in 1870 betekende de doorbraak, mede door de invoering van de briefkaart in
1871. Dat reduceerde de kosten van een correspondentiepartij aanzienlijk.
Dat neemt overigens nog steeds niet weg dat de prijs van een correspondentiepartij
(circa 40 zetten voor een stuiver per zet) voor het grootste deel van de maatschappij veel
te hoog was. Onder dergelijke omstandigheden wordt het spelen van een correspondentiepartij in verenigingsverband w61 erg aantrekkelijk
In billage C is een overzicht gegeven van de in de negentiende eeuw door verenigingen gespeelde correspondentiepartijen.
Grafiek 30 toont het aantal Nederlandse verenigingen dat in zich in het aangegeven jaar
met correspondentiewedstrijden bezighield t..
De grafiek leidt tot een aantal conclusies:

.

')

correspondentiewedstrijden waren gddn gemeengoed. Daarvoor is het aantal partijen
te laag, gezien het aantal verenigingen:
toch hebben correspondentiewedstrijden vaste grond gehad in het Nederlandse
verenigingsleven. Er was een piek rond 1850 en later in 1885/86 en 1895. Tegen het
einde van de negentiende eeuw neemt het aantal af om vet-moedelijk in het begin van

De schaak#ereniging in Ant\#·erpen heh ik niet al, een Nederland<e rhaakvereniging aangemerkt, waardoor in
1824 er I Nederland+e vereniging wa chet Ainste,·,/amsc·h Sc·haak·genoot.k·hap) dat een corre.pondentiewedstriid hp eelde.
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Grafiek 30: Correspontle,itiewedstrijden dck,r verenigingen.
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de twintigste eeuw grotendeels te verdwijnen.
De oorzaken daarvoor zal men moeten zoeken in:
.
toegenomen persoonlijke contacten door de verbeterde reismogelijkheden:
. de verder afnemende kosten. waardoor het spelen van persoonlijke correspon-

.

dentiepartijen mogelijk werd;
het toenemende wedstrijdelement op de speelavonden:
. de grote vlucht die de massakampen gingen nemen.
het compleet verdwijnen van correspondentiewedstrijden in de tweede helft van de
jaren zestig geeft een verdere ondersteuning aan de opgebouwde visie dat de crisis in
die jaren al ontstond. maar dat die crisis door Sissa gedeeltelijk is gemaskeerd
(5.6.2).

Correspondentiepartijen konden grote invloed hebben op het verenigingsleven. In
Zuidbroek verilauwde de belangstelling nadat een correspondentiepartij tegen Anderssen
uit Meeden was verloren. De vereniging werd om die reden omgezet in een societeit.

Onderlinge wedstrijden en Literatitur
Ten aanzien van de onderlinge wedstrijden lijkt de toename niet zo groot, maar in tabel
8-12 is iedere vereniging in een periode maar dEn keer geteld. de tabel toont dus niet de
grote toename in de regelinaat waarmee de onderlinge wedstrijd werd gespeeld.
Gedurende de hele eeuw speelde het beschikbaar stellen van literatuur een rol bij een
aantal verenigingen.
Problee,Iischilitk
Het bezighouden met problemen is duidelijk een bezigheid uit de tijd van de Herenverenigingen. Hierbij gaat het dan met name over het oplossen van de probleemstellingen in
Sissa. Vanaf het begin ( 1847) vormden de problemen een belangrijk onderdeel van dat
blad. In 1848 was er voor 2 1 0 exemplaren ingetekend op Sissa. Als maandelijks circa
dertig personen en acht verenigingen oplossingen insturen. dan duidt dat op een grote
betrokkenheid. De probleemcompositie door verenigingen koint na 1863 tot een einde.
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het probleem oplossen op verenigingsniveau vrij spoedig daarna, op individueel niveau
is zowel het componeren als het oplossen altijd een bezigheid gebleven. Een inventarisatie leert dat het vooral kleinere verenigingen waren die zich hier mee bezig hielden.
De aard van de bezigheid maakt dat ook wei erg aannemelijk.

Massakampen
In het vorige hoofdstuk is het spelen tegen andere verenigingen aan de orde gekomen.
Het is een typische bezigheid voor het laatste decennium van de negentiende eeuw.

Feegen
Typisch voor de hele eeuw is het vieren van feestjes. Tot circa 1880 betrof dat uitsluitend
soupers na afloop van de schaakbijeenkomst. Op die bijeenkomst wilde men dan ook
nog wel eens whist spelen. Na tienen ging men dan aan tafel. Soms voor een 'eenvoudig'
souper, sonis uitgebreider. Altijd was er 'een goed glas wijn en een fijne sigaar'. Of de
kosten werden betaald vanuit de kas. hing van diens toestand af. Het souper liep altijd uit
op toasten. toespraken, aanbiedingen van huldeblijken en de mooiste voornet "tens. Diep
in de nacht ging men naar huis. na een avond waar men nog lang met veel plezier op
zou terugkijken'.

8.2.5 Vrijwilligheid, vrijblijvendheid en diturzaainheid
Over deze onderwerpen is het meeste al wel gezegd. Er is geconstateerd dat op de punten
van vrijwilligheid en vrijblijvendheid de ruimte voor het individu in de loop van de tijd
toeneemt. De groepsprocessen lagen aanvankelijk zo: vanuit de kring werd druk
uitgeoefend op leden van de kring om deel te nemen, ten aanzien van anderen werden
beschermingsmaatregelen genomen, maar leden van de kring wilden vanwege
individuele belangen ook best graag meedoen. Die druk van de kring verdween en de
beschermingsmaatregelen werden minder stevig. De vrijblijvendheid nam tegelijkertijd
toe. al varieerde dat per vereniging.
Het enige punt dat in dit verband nog aandacht behoeft, is de hoogte van de contributie
en de entreegelden. Daarvoor kan het volgende overzicht gemaakt worden:
Tabel 8- J 3
Periode
1800-1839

Co,itributies (gulde,is) bij de stadsrereniging.
<=1

0

<=2

0

1840-1854

1

1855-1869

0

2

1870-1884

1

2

2

<=3

<=4

<=5

<=6

0
10
202
4

0

1885-1899

6

3

3 0
H 2

19e eeuw

8

9

20

3

2

1

<=8
2

1

0

1

0

0
2
3
0
763

De afnemende contributie is zichtbaar.
Voor de entreegelden geldt het volgende staatje:
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Totel 8- 14
Entreegeld (guldens) bij de stculsvereniging.
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Ook hier neemt het bedrag af.
Maar het aantal gegevens over contributies is te beperkt om er echt conclusies aan te
verbinden. Dat geldt zeker voor het uitzoeken van relaties tussen bijv. contributie en
frequentie. en contributie en zaalhuur.
Duurzaamheid is het verenigingsaspect waar de verandering het grootst was: van
individuele belangen naar een zelfstandig verenigingsbelang. Die verandering is pas echt
zichtbaar na 1885. Daarvddr hebben we voorbeelden gezien van een langzaam veranderende mentaliteit.

8.3 De overlevingsstrategiefn van de Mutanten

8.3.1 Inleiding
In de vorige paragraaf zijn

de

veranderingen in de loop van de eeuw aan de orde

gekomen. Zoals aangegeven, zijn deze veranderingen behoorlijk ingrijpend geweest.
Vele verenigingen hebben onder die wijzigende omstandigheden het loodje gelegd. Maar
er zijn ook verenigingen die desondanks hun bestaan hebben weten voort te zetten, een
aantal van hen tot op de dag van vandaag. Van alle typologieen is de typologie van
Mutanten nog het beste bekend.
In deze paragraaf komen een aantal van deze verenigingen aan de orde. Vervolgens
wordt ingegaan op de overlevingsstrategieen die deze verenigingen gehad hebben. Ook
wordt een poging ondernomen karakteristieke verschillen tussen 'overlevers' en andere
verenigingen aan te geven.
Tot slot van deze paragraaf wordt ingegaan op de in schakend Nederland brandende
vraag welke vereniging de oudste van Nederland is.

8.3.2 Discendo Discimus uit Den Haag
Disc·endo Discimti., M, ofwel kortweg DD. werd opgericht op 29 december 1852 uit
onvrede met de gang van zaken bij het Edn jaar eerder opgerichte schaakgenootschap
Stein. De gang van zaken bij Stein is al eerder aan de orde geweest (7.2.7). Volgens mr.

Rueb, de oprichter van de wereldschaakbond FIDE en lid van DD, zou Discendo
Discimus een verbastering zijn van Discidendo Discimus: "door ons af te scheiden

.
1

De gegevens over Dim·endo Dis<·imus 71]n voor een belangrijk decl ontleend aan het in het Gemeentearchiet

;an Den Haag bewaarde archief van Disc·endo Di.,c·imus met jaarver.lagen en a:in de jubileumboeken
uitgegeven bij het 6()- en I (X)-jarig bestaan van de vereniging.
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hebben wij geleerd" 1.'.

Hoe het ook zij, bij de oprichting traden 27 leden toe. waaronder. en dat is verrassend. de heer Lion. oprichter en secretaris van Stein. die in de ruzie tussen Perk en
Vizevene, als jood de kant van laatstgenoemde gekozen leek te hebben. Onder de
toetredende leden zijn nog zeven leden van Stein.
Ook heel opvallend zijn de vrijzinnige wetten die de vereniging vaststelt (bijlage
A6d 1). De overvloed aan bepalingen van Stein wordt teruggebracht tot een minimumset.
In de loop van de jaren zouden daar wel weer de nodige bepalingen aan toegevoegd
worden.
De leden moeten tot de hogere standen behoord hebben. Hoe laat zich anders een
rekening verkl:wen van f 1 13.- voor het laten maken van twaalf schaaksets door een
draaier. schilder en kabinetwerker '°. Voeg daarbij een rekening van f 150,- voor zaalhuur
en het moge duidelijk zijn dat een arbeider onmogelijk de contributie kon opbrengen. Uit
die contributie betaalde men overigens ook de tabakspot.
Dat betekende niet, dat DD zich alles kon veroorloven. Toen de eigenaar van de zaal
voor 1856 een verhoging van de huur voorstelde met eerst 100 gulden, en later 75
gulden, betrok de vereniging de zaal boven de Korenbeurs. waar vroeger ook Stein was
gehuisvest. Evenals toen werd een lening van 200 gulden uitgeschreven om het
benodigde ameublement te kunnen aanschaffen -v.
Maar door een teruglopend ledental in de tweede helft van de vijftiger jaren. ontstonden er opnieuw tekorten. Contributieverhoging ondervond weinig bijval, waarna
zich eind 1858 een discussie ontspon over de mogelijke bezuinigingen 11: de frequentie
terugbrengen naar eenmaal per week. in de zomermaanden niet bijeenkomen. Daartegen
komen er voorstellen om boetes te heffen als niet minimaal Edn bestuurslid tijdig
aanwezig is (resp. 25 cent bij te laat komen en 50 cent bij geheel niet komen) of om 10
cent per verloren partij te innen (bij remises ieder 5 cent). Beide laatste voorstellen
worden aangenomen waarbij wordt vastgesteld, dat de verliezer 5 cent betaald. Nadat het
bestuur zijn functie ter beschikking stelde, werd op het besluit om het bestuur te
verplichten aanwezig te zijn, teruggekomen. Een jaar later werd bepaald dat beide
spelers samen die 5 cent moesten opbrengen 2'. In 1861 wordt dan nog bepaald dat
iemand dit kan afkopen voor f4.- per jaar" Genoemd voorstel is wei effectief, want met
de tekorten is het gedaan. Pas in 1870 zal er weer over geld gesproken worden.
In 1861 komt. door toedoen van de heer IJserman. de vraag aan de orde "of het
wenschelijk is dat pogingen worden aangewend. om het genootschap meer wetenschappelijk te ontwikkelen. en daaraan zooveel mogelijk uitbreiding te geven?" " Er
wordt een commissie benoemd. die vier maanden later met tien voorstellen komt. Helaas
1.

)

21'
1

Overigen, was men in 1889 nog van mening dat de betekenis was: "al leerende leeren wij" (notulen van 5
november 1889).

Gemeentearchief Den Haas. archief 1)is,·endci Disc·imut·. inv.nr. 202, pcwin 1853.
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Genieentearchiet' Den Haag. archiet' Disc·ernie Disc·inna, mitulen 30-11-1855.
Genieentearchief Den Haag. archiet Dis<·emic, Disc·imics. tic,tulen 27- 12- 1858.

Gemeentearchief Den Haag archief Di,c·eiuki Disc·imis, notulen 30-12-1859.
Gemeentearchiet Den Haag. archief DA·(·emic; Di:ic imus. ncitulen 7-1-1861.

7 idem
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zijn alleen de goedgekeurde voorstellen in de notulen opgenomen ":
1. Vooratgaand aan een Algemene Vergadering plaatst de vereniging een advertentie in

her Dagblad van Zuid-Hc,Ilcind en 's-Gravenliage met de aankondiging van de
vergadering met vermelding van de gelegenheid tot het voorstellen van nieuwe
leden.

4. De leden zijn vet-plicht zich te houden aan de reglementsbepalingen betreffende het
aanraken en tenigzetten van stukken op straffe van 25 cent boete.
zal gelegenheid zijn voor het spelen van consultpartijen. Het partijgeld bedraagt
60 cent.
8. Er zal gelegenheid zijn tot het noteren van alle partijen. De genoteerde partijen
kunnen namens het genootschap aan een tijdschrift toegezonden worden. Een commissie beoordeelt daartoe de kwaliteit.
10. Er zal zo mogelijk jaarlijks een wedstrijd om prijs en premie worden gehouden.
Een jaar later wordt ook besloten " een wedstrijd tegen een andere vereniging te spelen
en een prijs uit te loven voor degene die de meeste problema's uit Sissa oplost. Van beide
laatste activiteiten wordt verder niets vermeld, maar wei van de prijsuitreiking van de
onderlinge wedstrijd -". In de jaren daarna wordt er met enige regelmaat een wedstrijd

7. Er

gehouden.

De landelijke achteruitgang in de tweede helft van de zestiger jaren is bij DD in twee
zaken merkbaar: de notulen worden steeds korter en het ledental loopt terug. De
financiele problemen die daardoor in 1870 dreigen te ontstaan, worden op een voor DD
kenmerkende manier opgelost: men stuurt een bedelbrief bij de aanwezige leden rond,
die bij twaalf aanwezigen zestig gulden oplevert ". Deze actie is blijkbaar niet genoeg.
want in december 1870 wordt een extra vergadering belegd om een tijdelijke wijziging
van de wet te laten goedkeuren ". Die wijziging behelst het nog slechts eenmaal per
week bijeenkomen op vrijdag en het afschaffen van het partijgeld. Het achterliggende
probleem is de slechte opkomst op de bijeenkomsten.
Men wil het probleem blijkbaar wei goed volgen, want er wordt besloten vier maal

per jaar een Algemene Vergadering te houden ". In juli 1871 wordt dan een commissie
benoemd die maatregelen moet voorstellen om de bloei van het gezelschap door uitbreiding van het aantal leden te bevorderen .
„
Die commissie komt met het voorstel „ Om ter meerdere bekendmaking van het
bestaan des genootschaps, aan bekende schaakvrienden eene uitnoodiging tot deze
vereniging [?, slecht leesbaar. HS] toetezenden, geteekend door al de leden van het
Bestuur, onder bijvoeging van eene lijst der leden benevens een exemplaar der wet".
Dit voorstel wordt aangenonien, evenals een voorstel van Van Hogendorp om een
26

)

Gemeentearchief Den Haag. archief Discendo Discims. notulen 3-5-1861.

)

Gemeentearchief Den Haag, archief Discendo Discimus. nowlen 6-1- 1862.
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Gemeentearchief Den Haag, archiet Discendo Disc·mus. notulen 1 6-1-1 8 6 3.
Gemeentearchief Den Haag. archief Discendo Di.w·imus. notulen 21-1-1870.
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Gemeentearchief Den Haag, art:hief Discendo Disc·inuts. notulen 16- 12- 1870
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Gemeentearchief Den Haag, archief Di.w·endo Dis,·imus. notulen 10-2-1871.
Gemeentearchief Den Haag. archief Dis<·e,ido Disc linux. notulen 21 -7- 1871.
Gemeentearchief Den Haag. archief Discendo Disc·inms. notulen 13-10-1871.
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correspondentiepartij te gaan spelen. Dit wordt de match tegen het Amsterdamsche
Scliaakgenootschap met als inzet 100 gulden. DD verliest met 2-0 "
In november 1871 wordt besloten tot eind mei weer twee keer per week bijeen te
komen, en weI op maandag en vrijdag. Eind mei wordt dan weer besloten ook in de
zomer twee maal per week bijeen te komen.
Alle inspanningen hebben resultaat: het ledental stijgt sterk. Dit zijn de omstandigheden waaronder Van Hogendorp tijdens een vergadering op 10 januari 1873 voorstelt een
nationale wedstrijd te houden „ Daartoe wordt een commissie benoemd, bestaande uit
de heren Van Hogendorp. Van der Haak en Kamphuizen. In deze vergadering treedt
vervolgens voorzitter Van Waning af en wordt Van Hogendorp, na staking van de
stemmen met Van der Haak. via het lot tot voorzitter benoemd.
De benoemde commissie brengt op 7 maart 1873 rapport uit en stelt dan voor te
komen tot een wedstrijd in 's-Gravenhage in de zomer van 1873 en tot oprichting van
een Nederlandse schaakbond in een vergadering in mei ". De voorstellen worden
goedgekeurd. de commissie krijgt de opdracht de noodzakelijke voorbereidingen te
treffen en er wordt een bedrag van f30,- vrij gemaakt om de eerste kosten te dekken. De
Nederlandsche Schaakbond wordt dan op 23 mei 1873 opgericht. De commissieleden
van DD komen allen in het bestuur.
Ook wordt in 1873 een inteme competitie ontworpen, steeds te starten in oktober. en
wordt het besluit genomen om iedere maand een andere opening verplicht te stellen "
De activiteit van de vereniging kent geen grenzen, want men wil zowel Rosenthal
(dat zal later te duur blijken) als Steinitz een bezoek aan de vereniging laten brengen "
Ten behoeve van de kas. want die zal met alle activiteiten wel onder druk staan. wordt
besloten de vroegere regeling betreffende het betalen van een bedrag per partij, weer in
ere te herstellen ': Dat brengt het nodige op. want men besluit in juni 1873 voor·f40:
stukken van het Staunton-model te kopen en f20: uit te geven aan de huur van een
groter schaaklokaal voor de ontvangst van Steinitz. Tevens zal aan Steinitz. de Lelie.
Duprd en Verbeek het erelidmaatschap van Disc·endo Disci,nuf worden aangeboden .
De toename van het aantal leden noopt de vereniging tot het zoeken van een ruimer
lokaal en om de kosten daarvan te dekken. wordt de contributie in april 1874 verhoogd
Er zijn dan ook in juni 1874 geen bezwaren om ·f40.- uit de kas vrij te
naar f 1 0.maken voor een blindsimultaan door Blackburne ". In 1875 komt ook Anderssen naar
Den Haag +'. Aan het einde van dat jaar is er ·f231,- in kas .
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Gemeentearchiet Den Haag. archief Discend ) Distimits. ncitulen 1()-1-1873
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Gemeentearchief Den Haag. archief Dis(·endo Disc·imus. notulen 7-3-1873.
Gemeentearchief Den Haag. archief Disc'endo Dis<·imus, notulen 284-1873.
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Gemeentearchief Den Haag. archief Di.w·citdo Di.w·imus. notulen 3()-6-1873.
Gemeentearchief Den Haug, archiet Disc·e,id<, Di.w·imus. notulen 28-4-1873.
Gemeentearchief Den Haag. archief Disc·endo Disc·imm. notulen IM)-6-1873.
Gemeentearchief Den Haag, archief DIR·emic, Disc·imit.w. notulen 27-4-1874.
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Gemeentearchief Den Hing, archief Dist·ernie Di.w·inuts. notulen 1 -6- 1874.
Gemeente.irchief Den Haag. archief Di.„·endc, Di.„·imii.4. notulen 1 4-1-1 8 7 6.
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Eind 1875 is er een plotselinge uittocht uit de vereniging, die niet in de verslagen
wordt verklaard. Vertrek naar elders en een enkel overlijden spelen zeker een rol. maar

vijftien leden minder suggereert een probleem. Mogelijk is het gewoon de consequentie
van de explosieve groei in de jaren daarvoor. een reactie op de hoge contributie in een
moeilijker wordende tijd en/of een reactie op het vertrek van Baron van Hogendorp naar
Zuid-Afrika. Maar ook loopt het aantal activiteiten terug: er zijn in 1875 geen vier
vergaderingen. maar er is er slechts Edn, en een uitnodiging van Pahs uit Deventer
wordt bij gebrek aan belangstelling afgewezen 49
Maar, Discendc, Discimus heeft de moeilijke periode in het Nederlandse schaken weI
met glans doorstaan. Waar in de periode tot 1870 het verenigingsleven binnen DD niet
afweek van dat binnen bijvoorbeeld Stei,1, en DD functioneerde als een goed voorbeeld
van een Herenvereniging, kiest de vereniging tussen 1870 en 1875 voor een andere
opstelling. Er komt een nieuwe voorzitter. Van Waning, voorzitter sinds 1857. treedt
terug. In zijn plaats komt Baron van Hogendorp. die vele ideeen heeft en die zijn

vereniging daarvoor warm weet te krijgen. De positionering van Discendo Discimus
verandert totaal. Men treedt naar buiten, hetgeen zich in vele vormen uit: de oprichting
van de Nederlandsche Schaakbond. her aanschnjven van bekende schaakvrienden, de

correspondentiewedstrijd met het Amsterdanische Schaakgenootschap en de komst van
sterke meesters. Natuurlijk helpt het dat de leden allen een grote mate van welstand
hebben. Een contributie van tien gulden en de vele giften getuigen daarvan. Het kan dan
ook geen verwondering wekken dat het genootschap sterk groeit in een grote stad als 'sGravenhage. Het is ook wel heel opvallend dat de vereniging terugvalt. nadat de
animator is vertrokken: terugvalt in leden, terugvalt in opkomst, terugvalt in activiteiten
en terugvalt in een interne positionering.
Die verandering in positionering wor(it al duidelijk in 1876 als Zukertort naar Den
Haag komt. Waar bij voorgaande gelegenheden belangstellenden geYntroduceerd konden
worden, is dat nu niet mogelijk *. Ook de houding is anders. Als in 1877 het ledental tot
twintig is teruggelopen, is de constatering over dit ledenaantal: "een getal dat echter
groot genoeg is om onze vereeniging in stand te houden 19 47 Als een jaar later de
vereniging 25 jaar bestaat, is er geen enkele belangstelling dit jubileum op enigerlei
wijze te vieren 48
Pas in 1882 ziet men dan weer voorstellen komen om de vereniging nieuw leven in
te blazen, maar op veel ondersteuning kunnen deze niet rekenen +": het voorstel tot
oprichting van een schaakschool wordt voor onbepaalde tijd verdaagd. een voorstel de
leden van de bestaande jongeliedenvereniging (welke dat is - Sissa, opgericht 18 mei
1879? -, is niet duidelijk) nu en dan uit te nodigen wordt naar een bestuursvergadering
meegenomen en voor een onderlinge wedstrijd is geen animo.

4.
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Gemeentearchief Den Haag, archief Disc'endn Diw·imus. notulen 2-6- 1876.

Gemeentearchief Den Haag. archiet Discendo Disci,nus, notulen 9-7-1876.
Gemeentearchief Den Haag. archief Discendc, Discimus. notuien 12-1-1877.

)

Gemeentearchief Den Haag archief Disce,uh, DArimus. notulen 14-1-1878.
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Gemeentearchief Den Haag. archief Di'.ic·cm/0 Di.ic·i,nux. notulen 6-3-1882.
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In die dagen was men zich wel degelijk bewust van wat er gebeurde! Dat blijkt
overduidelijk uit een verslag van de toespraak van voorzitter Bauduin bij het 30-jarig
.
jubileum : "ZEd doorloopt kortelijk de geschiedenis van het genootschap. wijst op een
tijdvak van kalme bloei. gevolgd door eenige jaren van langzame vermindering van
ledental, waania. onder het bestuur van den Heer van Hogendorp, vernieuwd leven
ontstond. het genootschap meer naar buiten werkte. ..." Er volgt dan een opsomming
van de activiteiten uit die periode, om te vervolgen met: "Sedert. is door het verliezen
van eenige leden die in het eerste gelid onzer Schaakspelers stonden en een weinig
vermoeid door de plaats gehad hebbende inspanning. het genootschap weder in

kalmere stemming geraakt. zoodat de bijeenkomsten geheel het karakler dragen van
uitspanning, waaraan ieder naar vermogen deelneemt". Hij spreekt dan de wens tot
bloei van de vereniging uit en verdaagt vervolgens de voorstellen van het jaar daarvoor.
voor onbepaalde tijd.
In 1885 treedt de heer Bauduin als voorzitter af en wordt de heer Vigelius benoemd.
Deze komt na een jaar waarin de opkomst bij de bijeenkomsten zeer slecht is (hij was
een aantal keer de enig aanwezige. en vaak was hij er alleen met de secretaris), tot de
conclusie dat de enige redding van DD gelegen kan zijn in een verhuizing naar societeit
'de Vereeniging'. waar in de grote zaal op donderdag een vaste schaakavond is 't. Omdat

DD daar geen eigen zaal kan krijgen. de contributie dan verhoogd moet worden tot
f 18,50 en men dan ook de ondergang van DD vreest, verkrijgt het voorstel geen
meerderheid. waarop de voorzitter aftreedt. De heer De Vogel wordt tot zijn opvolger
benoemd.

Dat jaar gaat het niet beter, waarna de heren Userman (net als 25 jaar eerder is hij dus
betrokken bij een belangrijke gebeurtenis voor DD) en Simons (die ook betrokken was
bij de opheffing van Stein '2) het voorstel doen om Discendo Disci,nus te ontbinden.
tenzij de "vergadering middelen weet te beramen ter verlevendiging . Dit voorstel
wordt besproken in een vergadering met acht leden op 25 oktober 1886. Gezien het
iniago van Di.w·endo Di.w·imus. de aanwezigheid van veel materiaal en een ruime kas.

ziet geen van de aanwezigen reden tot het opheffen van het genootschap. Het voorstel
heeft hiermee weI de motivatie geschapen om concreet na te denken over de stimulering
van de vereniging ".

Allerlei voorstellen worden gedaan, maar men besluit het bestuur de opdracht te
geven deze voorstellen eerst uit te werken. Er wordt een nieuwe vergadering op 15
december 1886 uitgeschreven. Zonder die af te wachten, voert het bestuur Feeds defn van
de gedane voorstellen uit door publiciteit in de kranten te zoeken. Het resultaat is een
grote opkomst op genoemde vergadering van oud-leden en belangstellenden. Het
ledental neemt toe van 16 naar 47 "! Daar heeft de contributieverlaging van tien naar vijf
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Gemeentearchiet Den Haag. archief Disc·e,ido Disc·imia. notu|en 19-1-1883.

Gemeentearchief Den Haag. archief Dist·endo Diximus. notulen 1-2-1886.
Dit is niet helemaal /eker. omdat ik deze man niet heb kunnen terugvinden in het bevolking,register van Den
Haag.
Gemeentearchief Den Haag. archief Disc·endo Discimui. inv.nr. 19. ingekomen stuk september 1886.
Gemeentearchief Den Haag. archief Disc·endo Distimus. notulen 25-10-1886.

Gemeentearchiet Den Haag. archief Discendo Dirc·imus, notulen 1 7-1-1 8 8 7.

285

gulden waarschi.inlijk ook mee te maken gehad.
Die contributieverlaging zorgt er weI voor dat het vermogen van de vereniging snel
terugloopt, waardoor men gedwongen is de inkomsten en uitgaven te bezien. Er is veel
vraag naar een ander lokaal. men stelt weer voor om per partij een bedrag te vragen "
Het eind van het liedje is echter dat alleen een voorstel om een onderlinge wedstri.id te
houden. wordt goedgekeurd. Begin 1889 is het ledental echter weer gedaald tot 33. De
kassituatie is moeilijk, voor de meeste ideeen is geen geld aanwezig. Ook over een
verzoek vanuit Amsterdam ter ondersteuning van het internationale toernooi aldaar,
wordt negatief beschikt In de vergadering van 5 november 1889 worden de wetten herzien en wordt de
vereniging herdoopt in Ludenck, Discimus (bijlage A6d2). In de vergadering van januari
1890 wordt die naamswijziging weer teruggedraaid als zijnde onvoldoende overwogen.
In 1892 wordt het 50-jarig jubileum gevierd met een souper en een simultaan van
Gunsberg ". In 1894 wordt mr. van Houten benoemd tot voorzitter van Discendi)
Disc·imus. Hiermee lijkt gebroken te worden met de traditie om het zittende bestuur te
herkiezen, tenzij een bestuurslid zelf te kennen geeft af te willen treden. Drie leden worden nu niet herkozen "

07*-Ic-J

Afbeelding 32: Samuel van Houten.
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Gemeentearchiet Den Haag. Archief Disc·endo Disc·imm. notulen 1 2-1 1-1 8 8 8
Gemeentearchief Den Haag. Archief Di.w·emic, Disc·inuis. notulen 21- 1-1 889.

Gemeentearchief Den Haag. Archief Dixende Discimits. notulen 21-11-1892 en TUd.,chrift. 1 893.10.
Gemeentearchief Den Haag. Archief Discendo Disc·i,nu.i. nomien 16-1-1894
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In 1894 wordt besloten de bibliotheek van de vereniging onder de leden te veilen w.
een besluit waarvan ik vermoed dat ze daar nu nog spijt van hebben. De veiling bracht
.f33,_ op «.
In deze jaren wordt de onderlinge wedstrijd regelmatig gespeeld. Op 9 februari 1896
komt de eerste wedstrijd met een andere vereniging tot stand: een massakamp tegen het
Rotterdanisc·h Sc·haakgenootschap, die met 16-10 wordt gewonnen «'. Ook komt in 1896
Steinitz weer op bezoek «'. Het zijn bewijzen dat DD zich weer naar buiten gaat richten.
Dat blijkt ook uit de volle medewerking (ook financieel) die men levert bij de
festiviteiten bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandsche Schaakbond
'.
De toegenomen activiteiten in de vorm van jaarlijkse onderlinge wedstrijden en
frequente massakampen vertalen zich, via inleggelden, ook in een florissante financiele
situatie. In 1897 bijvoorbeeld neemt het kassaldo toe van f 12.89 tot f 1 18 «'.
Discendo Discimus heeft zich ook in de negentiger jaren weer goed weten aan te
passen aan de 'moderne' stroming. waarin schaken als wedstrijd meer belangstelling

krijgt
Discendo Discimus heeft in de negentiende eeuw een bestaan met pieken en dalen
gehad, zoals uit grafiek 31 met de ledencijfers'» goed te zien is.
De veerkracht van de vereniging is goed zichtbaar in de dieptepuntjaren 1870 en
1886. Het dieptepunt van 1886 wordt overigens veel meer door de slechte opkomst, dan
.,
1
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Gemeentearchief Den Haag. archief Discendo Discinms. notulen 29-6-1894.
De notulen vermelden hierover:
De heer Heemskerk wordt eigenaar van:

1. Sissa (voetstoots) voor f5.Berliner Schachzeitung voor f 1.3. Deutsche Schachzeitung voor f 14.De heer Mr. Eekhout wordt voor samen f7.25 eigenaar van:
1. Anderssen Schachaufgaben
2. De Schaakpartijen van Greco
3. Morphy - Nederlandsche Schaakcourant
De heer J. Simons koopt
1. Dufresne en Zukertort: Handboek voor .f 1.25

2.

De heer Nanning verkrijgt:
1. Jaarboekle Nederlandschen Schaakbond (voetstoots) voor -.25

De heer Zier:
1.4e auflage van Bilguer voor f 1.75
De heer Guicherit:
1. 5e auflage van Bilguer voor f3.50
De heer d'Aumerie:
1.6e auflage van Bilguer voor f5.2. Staunton - The Chessplayer Handbook voor -.50.
«')
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Tuds,*rip, 1896.54.
Gemeentearchief Den Haag. archief Disc·endo Disci'mus. notulen 22- 1 -1897.
Gemeentearchief Den Haag. archief Disc·endo Discimits. notulen 15-10-1897.
Gemeentearchief Den Haag. archief Disc-endo Disc·imus. notulen 19-4-1898.
Deze grafiek geeft geen beeld van het ledencijfer op bepaalde peilmomenten. omdat niet is vast te stellen.
wanneer mensen tijdens het jaar lid werden of hun lidmaatschai] opzegden. Zelfs het jaar was vaak niet exact
te bepalen. voor menigeen moesten de jaren bepaald worden door af te gaan op vermeldingen in het archief.
Maar de grafiek geeft zeker wel een goed beeld van de stand van het verenigingsleven.
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door een laag ledental bepaald. Disc·endo Discinius was als geen andere vereniging in
staat gebruik te maken van de netwerken van de leden. Indien het bestaan van de
vereniging op het spel stond. kon men in korte tijd het ledental fors uitbreiden. Dat was
dan overigens vaak maar voor een paar j<dar Veel belangrijker was dat de vereniging in
die jaien voortrekkers kende die de vereniging aan de eisen van de tijd wisten aan te
passen. Begin 7(}-er jaren was dat met name Baron van Hogendorp, eind 80-er/begin 90er jaren J.F. Heemskerk (zoon van de minister-president en zelf later ook kamerlid) en in
de tweede helft van de 90-er jaien minister van Houten.
Grcifiek 31: Ledenverloop bij Discendo Discimus.
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Binnen de vereniging speelde in deze jaren de verzuiling merkwaardigerwijze
nauwelijks een rol. Zowel gematigde anti-revolutionairen als progressief-liberalen waren
lid. Het onderlinge herengevoel woog blijkbaar sterker dan de verschillen in politieke
opvatting. Natuurlijk wilde men het weI laten weten als men een politiek succes geboekt
had. Dat leidde tot opmerkelijke brieven, zoals de volgende van J.F. Heemskerk aan
F.L.G. d'Aumerie. secretaris van Discendo Discimus. als bedankje voor het hem
.,
aangeboden erelidmaatschap

" Amiee.
hierbij mijn officieelen brief aan D.D.. Tevens ook mijn besten dank aan U dat U hebt
medegewerkt tot deze aangename verrassing. Ik maak U mijn compliment over Uw
succes en als secretaris met wedstrijden met 16 spelers! En als speler dat U zoo sterk
vooruitging en eerste prijs won met goede partijen. Aardig dat Mr. van Houten als
minister nog den wedstrijd afspeelde en eersten prijs won, en voorzitter bleef. Hij is
dan ook ontegenzeggelijk de sterkste speler en de aangewezen man om voorzitter te
zijn. Dubbel aardig is nu mijn diploma met zijne handteekening.
Gunsberg zeide tijdens zijn bezoek in December 1892: -You must make your President
that M.P." Komiek ha!

Hoe vaart nu Mr. van Eck. Die was een enthousiast man die aix speler te zwak en als

J

Gemeente,irchiet Den H.iag. archiet Di.#c·e,idi, Dis,·inwi. inv.nr. ingekomen briet ran !9-11 -1894.
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voorzitter te oud was.

Merkwaardig dat de heer Land nog juist voor zijn afsterven een prijs medewon. Het
schijnt noodlottig voor leden van de Tweede Kamer om lid van den schaakbond te
worden:
Mr. van Eck. oud-lid. sukkelend,
Keuchenius. lid, overleed:
Land. lid. overleed:
Mr. van Houten. lid. bracht er het beste van af en werd Minister. maar hield dan toch
op [kamer,HS]lid te zijn.
Land's overlijden bracht ons anti-revolutionairen een geheel onverwachte zegepraal. Ik
ben nieuwsgierig hoe die Staelman zal blijken te zijn".
Er volgen dan nog enkele slotopmerkingen. De brief geeft toch een aardig beeld van
Discendo Discimus. namelijk dat binnen de vereniging politieke emoties geen rol
speelden.

8.3.3 Palamedes uit Leiden
Schaakvereniging Palamedes te Leiden werd op 4 november 1846 " opgericht door
Carel Naret Oliphant, Daniel Guillard Mounier, Cornelis Adrianus van Immerzeel
Mounier en Bartholomeus Johannes Fomara, drie apothekers en een boekhandelaar (van
Immerzeel Mounier). Eerstgenoemde behoorde in 1819 al tot de intekenaren op
Anastasia en het schaakspel.
De naam Palamedes werd gekozen vanwege de toeschrijving van de uitvinding van
het schaakspel aan Palamedes. zoals bezongen door Bilderdijk in 'Het Buitenleven' en als
hulde aan het Franse tijdschrift voor de vele aangename uren die het de oprichters had
bezorgd ««.

Pa/amedes was een elitaire vereniging, hetgeen blijkt uit de tien gulden contributie
die in het eerste jaar werd geheven en uit de samenstelling van de vereniging: vooral
apothekers, medici en militairen. Na een klein jaar kwam men tot de conclusie dat om de
vereniging te laten groeien een iets aangepaste strategie noodzakelijk was en werd
"besloten de contributie voor de gewone leden op de helft en dus tot vijf gulden te

verminderen, teneinde aan de bezwaren van sommige leden tegemoet te komen, en de
toetreding van andere gemakkelijker te maken" 10
Grafiek 32 toont dat men hiermee (tijdelijk) in zijn opzet slaagde.
De samenstelling van de vereniging was nooit een echte afspiegeling van de Leidse
samenleving. Binnen de vereniging vormden de Waals-Hervormden en evangelischluthersen een substantiele groepering, veel meer dan in de stad het geval was, waar deze
gezindten ongeveer 4% van de bevolking uitmaakten ". Heel opvallend is ook dat de
economische elite nauwelijks binnen de vereniging vertegenwoordigd was. Hun
68

)

Deze datum werd door de vereniging zelf gehanteerd. maar uit de notuten blijkt. dat 4 november de eente
speelavond was. terwijl de constitutie en de goedkeuring der wetten daarv.·. .·. r moeten hebben plaatsgevonden.

69

)

Koninklijke Bibliotheek Den Haag, archief Palamedes. notulen. 1 e bladzijde.
Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archief Palame(les. notulen van 4-8-1847.
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Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek.
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Grafiek 32: Lwdenreric,op eit elites bij Pillainecles.
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aanwezigheid bleef tot 1863 tot een enkeling beperkt. Pas daarna nam het percentage toe.
om alleen in de periode 1870- 1872 tot ongeveer 50% te stijgen. In alle andere jaren was
het 25-30%.
Het lidmaatschap van de vereniging was geen vrijblijvende aangelegenheid. De
wetten kenden vele boetebepalingen. vooral ten aanzien van zaken die in hun ogen het
fatsoen betrotten '.
iemand introduceren die niet kan schaken: een gulden boete:
.
bij ballotage een ander voorje laten stemmen: een wederzijdse boete van een gulden:
. schrijven in boeken van het gezelschap: een gulden boete:
. als president doorhalingen in de notulen niet paraferen: een gulden boete:
als een geintroduceerde niet op eerste uitnodiging een partij wil spelen, moet de
geintroduceeide ogenblikkelijk de bijeenkomst verlaten en krijgt de introducerende
een gulden boete:
om geld spelen of een ander spel spelen: vijf gulden boete: in 1858 wordt een
vooistel om wei om geld te kunnen spelen. bij meerderheid van stemmen verworpen

.

-'.

tien cent boete voor elke viak of scheur in een boek van het gezelschap.
. als er geen bestuurslid aanwezig is. dan moet het oudst aanwezige lid het bestuur
vervangen en de voorzitter informeren over het voorgevallene. Indien hij dat niet
doet: 25 cent boete. Hetzelfde geldt voor de voorzitter als hij vervolgens de overige
bestuursleden niet op de hoogte stelt:
.
verko/en zijnde. het bestuurslidmaatschap niet aannemen: drie gulden boete:
. als president er niet voor zorgen, dat de origineel door de leden ondertekende wetten
niet in het lokaal van de bijeenkomst aanwezig zijn: 15 cent boete.
De wetten gaan verder met allerlei taken die door de bestuursleden moeten worden
uitgeoefend op straffe van allerlei boetes. Of de leden nu echt brave burgers waren. of
7

Wetten wn Pa/amede., Lan 29 oktoher 1847, Bijlage Abbl.
') Kcininkliike Bihliotheek Den Haas. archief Pa/anic·de$. ncitulen Ian 25-10-1858.
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dat de boetebepalingen grotendeels 100+ waren. is niet goed na te gaan, maar de boeteinkomsten waren nooit erg groot'
Toch aarzelde de vereniging niet om af en toe hard op te treden. want in de eerste
jaren werden er maar liefst drie leden geroyeerd. Alle drie officieel wegens contributieschuld. Bij dEn (P.J. van Hoeij Schiethouwer, 2e luitenant van het Je bataljon van het Be

reginient infanterie) zal dat in 1847 wei de werkelijke reden geweest zijn. Wat de
oorzaak was waarom James Perrin (docent aan het gymnasium) na aanneming (1 0
augustus 1849) zijn contributie niet wilde betalen. wordt niet vermeld. Wel wordt
vermeld dat zijn naam acht weken na zijn aanname met rode inkt werd geschrapt van de
lijst der leden ".
Hoogvliet (conimis„aris van politiej weigerde het lidinaatichap, nadat hem ter ore
was gekomen dat hij bij de ballotage niet met algemene stemmen was aangenomen.
Volgens Pa/amedes wa hij echter al lid door die ballotage en de penningmeester nodigt
Hoogvliet dan ook uit de contributie voor de daarop volgende woensdag te betalen en
schrijft vervolgens " "Ik hoop woensdag avond eene partij met UEd te kunnen
schaken. mij verzekerd houdende. dat UEd zoowel van het Bestuur als van de overige
leden. die onderscheiding zult genieten welk een fatsoenlijk mensch toekomt
Men was blijkbaar behoorlijk kritisch, want op 20 december 1848 worden A.E.
Rijnvaan (geen beroep vermeld) en L.A. Leenders (boekhouder en reiziger) als lid
voorgesteld. Eerstgenoemde wordt met algemene stemmen aangenomen, de tweede
echter met vier tegen vijf stemmen gedeballoteerd. Rijnvaan laat dan weten het
lidniaatschap niet te kunnen accepteren. onidat ziln vriend niet is aangenomen. In dit
geval vordert Palumides de contributie niet. Het bestuur zit wei met deze ervaring in de
maag en bediscussieert mogelijkheden om iemand voor deballoteren te vrijwaren. Op de
eerstvolgende Algemene Vergadering wordt er over gesproken en ook wordt de wet
enigszins aangepast
De vereniging was de eeiste jaren in vergaande mate georganiseerd. wat al blijkt uit
de hoeveelheid artikelen in de wetten: 80 '. Dit betrof ook verplichte aanschaffingen
'om nimmer te worden vernietigd": een kasboek. een contra-kasboek. een notulenboek.
een lust met eigendonimen. een naamlijst der leden. een introductie- en hospiteringsboek. een ballotagekastje met bijbehorende balletjes en een schaakboekje ter invulling

van eindspelen. Bij Pa/a,itedes was het bestuur ook verplicht minimaal vier keer per jaai
bijeen te komen.

Heel opvallend is ook dat

de vereniging een eigen

knecht had. die de zaal in

4) Alleen in de *eirt}enen 1846-1847 en 1847-1848 ii in er l,ciete, gei'Ill!: re*pectie ·elijk 25 cent en 1 gulden.
Daarna komen boete. niet meel· al. ink(,mitelip(,it ,·ocir.
)

Koninklijke Biblic,theek Den Haae. archiet' Ptil tinede.3. Illitul'11 1.In he.tullr.rergadering \·an 9-1()-1849. In
1852 wordi de hestaande naamlii,t vervangen door een door D.G. Mounier aangeboden :ilbum. De natiien , an
deze drie heren mirden niet iii het nieu\i: album m·ergencimen. .aar ze op de Mile naamlij.t met rcide inki
waren doorgehaald!

)

Koninklijke Bibliotheek Den Hatig. archief Pahmc'dc*. ncitulen wn 16-2-1 848.
Koninklijke Biblicitheek Den Haag. archief Pcil a'ikid e j. nc,tulen ,an 23-10-1849.
Pulamede, +peelde jarenlang , cilgen+ de in het lok.mi aanue/iKe +pelregel . Pas iii 1 861 uc,rdt be+loten le
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gaan <pelen \·olgenh de regeA van Guvil,·u+ I notulen ,·an 28-1()-1861 ).
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gereedheid bracht en Sts.w bij de leden bezorgde. Pas eind 1854 werd de knecht
vanwege de financiele consequenties ( in de loop van de jaren varierend tussen zes en tien
gulden) afgeschaft ". De knecht van de lokaalhouder biacht voor een fooi inet Nieuwjaar
en bij kermis de zaal in gereedheid. terwijl de leden zelf voor de toezending van Sis.,·ct
zorg moesten dragen. Dat laatste gaat niet goed en daarom wordt enkele maanden later

de knecht in ere hersteld. maar nu op basis van de fooi met Nieuwjaar en bij de kermis .
Pa kultedes heeft weinig met bestuurswisselingen te maken gehad. Mogelijk van

invloed hierbij was de zittingstermijn van vier jaar. waarna men meteen herkiesbaar was.
In 1858 was Van Immerzeel Mounier wegens vertrek uit de stad de eerste die aftrad. Hij
werd bij die gelegenheid tot lid van verdienste benoenid op voorstel van Naret Oliphant

In 1862 legt D.G. Mounier plotseling zijn bestuurslidmaatschap halverwege het jaar
neer '2. Een reden wordt niet in de notulen vermeld. Enkele maanden later bedankt hij
ook voor het lidmaatschap. Mounier, die vaak de loftrompet over Naret Oliphant had
gestoken, lukt het slachtoffer van een ruzie met de voorzitter te zijn geworden. Het laat
zich anders nauwelijks verklaren. dat hem niet het lidmaatschap van verdienste werd

aangeboden. Zijn bedanken werd met een halve regel in de notulen afgedaan ". In de
daarop volgende Algemene Vergadering treedt ook Fornara als bestuurslid ati
De zoon van Naret Oliphant wordt tot opvolger van Mounier benoemd en Domis tot
secretaris. Door de ouderdom en afnemende krachten van Naret Oliphant zal zoonlief
steeds meer als voorzitter gaan optreden.
Het nieuwe bestuur zorgt er voor dat al begin 1863 een nieuwe wet wordt goedgekeurd '*. De boetebepalingen zijn verdwenen. de vrijblijvendheid neemt fors toe. Van
een artikel dat het herbenoemen van een aftredend bestuurslid verbood. zou men de jaren
daarna last krijgen.
Over de invulling van de clubavonden is niet veel bekend. Men zal onderling een
aantal partijen per avond gespeeld hebben en het tijdschrift Sis.sa circuleerde onder de
leden. In 1848 werd een correspondentiepartij gespeeld met het genootschap Welzien

verhoedt gevaar op den Leijdschen Dam, een partij die na een half jaar onder leiding van
de voorzitter wordt gewonnen . De uitgaven bestonden in 1847-1848 uit de huur van
het lokaal (f80.- !), het drukken der wet. de aanschaf van spelmateriaal. het tijdschrift
Sissa, kantoorbehoeften en de fooi aan de knecht van het gezelschap.
De avonden worden blijkbaar. maar niet tot ieders tevredenheid. in grote luchtigheid
I.
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AP,ninklilke Bibliotheek Den Haag. archiet
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ncitulen ,·an 25-10- 1858.

Koninkli ike Bibliotheck Den Haag. archiet Palcimedes. notulen van 13-2-1855.
Koninklijke Biblicitheek Den Haag. archiet Palanicd e s. notulen van 25-1(}-1858.

) Koninklijke libliotheek Den Haag. archiet Pujumedej. ncitulen van 12-3-1862.
") Koninklijke Bihliotheek Den Haag. archie f Palameder. m >tuleni·an 12-1()-1862.
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Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archiet' Pahmedes. ncitulen mii 7-5- 1848 1 it en inet 25-1()-1848.
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doorgebracht. want op 6 augustus 1849 wordt een voorstel aangenomen om zingen en
fluiten tijdens de bijeenkomsten met 15 cent te beboeten.
Pas in 1853 wordt voor het eerst over een concours gesproken -. Hiervoor wordt een
commissie ingesteld. maar de notulen melden in het vervolg niets over dit initiatief. In
1857 komt het voorstel pas opnieuw op tafel ". Een wedstrijd zou "de opkomst der leden
bevorderen en tevens meer gewoon maken aan correct en degelijk spelen". De
wedstrijd komt inderdaad tot stand en wordt gehouden met zestien deelnemers.
Secretaris Fornara wint de eerste prijs ".De wedstrijd wordt als een succes ervaren, want
voor het jaar daarna wordt opnieuw tot een wedstrijd besloten. Die wedstrijd wordt
gewonnen door C.A.G. Oliphant, de zoon van de voorzitter w. De wedstrijd wordt daarna
pas weer in 1861/2 gehouden.
Een bijna jaarlijks terugkerend fenomeen is het souper c.q. diner, al dan niet voor
rekening van de kas. Op die avond wordt menig toast uitgebracht.
Maar voor de rest heerst er kalmte. In 1863 schrijft de secretaris daarover "'
"jaarlijks verslag ..., dat uit zijn aard zeer weinig nieuws oplevert; evenwel is er genoeg
dat wij niet aan vergetelheid willen prijsgeven". Dit is de eerste maal, dat de notulist. en
daarmee de vereniging, blijk geeft een plaats in de historie in te nemen. In latere jaren zal
men tijdens vergaderingen steeds vragen om het jaarverslag in het archief op te nemen.
Het jaarverslag komt dan niet verder dan de toe- en afname der leden aan te geven, de
stand der kas te bespreken en de ere-voorzitter een verbeterde gezondheid toe te wensen.
Binnen het vernieuwde bestuur leeft wei het bewustzijn dat een meer naar buiten
gerichte opstelling wenselijk is. De vereniging had weinig belangstelling voor de
buitenwereld. Sissa vormde vrijwel de enige band met de buitenwereld. De brief van
Stein uit 185 I werd netjes beantwoord: men hoopte leden van Stein in Leiden te mogen
begroeten. maar men gaf niet aan andersom ook naar Den Haag te willen gaan "'. In het
archief van Stein en Discendo Discimus is ook niets terug te vinden over een bezoek
door Leidse schakers. In 1852 werden pogingen ondernomen om tot een fusie te komen
met de andere bestaande vereniging in Leiden 'f maar die pogingen leidden tot niets.
Alleen de voorzitter, C. Naret Oliphant. gaf blijk van een bredere orientatie. Hij was
de druvende kracht achter de correspondentiepartij met Wel=ien verhoedt gevaar en hij

reist in 1851 wei naar Amsterdam voor deelname aan de wedstrijd van Phi i idor. Als dat
binnen Pal(unedes bekend wordt, is de vereniging bereid zijn entreegeld te betalen,
waarvoor de vereniging dan weI het boekje met de gedrukte partijen in eigendom krijgt
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Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archief Palamedes. notulen van 29-10-1853.
Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archiet Palamedes. notulen van 25-10-1857.
Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archief Palamedes. notulen van maart 1858.

Koninklijke Bibliotheek Den H·aa& ·archief Palamedes. notulen van april 1859.
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, archief Palamedes. jaarverslag ( 1863). opgenomen na notulen van 21-101863.
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Gemeentearchief Den Haag. archiet Discendo Disc·imu.s. deelarchief Stein. brief van 22-2-1851.

Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archiel Palamedes. notulen van bestuursvergadering van 8-5-1852. Over
deze

vereniging is verder geen informatie voorhanden. Alleen een opmerking in de notulen van Palamedes

herinnert aan het bestaan van deze
notulen van Palamedes voorkomt.

vereniging, net zoals ook We/zien ,·e,·hoedt get·aar alleen maar in de
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Afbeelding 33: Carel Naret Oliphillit.
Naret Oliphant (hij gebruikt zijn tweede voornaam steeds als eerste achternaam)
neemt daarmee een aparte positie in. die zowel door de buitenwereld als door de leden
van Pa/a,nedes als zodanig wordt erkend. Hij wordt erelid van het Anisterdamsc·h
Schaakgenootsc/tap, van Sissa uit Wijk bij Duurstede en van Discendo Disci,nus. Door

.1

.

Palamedes wordt hij op 25 oktober 1860 benoemd tot lid van verdienste en erevoorzitter. In de loop van de tijd laat men ook zijn portret lithograferen. laat men een

Palamedes-age\ maken, waarop een olifant een kasteel draagt '". en stuurt men zijn
portret naar Stei,7 M. De verkoop van portretten komt enkele malen op de jaarrekening
voor

96

In 1863 stelt men voor namens de vereniging de problema's in Sissa te gaan
oplossen. waardoor "het schaakgenootschap meer naam en bekendheid krijgt" 97. Het
zal er echter nooit van komen. Ook besluit men twee correspondentiepartijen tegen de
schaakvereniging in Arnhem te gaan spelen. ddn onder leiding van C.A.G. Oliphant en
Edn onder aanvoering van B.J. Fornara. Deze tweede partij gaat verloren. terwijl de
eerste uiteindelijk in Amhem wordt uitgespeeld en dan in remise eindigt ". Palamedes
verliest dus met '/2-11/2.

Hetzelfde jaar krijgt de vereniging een stimulans van buiten. doordat een ander
genootschap (hetzel fde als dat uit 1852?) zichzel f opheft en opgaat in Palamedes. Het
levert

Palamedes vier nieuwe leden op. die bij acclamatie gezamenlijk worden

aangenomen "
W
3

44
1

..

Koninkliike Bibliotheek Den Haag. archief Palame le\. notuten van 7-5- 1851.

Koninklijke Bibliotheek Den Haag. ·archiet Piticimedes. ncitulen van 2 6-1 1-1 8 5 1.

Koninklijke Biblic*heek Den Haag. archiet Pahmiedes. notulen van 8-5-1852.
.
)
Koninklilke Bibliotheek Den Haag..irchiet Palamede . jaarrekeningen 185()-1851.1851-1852
4.1 Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archief Pal „tiled e S. notulen van 17-10-1863.
.
Koninkliike Bibliotheek Den Haag. archief Palamedn. jaarver,lag ( 1864). notulen. 97.
i

1

..,

)

Idem.

en 1857-1858.
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In 1864 wordt er binnen de vereniging gediscussieerd over een verlaging van de
contributie "". Gezien het kasoverschot van bijna 250 gulden lijkt dat ook een reele vraag
Helaas zijn de argumenten voor die verlaging niet genotuleerd. Ze w·aren blijkbaar
niet overtuigend. want het voorstel wordt met twaalf tegen drie stemmen verworpen.
Men besluit wei tot een extra diner. De notulen maken dus niet duidelijk of men de
contributie in relatie tot een ledenbeleid zag
In 1866 wordt er binnen de vereniging een bijzonder initiatief genomen "12 C.H. van
Amerom zorgt er voor dat er van alle leden een foto wordt genomen. die in een album
worden bewaard. Dit album heeft de tand des tijds ongeschonden doorstaan en zit nog
steeds iii het archief van Palamedes.
Binnen Pa/amedes was het gebruikelijk dat iedereen zijn eigen tegenstander koos.
Dit principe wordt eind 1867 door C. Dutilh. zoon van de voorn"tan van Protovereniging
Reunioil sans fin in Vlissingen aan de orde gesteld " '. Al in 1847 was vastgesteld dat
men na twee partijen van tegenstander moest wisselen. maar naar Dutilh's mening
zouden de winnaars met de winnaars en de verliezers met de verliezers van de vorige
partijen door moeten spelen. Op die manier zou ook de wat zwakkere speler tegen de
sterkere kunnen oefenen (eventueel onder voorgift). "zoodoende in krachten te winnen.
dat toch de basis van elk schaakgenootschap moet zijn". Het voorstel wordt in principe
aangenomen. maar het wordt aan ieder vrijgelaten te spelen met wie en hoe hij wil.
Maar hoe reageerde de vereniging op de ogenschijnlijk cruciale momenten in haar
bestaan? Waar men uit de grafiek van de ledenaantallen (grafiek 32) zou kunnen
vermoeden dat men zo rond 1854 enige zorg over de toekomst zou kunnen hebben. blijkt
daar in de notulen niets van: men roemt de goede opkonist. Om de hoge kosten van de
huur te kunnen opvangen. wordt in die jaren de contributie weI steeds boven het in de
wetten genoemde bedrag vastgesteld, zonder de verplichting het meerdere bedrag ook
daadwerkelijk te betalen. Uit de jaarrekeningen blijkt dat af en toe iemand niet het
volledige bedrag betaalde. Die verhogingen werden steeds vastgesteld met de bedoeling
later daarvoor te compenseren. Als men daartoe in 1857, door een toegenomen
ledenaantal en een goedkopere zaal. in de gelegenheid is, wordt die verlaging door de
leden afgewezen en wordt het voorstel gedaan om een wedstrijd te houden "M Hoe die
verloopt, is niet vastgelegd
In 1865. het ledental stijgt dan nog. lijkt het alsof het verenigingsleven tanende is.
Een diner wordt afgestemd. evenals het houden van een wedstrijd. Men besluit wel tot de
instelling van een presentielijst. wat in de negentiende eeuw gezien werd als een middel
om de opkomst te stimuleren w. In de loop van 1866 bereikt het ledental zijn hoogtepunt
]111

.

:

.

van 32 leden.
Het teruglopend aantal leden is. als de notulen een juiste weergave van de besprekin1(Wl

)

UU

)

Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archief Palamedes. notulen van 23-1 1-1864.
Het jaarverslag over 1864 vermeldt f247.345. maar in de notulen van 26 oktoher 1864 w<irdt een
f90.97 genoemd.

1()2

) Koninklijke Bibhotheek Den Haag. archid' Palamedey. ncitulen van 24-1()-1866.
) Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archiet Palamedej. notulen van 30- 10-1867.
N
Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archief Palamed'.. notulen van 25-1()-1857.
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1[J5

)

Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archief Palailiede. . notulen ,·an 25-1()-1865.

bedrag van
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gen geven. tussen 1866 en het voorlopig dieptepunt van 1870 nooit een onderwerp van
gesprek geweest. Men discussieerde in 1869 wel over het houden van een wedstrijd en
het pia:itsen van een advertentie in de Leid.,c·he Cmnilit. waaruit men mag atleiden dat
het pri,bleem wei was gesignaleerd "*. In 187() volstaat een oproep tot trouwe opkomst

In 187 I organiseert men wei weer een wedstrijd. die echter al na enkele weken wordt
gestaakt. In dezelfde bijeenkomst wordt dan besloten een nieuw concours te openen "1'.
Edn november 1871 wordt het 25-jarig bestaan feestelijk gevierd met ... een diner.
Bij die gelegenheid wordt B.J. Fc)mara tot ere-voorzitter benoeind. Naret Oliphant was in
1867 overleden.
Van de opleving uit 1871/72 is in de notulen niets te merken. Het aantal verslagen
neenit af en ieder verjag wordt korter. Eind 1872 wordt er vermeld M: -Nadat de
voorzitter een blik heeft geslagen in de geldelijke toekomst van ons gezelschap. die wel
niet zeer opwekkend. maar toch ook niet hopeloos is"
In 1873 stelt men vast dat de contributies en het batig saldo samen niet meer
voldoende zijn om de gewone onkosten te dekken. Even wordt overwogen om de
schaakvereniging onder te brengen bij de societeit 'Concordia'. niaar daar ziet men
vanaf. Men onderneemt twee acties: men gaat op zoek naar een ander lokaal. om zo de
kosten te verminderen. en men zal "door gepaste middelen trachten leden te winnen.
bijv. door eene annonce in de courant. waarbij liefhebbers van het Schaakspel eenmaal
in de maand uitgenoodigd worden de bijeenkomst bij te wonen 9, 11, . In het Leid.w·h
Dagbkid van 31 oktober 1879 verschijnt inderdaad een artikeltje over Pakinedes. waari n
de vereniging zich positioneert: -Het bestuur gaat steeds voort tegen zeer matige
contributie en onder vrijzinnige bepalingen de schaakliefhebbers van ongelijke krachten
in de gelegenheid te stellen zich te oefenen".
Een jaar later wordt een annonce niet meer nodig gevonden. omdat een groot aantal
schakers reeds lid van Palamedes geweest zijn en omdat de vereniging in het adresboek
wordt vermeld "'. Belangrijk bij die opvatting is het gevoelen dat het bestaande ledental
voldoende is voor het lokaal, waarin men dan is gehuisvest. Kortom. de vereniging legt
..

zich neer bij een marginaal bestaan.
Gevolg van het nieuwe lokaal is wei dat de kasoverschotten weer gaan groeien. maar
men onderneemt er geen nieuwe activiteiten mee. In 1877 besluit men een gedeelte te
gaan beleggen: de hoogte en de vorm van de belegging wordt aan de penningmeester

overgelaten "-.
De onderlinge wedstlijden worden in de zeventiger jaren vrijwel ieder jaar begonnen
en gestaakt.

In 1876 laat men wei de hepaling vallen dat bestuursleden niet herkiesbaar zijn. Dit
If
1

1

.
1

Ill.
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1

1

I 1
1

Koninkluke Biblic,theek Den Haae. archiet Palamede .
Koninklijke Biblic*heek Den Haag. archiel Pdamedej.

mitulen

a n 3-11-1869.

mitulen mn 26-11)-187(1.

Kcininkluke Biblic,theek Den H:tag. archiel Pah uii,vd e A. m,tulen ; an 6-9- 1871 en 25Koninkli ike Biblic,theek Den Hatig. archief Al/amn/e.*. ni,tulen p·an 3()-It)- 1872.

Kcininklijke Biblic,theek Den Haag. archief Pa lam tie #. ncitulen \an 29-1(1-1873.
Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archiel Pu liu),f,d i,x. ncitulen van 28-1()-1874.

' - ) Kc,ninklijke Bibli ,theek Den Haug. archiet Palamede . mitulen win 31-1(1-1877.

1(1- 1871.
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met het oog op het beperkte aantal leden. Een jaar later wordt deze echter weer
ingevoerd. Zelfs als in 1880 de. na het overlijden van Fornara benoemde. voorzitter. dr.
A. van Rhijn. zou moeten aftreden. wordt het artikel niet gewijzigd. niaar de voorzitter
wdi herbenoemd "'.
In 1879 verschijnen er in de Leidsche C()lil (int opt'oepen tot vorming L'an een danien schaakclub 1 ", waarin men aanleiding ziet de advertentie Voot Palamedes te hervatten.
Er komen echter geen nieuwe leden en het ledental blijft dalen. totdat in 1882 het
ledental nog maar tien bedraagt. De contributieopbrengsten zijn dan zelfs niet genoeg oiii
de huur van het nieuwe lokaal op te brengen. Gezien de stand van de kas besluit men
echter tot een ongewijzigde huishouding. Een voorstel om een correspondentiewedstrijd
te gaan spelen, stuit op het bezwaar weinig sterke spelers te hebben "'.
De opkonist laat in deze periode waarschi.inlijk ook te wensen over. want iii 1884
wordt een voorstel aangenomen om bij toerbeurt iemand te verplichten tuhsen acht uur
en half negen aanwezig te zijn. zodat er altijd een tegenstander aanwezig is
In 1884 gebeurt er iets merkwaardigs voor een vereniging die 13 leden heeft: het
bestuur stelt in een bijzondere vergadering voor om de regels voor ballotage te wijzigen
1: iemand moet eerst tweemaal geintroduceerd zon en minimaal Edn keer zijn voorgehangen. voordat tot ballotage wordt overgegaan. wanneer bij de ballotage een derde der
stemmen niet verkregen wordt "', is de kandidaat niet aangenomen. Dit voorstel wordt
aangenomen en vervolgens gaat men over tot ballotage van W. Ridderhof (agent). die
niet 3 stenimen voor en 2 tegen wordt gedeballoteerd.
In 1885 speelt men op voorstel van schaakvereniging tie Vereenigitig uit Den Haag
twee correspondentiewed.strijden. die men beide vlot wint. Men heeft dan de smaak te
pakken. want men nodigt dan zelf de pas opgerichte Haarlenische Schaakiereeniging
uit voor twee partijen. Tussen eind 1886 en begin 1888 worden twee partijen gespeeld.
waarbij ieder eeninaal wint. Een verzoek voor een derde partij wordt door Haarlem
11 ,

11

Ill

afgewezen.

In 1888 maakt de secretaris geen jaarverslag. omdat er in de vereniging in het
afgeloopen jaar niets noemenswaardigs was voorgevallen" -"
In 1891 moet er ruzie in de tent geweest zijn. want de voorzitter CA. van Rhijn) heeft
als zodanig bedankt. evenals de vice-president (Van der Hoek, afwezig tijdens de
vergadering) en de penningmeester (Kruisinga. hij is volgens schema aan de beurt om af

11,

)

Koninkliike Bibliotheek Den Haag. archiet Pa lamedes. ncitulen \'an 27-1()-188().

)

01'Jere wreniging Icit stand 14 g.ek„men. ,4 mi niet hekend.

}

Koninklijke Bibliotheek Den Haa.. archiet Palame,/e.i. notulen van 25-1(1-1882.
Koninklijke Bibliotheek Den Haas. archief Pala m (,cli,1. miulen \·an 3-9-1884.

11.;
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1

Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archief Palailiedes. nituleti i·.in 3- 12- 1884.

)

Deze in de norulen gebe,igde fc,rmulering i* dubbel/innig. Uit lier deball ,teren van Ridderhc,1 Nijkt dat

11.

bedoeld wordt. dat een kandida:it tweederde 9 aii de .teii,tiien m,et kri igen.
119

)

1./
)

De naamge;·ing \·an de Haarlemk whaak,·erenigingen i* aanleiding t,N \·eel \·erwarring. Op 5 mei 1886 \,·erd
de Haar/ems<·he Schaakt·ereeniging opgencht, die later het initiatiet nam \·oor de oprichting san het Haa,
lemsch St·haakgezelschal, c \'oor Werklieden). In de notulen £·an Pdamda w<irdt ge,proken o\er het
'Haarlem+ch Schaakgezelschap'. w·aarmee toch de eerste ,'ereniging wi,rilt bedi,eld.
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, archiet Pala medeA. mitulen ian 31-1(1-1888.
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te treden) . Tussen Van Rhi.in en Van der Hoek waren ook al eerder (in 1879 "') spanningen geweest toen beiden in het bestuur zaten. De functie van ·ice-president is blijkba:ir
besmet. want Steffelaar weigert een benoeniing tot vice-president aan te nemen.
Vervolgens laat hij zich wei tot penningmeester benoemen 121
Een jaar later bedankt Van der Hoek als lid. volgens het reglement zes dagen te laat.
De vereniging wil er geen genoegen mee nemen. maar hij persisteert in zijn genomen
besluit u'. Het jaar daarna ( 893) laat A. van Rhijn zich gewoon weer tot voorzitter
benoemen.
In 1892 en 1893 neemt men ook besluiten waar al tien jaar over gesproken werd.
1

geen zomerbijeenkomsten, verandering van lokaal en verlaging van de contributie. Ook
besluit men, mede omdat de afdeling Leiden van de Nedericindsche Schaakbc,nd dEn keer
per maand bijeenkomt en de meeste leden van Palamedes ook lid van de bond zi.in. nog
maar /En keer per veertien dagen bijeen te komen 124.
In die afdeling Leiden ligt de kiem van een nieuwe ontwikkeling. De eerve
vemielding in de notulen van Palamedes is gedateerd op 7 maart 1895 als Van Rhijn
vraagt of de nieuwe Leidse schaakvereniging, evenals vroeger de Leidse afdeling van

de Nederlandsche Schaakkmd. gebruik mag maken van de stukken en borden. Niet
iedereen blijkt bekend met de nieuwe vereniging. want de heer Sanders vraagt
inlichtingen omtrent die nieuwe vereniging. De voorzitter antwoordt dat deze vereniging bestaat uit de rechtstreekse leden uit Leiden van de Nederlandsche Schaakboild.
Die leden waren daarv66r afdelingsleden en vormden toen een afdeling Leiden. maar
omdat de meesten zich lieten inschrijven als rechtstreekse leden. was de nieuwe Leidse
schaakvereniging daarvan 't gevolg. De heer Steffelaar stelt naar aanleiding van de
vraag van de voorzitter voor om twaalf nieuwe spellen aan te schaffen en de leden van
de nieuwe Leidse schaakvereniging de vergunning te verlenen die stukken en borden in
hun bijeenkomsten te gebruiken tegen een jaarlijkse retributie.
Na enige discussie over de te kopen stukken en borden wordt besloten de stukken
voor vijf gulden per jaar uit te lenen met de verantwoording over doelmatig gebruik.
Aix kosten voor de nieuwe stukken wordt de som van dertig gulden genoemd "'.
Die 'Nieuwe Leidse Schaakvereniging' is het Leidsch Schaakgenootschap (LSG). dat
kort daarvoor was opgericht door ...... dr. A. van Rhijn en C.T. Steffelaar! Later dat jaar
legt Van Rhijn zijn voorzitterschap van Pulamedes neer: Steffelaar, aan de beurt om af te
treden als vice-president, wordt tot voorzitter benoemd "
De uitlening van de borden wordt in die vergadering wei weer aan de orde gesteld.
maar er wordt toch besloten daarmee door te gaan.
Pdamedes reageert wei op de nieuwe situatie door te besluiten voortaan iedere
donderdag bijeen te komen "ter beoefening van het schaakspel" en door een uitnodiging
" ) Koninkluke Bihh„theek Den Haag. archiet

Pa la m ede'. nc,tulen L·an 29-1()-1 879.

'--1 Koninklijke Bihliotheek Den Haug. archiet Pitiallied A ncitulen on 26-1()-1891. Van der Fic>ek la.it ikh later
wei op·erhalen m.ig den laar , ice-pre.ident te blii\en.
.

"i Koninkliike Biblititheek Den Haag. archiet Pu/imiedei. ncitulen ,·an 26- 1 1)-1892.
ol Koninklijke Biblic,theek Den Haag. archiet Palameder. mtulen van 25- 10-1 893.
1-"i Koninkliike Bibliotheek Den Haag. archiet P u 1 c l i ne 'l e ' ncitulen kin 7-3-1895.
.

1261 Kcininklijke Biblic,theek Den Haae. archief

P u 1 Li i i k i l i' # .

mtulen #a n 3 1-1 0-1 8 9 5.
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van het Rotterdamsch Schaakgenootschap voor het spelen van een correspondentiepartij
z
Ook werkt Palamedes mee aan de pogingen vanuit Rotterdam om

aan te nemen

Steinitz naar Nederland te halen. door het beschikbaar stellen van een waarborgsom van
Een uitnodiging van schaakvereniging Morphy '2' lot het spelen van een
wedstrijd wordt echter nist gligenomen.

f6O.- i.

Afbeelding 34: Wedstrijd van de Nederlandsche Schaakbond in Leiden. 1896.
Helaas valt er dan een gat in de notulen tot 1902. zodat niet is vast te stellen hoe de

relatie met LSG zich verder ontwikkelde en wat de reden van verwijdering was. Vaststaat dat Van Rhijn in 1898 voor het lidniaatschap van Pit lamedes bedankte en zich
verder geheel wijdde aan LSG en de Nederlandsche Scliaakix,nd (waarvan hij van 1896
tot 1905 en van 1906 tot 1908 voorzitter was). LSG was de vereniging waarmee de
modernisering van het schaakleven ook in Leiden gestalte kreeg. De vereniging bestond
uit een gemtleerd gezelschap van studenten, officieren en ambachtslieden. De vereniging
kende meteen een onderlinge competitie. men speelde correspondentiewedstrijden tegen
het Haarlemsche Schaakvereeniging en tegen Statinton uit Groningen.
Pa/amedes had dus een loot gebaard die het voortouw zou overnemen. Zelf zou de
vereniging geen rol van betekenis meer spelen. Het ledental bleef altijd rond de tien
schommelen. Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar twee over. waarna de
vereniging werd opgeheven. Het archief van Palamedes is bewaard gebleven.

i..
)

12.

)

1.9
3

Kcininklijke Bibliotheek Den Hang. archief Palamedes. nc,tulen ,an 25-9-1895 en 31-1()-1895.
Koninklijke Bibliotheek Den Haag. archiet Palumede.i. notulen r;in 22-4-1896.

Dit is de \·ereniging van J.F.S. Esser. en niet de Mudentenvereniging Mt,i·ph, ,·an het Leidse .tudentencorpf
'Minerva'.
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8.3.4 De Goudse verenigingen
Over de Goudse verenigingen zijn in de loop van de tijd veel onjuiste gegevens op papier
gezet. Of daannee bewlist geprobeerd is. de verenigingen ouder te doen lijken dan ze in
werkelijkheid zijn. blijft een kwextie van gissen. Het jaartal 1847 voor de oprichting van
de vereniging VI iendent,-c,iN wordt voor de eerste maal genoemd in het overzicht van
Van Lennep uit 1895 ' Messemaker. de grote voornian van het Goudse schaken, zou
dit jaar hebben doorgegeven. Tegenwoordig hanteert schaakvereniging Messe,itaker de
datum 24 mei 1847. De dag is alleen zo vastgesteld. onidat Messemaker op die dag jang
was. Van der Linde gaf in 1875 nog onder enig voorbehoud het jaar 1850 op.
Ook iii dit geval blijkt de correspondentie met schaakvereniging Stein van waarde "':
op 18 februari 185 I schrijft F.N. Maas. commissaris van schaakgenootschap V riendeittrouk· aan Stei„: -Ons genootschap den elfden Maart van het gepasseerde jaar slechts
op hoop van deelneming opgerigt zijnde.....". Het lijdt geen twijfel. Vriendentrcitiw is
opgericht op 11 maart 1850. temeer daar de inforniatie van Messemaker aan Van Lennep
op menig punt ontiauwkeurig is.
Maas schrijft verder dat de vereniging nog slechts een conceptreglement heeft, dat
hij aan Stein toezendt "1. Men hoopt op basis van de wetten van Stein het eigen
reglement te kunnen verbeteren. voordat het aan de 25 leden wordt aangeboden.
.

Ook laat Vrie,ident,·mt,i· weten een schaakstrijd met Strijdt met Beleid te zijn
aangegaan. In tegenstelling tot de berichten van Messemaker aan Van Lennep zijn er
tussen 1850 en 1854 geen vijf partijen. maar zeven partijen gespeeld. De eerste serie
V r i e li d e 1t t i o L iw met 11/2 - 1/2, de tweede serie wordt 1-1. waarna de derde serie
met 1 2 - Vt wordt gewonnen. Ook de zevende partij wordt daarna zegevierend afgeslo-

verliest

ten "'. Deze serie laat vooral de toenemende kracht van Messemaker zien. want hij was
zonder enige twijfel degene die het vaandel namens Vriendentrouw voerde. ook al
bestond de volledige commissie nog uit de heren Van der Ben en Kamphuizen. In het
toernooi van Philiciw

te Amsterdam

van

1851

kreeg

Messemaker al

de prijs

voor

het

beste spel door degene die qua punten geen prijswinnaar was, maar zijn grote jaren
moesten toen nog komen.
Ook binnen de vereniging was Messemaker de centrale figuur, want volgens de brief
aan Stein speelde de vereniging bij hem aan huis. Messemaker was in het dagelijks leven

winkelier en zal tot de gegoede burgerij hebben behoord.
De correspondentiepartijen van Vrie,identroitw zijn eigenlijk het enige levensteken
van de vereniging. In 1855 zijn er partijen tegen Vriendscliap e,1 Oefening uil Alkmaai
(2-0 gewonnen) en Veri,taitk d<ic,r Oefeiting U'it Rotterdam (1-1). In 1856/7 wordt met
| 'h-15 gelijkgespeeld tegen Pal/as uit Deventer (met
Werndly) en in 1857 wordt
nogmaals met 2-0 gewonnen van Vriends,·hai) eli Oefeni,ig Namens de vereniging doet
I.
)

1

)
, ,
1

Van Letinep. Staut 11/1 den M·der/and.,c·hui Sc·hmikhond r,/, /5 maart /895. 1 3.
Gemeentearchiet Den Haag. archiet /)i.ic·endi, /)1.#I·Mit 4. deetarchiet' Sk'i)1. ingekcititen brief 1 8-2- 1 85 1
Dit concept is echter niet meer in het archiel' van /)i.0,·e,1,/r, Di.k·imit., aanwe/ig.

Behal,e de/.e innauwkeurigheid .chriift Me,*emaker ook dat er tegan Pal/a.# uit I)e\enter werd \·erli,ren en de
uedurijd tegen Kanipen mbe liv eindigile. m:tar tegen De ·enter wairdt het 1 45- 1 4 en tegen Kampen w·int
Gouda met 1 '/2-'/2. M ,geliik heeft Mevemaker w·el gelijk met de 2-() winit tegen litrecht. hc,ewel ik daar mgr
01 n part'.1 van ken.

300

Messemaker mee aan het toernooi in Nijmegen in 1858. Ook Hoogendoorn uit Gouda
staat op de deelnemerslijst. echter zonder de vern]elding "vanwege het schaakgenootschap Vriendentrottw

te

Gouda': Messemaker wordt in dit toemooi tweede achter

Werndly uit Deventer.

In 1860 ontstaat er onenigheid in Gouda. men is zijn vrienden niet trouw. want onder
leiding van Messemaker splitst een groep zich af en richt een nieuwe vereniging op
onder de naam Oefening en Beleid "'. Als de naam een indicatie van de oorzaak van de
splitsing is. mag men veronderstellen dat de spanning tussen societeitsgedachte en focus
op het schaakspel de oorzaak is geweest. Degenen die zich afsplitsen zijn in latere jaren
ook als 'echte' schakers herkenbaar: W.F. van Essen. W. Hoogendoorn, C. Messemaker
en J.H. Brosky vormen het bestuur van het nieuwe genootschap Vriendentrouw houdt
overigens niet op te bestaan. zoals Messemaker later deed geloven. Stadsbode C.J. van
Steel is de nieuwe xecretaris. zoals onder meer blijkt uit de Hollandsche Schaakspeler "'
In 1866 ondertekent de vereniging de huldeblijk aan Verbeek en in 1868 staat Vriendentrolt,i' nog vermeld op de achtertlap van Sis.w. Maar zoals bij zovele verenigingen. lijkt
het bestaan dan nog hooguit marginaal.
Voor zover nagegaan kan worden. bestond Vrie,ide„trouw uit welgestelde burgers
met een economisch beroep. Onder de leden tref ik aan: een pijpmaker. twee pijpenfa-

briekers. een deurwaarder. twee winkeliers. een koekbakker. een kleermaker, een
stadsbode en een grofsmid. Het merendeel was Nederlands Hervorind. niaar er was ook
een rooms-katholiek en iemand van de evangelisch-lutherse gezindte. Dit beeld komt
overeen met de lokale situatie
Voor Oefening en Beleid kan eigenlijk hetzelfde gezegd worden als voor Vrienden-

trottit·. Weliswaar speelt de vereniging in 1 8 6 1-1 8 6 3 nog een correspondentiematch met
Vermaak door Oefening in Rotterdam (gewonnen met 1 1/2 - th). maar het bestaan blijkt
daarna uit dezelfde zaken als bij Vrieittlentrouw: het ondertekenen van de huldeblijk uit
1866 en vermelding op de achterflap van Sissa in 1868.

De vereniging vergaderde bij Messemaker aan huis en introductie 'van vreemde
spelers' was mogelijk op vertoon van een diploma van een andere schaakvereniging
Het ledenbestand van Oefening en Beleid week in samenstelling, voor zover kan
worden nagegaan door het beperkte aantal leden waarvan de naam bekend is gebleven.
niet af van dat van Vriendentic,uw.
Men mag in alle redelijkheid aannemen dat Oefening e,i Beleid ergens rond 1868 het
loodje heeft gelegd. want anders laat zich de terminologie niet verklaren die werd
gebruikt in de volgende advertentie in de Goudsche Courant van 5 juni 1870:
"Leden der Societeit 'Ons Genoegen', die genegen zijn om mede te werken ter
oprichting van een SCHAAK- en DAM-GEZELSCHAP en zich daartoe bij de
ondergeteekenden willen aansluiten. worden opgeroepen tot bijwoning eener
Vergadering, die den I Oen dezer. des avonds ten 7 uren. in bovengenoenide Societeit
zal gehouden worden. Gouda 4 Juni 1870. C. Messemaker. J.P. Blank. J.J. Lieskef

1,4
1

1"
1

Sissa. 1860.155. Me.0einaker la.it ineen Khrilien weten "dat ik win het .chaakgeniwithehap Vi·iendent,·miti· Keen
lid nieer ben". Er volgt dan de melding ·an de oprichting p·an Oefening cn Beleid.
Verbeek. De H,illa,ic/xc·he .3,·/itakipele,·. 3.
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Volgens een artikel in S/,tegel iym de Rotte, datits,·he Sc'hactkbcuid "« zou societeit
'Otis Genoegen' toen 6 tot 8(}(} leden gehad hebben, wat een elitair gezelschap uitsluit.
Gouda had in die tijd ongeveer 15.800 inwoners "-. zodat dus ongeveer 10-15% van de
volwassen mannelijke bevolking lid van de societeit was.
Men mag aannemen dat de schaak- en damvereniging Pcilantedes werd opgericht op
10 juni 1870. Het eerste bestuur bestond m uit J.A. Tinholt president. J.J. Liesker penningmeester en H.J. Wennekes secretaris. Liesker stond bekend als een sterke
damnier. J.A. Tinholt zou later. na zijn vetlrek naar Amsterdam opgevolgd worden door
W. Kamphuizen. Men kwani wekelijks op woensdag bijeen in caft 'Harmonie' op de
markt.
In een beschrijving uit 1920 door iemand die tegen het einde van de eeuw lid werd,
kunnen we het volgende lezen ", "Notulen en jaarverslagen uit dien tijd zijn er niet. het
ging alles even gemoedelijk en de Bestuursfuncties nam men niet zoo ernstig op.
Ednmaal per jaar werd een Algemeene Vergadering gehouden waaraan dan tevens cell
-

-

feestavond verbonden was met een soupeetje van de in kas zijnde gelden als slot".
Volgens de schrijver van genoeind stuk wist de heer Stevens van de Hoogstraat op zo'n
avond de aanwezigen gezellig bezig te houden. Dat moet H.W.M. Steevens banketbakker geweest zijn. De schrijver haast zich echter de indruk weg te nemen dat
er niet ernstig geschaakt werd: "integendeel. meermalen hebben de leden succes gehad
met correspondentiepartijen. Zoo is er in 1883-1884 een correspondentiewedstrijd
gespeeld tegen de Haagsche Schaakvereeniging om een Beker, welke vooral door de
groote kennis van den Heer C. Messemaker door Palantedes werd gewonnen".
Genoemde correspondentiepaitijen waren niet de enige. In 1873 speelde Palamedes
tegen de gelijknamige vereniging uit Kampen en won met 1 /2 - '/2. In 1885 werd tegen
'Utrecht' w, gespeeld en gewonnen.
De leden van Pa/mnedes zorgden er ook voor dat in 1876 voor het eeist een
vergadering van de Nederlandsclie Schaakbond buiten de drie grote steden werd
gehouden. Messemaker kwam in de aansluitende bondswedstrijd niet verder dan de
tweede ronde. De organisatie van de wedstrijd had als positief resultaat voor Palamedes
dat het aantal leden toenam w. De organisatie werd later dan ook herhaald in 1880,1884
en 1889. De wedstrijd uit 1880 is berucht. omdat de Amsterdammers plotseling met Bird
als deelnemer op de proppen kwamen, wat tot onenigheid leidde. Bird won die wedstrijd
met drie punten voorsprong op Messemaker. In 1884 werd Messemaker in zijn eigen

woonplaats kampioen.
Ook bij Palametles waren de leden. voor zover nu nog bekend, werkzaam in handel
en nijverheid.

I.

1 Spic,Rel \'(iii de Rcitici·dam, 4·he S£·hauklioml. 1 c \ 986}.
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Van der A il. u".
Gemeentearchiet (.,uda. ni·. 12(1-4. reciin tructie diN,r een in de negentiger i.iren lid g:Licrden pet· ,cm.
idem.

Dit is du, de aldeling 'Utrecht' on ile Neth'/·hm,Ac·he Sc·haakbond geweev.
./cia,·briekje mn deit Xedti·/mu/„·h<,u .fi·h(i<lk/„,nd. 1876. 1 7.
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Op 1 augustus 1886 verschijnt er een mededeling in het tijdschrift Morphy Ie.Uit die
mededeling valt op te maken dat:
.
"sedert Juni 1870 te Gouda een Schaak- en Damgezelschap bestaat onder den naam
Palamedes"
. de naam van het gezelschap op 21 juli werd veranderd vanwege twee argumenten:
. zij wilden zich niet langer vernoemen naar 'dien ouden (waarschijnlijk Mythischen) Griek, reeds lang door Dr. A. van der Linde van den piedestal (of beter
in 't Hollandsch: van het voetstuk) gerukt, waarop men hem wederrechtelijk geplaatst had"
. "De tweede oorzaak lag dieper! Zij wenschten te toonen, dat de beoefening van
zuivere verstandsspelen geen afbreuk had gedaan aan hun hart. aan hun gevoel
van dankbaar plichtsbesef'. Zij wilden de vereniging vernoemen naar "een der
grootste schakers van ons land": "de Heer C. Messenmaker". "Onze vlag. dragende de naam Palamedes hebben wij gestreken, maar hoog in top waait nu een
andere. voerende den naam'MESSENMAKER"'.
Men mag het toch wei enigszins stuitend noemen dat in dit artikel de naam tweemaal
foutief wordt gespeld met een 'n'. Er verschijnt geen correctie in Morphy. maar wel een
overlijdensbericht van H.J. Wennekes, oud 39 jaar. en een bericht dat Tinholt vanuit
Gouda naar Amsterdam is vertrokken. Deze bestuursleden worden opgevolgd door D.
Hoogenboom en mr. Opzoomer. advocaat.
Het voorzitterschap door een advocaat is een kleine indicatie van een gewijzigde
samenstelling van de vereniging. De economische beroepen zijn nog steeds ruim in de
meerderheid. maar het lijkt erop alsof de vereniging in de maatschappelijke lagen wat
naar boven is geschoven.
Daarna wordt het eigenlijk stil rondom Messemaker. In 1895 meldt Van Lennep
vijftien leden die op dinsdagavond bijeenkomen in 'de Harmonie'. Secretaris is H.W.M.
Steevens. In 1898 is men verhuisd naar de woensdagavond, maar een secretaris wordt
niet meer vernield.
In eerder genoemd verslag uit 1920 is daarover te lezen '43: "Door het overlijden van den
Heer Stevens en het bedanken van andere leden is de Club langzamerhand achteruitgegaan. zoodat tenslotte nog overbleven de Heeren: J. Coster, S. de Koster, C. van
Leeuwen, C. Messemaker. A. Rabauw jr. en A.J. Schilt.
... Wekelijks werd er nog bijeenkomst gehouden op Woensdag in het cafd 'Harmonie'.
Van Club kon men toen bijna niet meer spreken. want een aparte zaal was niet nicer
beschikbaar en werd het schaken ook wei afgewisseld met biljarten enz. Spoedig
daarop is de Heer Messemaker overleden en [...] men vreesde dat de Club zich geheel

zou oplossen".
De schrijver vervolgt dan met: "Op dien bewusten avond werd door den Heer A.J.
Schilt de mogelijkheid besproken om weer nieuw leven in de Club te brengen. Naar
aanleiding van die besprekingen werd in de Goudsche bladen een oproep geplaatst voor
schakers en dammers. Door den Heer J. Coster als oudste lid werd deze bijeenkomst

I42

1 Morphy - Nedet·landsche Schitaki·ourant 10(\8863.80.
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Zie voetnoten 138 en 139.
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geopend en werd de leiding verder opgedragen aan den Heer A.J. Schilt. Het was op 14
niei 19()7 dat de Club als 't ware nieuw leven werd ingeblazen"
Uit dit verslag lijkt het alsof er. ondanks een zware depressie. sprake is van
continuReit binnen de vereniging Mes.,·e„takc,1. Maar ik denk dat de betrouwbaarheid van
dit verslag beperkt ii. In bovenstaand stukle warden reuzenstappen door de tijd gezet.
Steevens verhuist op 18 mei 1898 naar Den Haag en wordt daar ook als lid van de
Nederla,idsclie Scilitakbc,iid ingeschreven. Messemaker overleed pas op 17 november
1905. In de 'Notulen ledenvergadering Messemaker' " wordt op woensdag 16 April
1907 geschreven: -Reeds geruimen tijd rijpte bi.i de drie nog overgebleven leden van
het eens zoo bloeiend Schaak en Damgezelschap Messemake,· het plan de vereeniging
weder in eere te herstellen. ... Deze l A.J. Schilt. HSI zette iii goed gekozen woorden de
noodzakelijkheid uiteen de oude vereniging weder te hernieuwen, en werd ten slotte
voorgesteld dat alle aanwezigen zich en bloc bij de oude vereeniging zouden
a.insluiten".

In het jaarverslag 1907-1908 van Messemaker x valt te lezen: "Bij het jaarverslag dat ik
de eer heb den leden van het Schaak & Damgezelschap Messemaker. na vele jaren rust.
aan te bieden.-". In dit verband wil ik ook nog refereren aan het artikeltje dat Messettia ker in 19()7 in het Se·haakbhul liet plaatsen w
"... De heer A.J. Schilt besprak in kernachtige woorden de noodzakelijkheid om de
oude vereeniging te doen herleven, ...".
Ik denk dat er maar Edn conclusie kan zijn Messemaker heeft als vereniging ergens
tussen 1898 en 1907 het loodje gelegd en is in april 1907 heropgericht.

8.3.5 Philidor Leettwarden
De Koninklijke Sclwakclub 'Philidor 1847' bestond in 1997 officieel 150 jaar. maar gat
zijn jubileumboek als ondertitel ' 150 jaar schaken in Leeuwarden' mee. Hoewel Philide,r
veel meer op continufteit kan bogen dan Messe,ilaker. laten de Friezen toch wat meer
ruimte in hun aanspraken.
Philidor werd opgericht op 12 november 1847 als 'Schaak-Collegie Philidor
De
naam vormt een indicatie van de overgang in de beleving rondom societeit en
genootschap. Philido r ging van start met dertien leden "'. De meeste leden behoorden tot
de economische elite en dat zou eigenlijk gedurende de gehele negentiende eeuw. maar
dan met name tot 1870. zo blijven (grafiek 33).
4

14

.

*) Gemeentearchief Gouda. nr. 120- I . notulen ledem ergadering Wei.temaker. 19()7 en later.
1"

i

Geineentearchie f (;ouda. 12()-5. iaan·er,lagen Mt'.i ·e,ilake,·. 19(17 en later.

)

Het .5'i·haakblad. I mei 1907.77.
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" 3 Van der Wai e.a.. A'rum;k/tjk·r Shaak ·ht/i ' Philidrit· /,97 ' - /50 jatir .,dake,t m b'etti,·ai·deit. 19. met een
atbeelding an het titelblad van de 'Wet en Aantekeningen van en betrekkeliik het Schaak-Ccillegie. Philidor'.
I
1

De dertien <,prichter, waren: A. de Jong - hundelaar in koli,niale waren en wiin. P.T. Planteng.1 - ki,opman.
B.P. Plantenga. J.R. Pater kandidaat not.trih. H. Winkler - winkelier in bor+telwaren en houtwerk. J. ,·an
-

Temmen - kantoorbediende en w·inkelier. R. ;an Hardem·ijk, N.H. van der Meulen - i.eehande'laur. B.
Platiteng.1 - tabak+handelaar en kruidenier. A. Meur+inge - adj. in,pecteur geneeskundig t<,ezic ht. A. Ment/.
g<,ud- en /ilversmid. P. Geert+ - apotheker en H. Adama - g„ud- en zil\·ersniid.
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Grafiek 33: Ledenverloop en elites bij Philidor in Leeuwarden.
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De vereniging maakt op grond van zijn ledenlijst geen aanspraak op de titel
'aristocratenclub', zoals die blijkbaar in de volksmond wel is gegeven w.. In een studie
over Leeuwarden 1850-1914
komen af en toe de namen van leden van Philidor voor.
maar een vooraanstaande rol in de plaatselijke politiek blijken ze nooit te spelen. Als er
leden vermeld worden. dan is het altijd vanwege een modern(e) opvatting of initiatief
Omdat de leden. zoals uit de overgeleverde notulenboeken blijkt, niet op een dubbeltje
hoefden te letten en men ook de vrijheid nam de garnizoenscommandant aan te schrijven
om de officieren kennis te geven van het bestaan van het gezelschap t':. moet de
conclusie wei luiden. dat de leden van Phi/ider tot de gegoede burgerij behoorden. maar
niet meer dan dat.
De vereniging was niet meteen een doorslaand succes. zoals uit grafiek 33 blijkt. Het
duurde lang, voordat het gezelschap ging groeien. De grafiek geeft het ledental op 31
december van ieder jaar, maar laat ook een lijn zien met het totaal van het aantal leden
dat gedurende het jaar lid was. Het verschil toont het verloop gedurende dat jaar. De
grafiek toont dat men vooral in jaren van groei in staat was de bestaande leden vast te
15 )

/1

houden.

Het geringe aantal leden riep ook hier de standaardreacties op:

. de introductiemogelijkheden werden verruimd. Stadgenoten konden nu ook
geintroduceerd worden, al was het tegen betaling van 25 cent en maximaal twee maal

149

1 Zowel Van der Wal, Koninklijke Schaakclub 'Philidor 1847' - 15() iaar schaken in Leeuwarden. 56 ·al,
Kramer. Friese Schaakky,ningen - 800 jaren schaak iii Fi·ies/and. 1 8. maken hiervan melding

15 )

) \1 an der Woude. Leeuwai·den 1 850- 1914 - De Mcide,·nise,·i,ig rait een Prorincieliciciftistad. \994.

I51

)
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Van der Woude beschrijlt de r·olgende leden van Philidc,r: J.J. van Haagen meende dat een lange quat Fan
dienst geen bewijs van mkbekwaamheid pormde. Blok W>'brandi wa3 een slciomgrutter. B.J. Kuipers +pecialiseerde zijn groothandel in bieren. Dokter A. Meursinge was door het hygienisch ideaal gegrepen en vond het
gezondheidsbeleid te traag. Succe5,·erhalens waren er ux)r F.K. Bokma en S. Draisma van Valkenburg die
door productinnovaties rijkdom wisten te vergaren. J. Romein propageerde verdergaande mechanisering. die
"tegenwerking ondervond door onkunde en kwalilk begrepen eigenbelang" (206 1. "Al behoor(len de indu*trielen [hij was stoomhout/.aagnicilenaar.HS] niet w de tcip van de elite.." (203).
Gemeentearchief Leeuwarden. verenigingwrchief Philidor. notulen van 1()- 12-1847.
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perjaar (23 maart 1849),
de boetes op te laat komen of niet verschijnen. kwamen te vervallen (23-11-1849). de
boete op het niet aannemen van een bestuursfunctie ( 1 gulden) blijft bestaan:
de zomerbijeenkomsten werden niet gehouden (tussen 24-7-1849 en 1-10-1849):

.

.

. de frequentie van bijeenkomsten werd verhoogd van eens in de veertien dagen naar
wekelijks (26 oktober 1849): men zond dan ook geen uitnodigingskaartjes meer. Op
23 november 1849 zou men. vanwege schaarse opkomst, besluiten de bijeenkomsten
in november tot en met februari wekelijks te houden: in maart. april, september en
oktober maandelijks; en ze te schorsen van mei tot en met augustus.
. op 6 maart 1850 houdt Philidor zijn eerste wedstrijd voor leden (8) en genodigden
(5). waarbij drie van buiten de stad. Hoewel de wedstrijd niet op 66n dag wordt
beeindigd, zoals de bedoeling was, wordt de wedstrijd als een groot succes ervaren.
Winnaar is secretaris-penningmeester P. Geerts. De wedstrijd levert 66n nieuw lid op.
maar zou ook een lid kosten: de wedstrijd sloeg een gat in de rekening, waar de leden
blijkbaar niet blij mee waren. want Geerts bedankt staande de vergadering als lid, "Na
de overhandiging van de stukken aan dit genootschap behoorende. heeft de heer
"
Geerts afscheid van de vergadering genomen 131
Deze standaardreacties zijn echter niet genoeg naar de zin van het lid Winkler. Hij dient
op 15 november 1850 vier vdrgaande voorstellen in met de mededeling dat afwijzing zijn
bedanken voor het lidmaatschap betekent. Het bestuur besluit de voorstellen rond te
zenden en de datum van behandeling op 6 december te stellen. Die dag zijn echter nog
niet alle leden op de hoogte, zodat er een uitstel van drie weken volgt.
L Het voorstel om de ballotage af te schaffen, wordt met zeven tegen n stem
verworpen.
2. Het voorstel om de contributie en de inleggelden af te schaffen. wordt met zes tegen
twee stemmen verworpen.

3. Het voorstel tot afschaffing van de loting om de eerste partijen van een avond te
bepalen, wordt met algemene stemmen verworpen.
4. Het voorstel om door middel van een circulaire bij leden bekende schakers op te
roepen zich bij het gezelschap aan te sluiten. wordt met zes tegen drie stemmen
verworpen.

"+
stelt vervolgens vast, dat:
De vergadering
1. de introductiegelden worden afgeschaft, evenals de bepaling dat stadgenoten maar
tweemaal per jaar ge'introduceerd mogen worden.
2. de te introduceren gasten juist geen bekende schakers behoeven te zijn.
3. in februari 1851 een wedstrijd voor de hele provincie wordt uitgeschreven.
4. nieuwe leden vrijgesteld kunnen worden van de betaling van entreegeld, indien zij
willen afzien van aanspraak op de eigendommen van het gezelschap.

Gemeentearchiet Leeuwarden. x·ereniging archiet Philidor. notulen on 10-12-1847. In 1852 z.ou de heer Geert+
weer lid worden. cim ,·en'cilgen. ciok weer tot 4ecretans-penningine:.ter te worden benoemd. Dat duurt ook
maai· een iaar. want dan treedt hij bij een tekol·t , an 25 cent at: O\'erigens li ikt het probleem dan ziin rol in de

)

commissie \oor de correspondentiewedstrild met

Paialnedes uir Sneek te zijn. In 1854 zegt ho /iln

lidmaaischap c,p. om nog z)On keer terug te keren in 1862/3.
./
)

Genieentearchiet Leeuwarden. verenigingsarchief Philidar. notulen van 27- 12- 1850.
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Winkler, die zelf niet aanwezig was tijdens de vergadering. bedankt voor het lidmaatschap.

Philidor had overigens concurrentie in de strijd om leden, want in 1851 wordt
melding gemaakt van een ander "hier ter stede bestaand" schaakgezelschap '". De dan te
houden wedstrijd is wel voor de provincie, maar niet voor de concurrentie. Die krijgen
geen uitnodiging. Aan de wedstrijd doen negen leden en acht gasten mee, waaronder
Winkler. Ook nu wordt de wedstrijd niet op 66n dag afgemaakt. De winnaar is A.
Adriani. een gast, woonachtig in Leeuwarden. tingieter van beroep, zoon van een
geneesheer. Het is niet duidelijk waarom hij de jaren daarna geen lid wordt van Philidor.
terwijl hij daar wel regelmatig te gast is. Pas in 1866 zal hij, na een eerder mislukte
poging, door Philidor tot honorair lid benoemd worden "«
Al in oktober van hetzelfde jaar (1851) wordt de volgende wedstrijd gehouden met
deelname van vier gasten. Adriani is winnaar vddr een andere gast, Jelgersma uit
Roordahuizen. De animo voor wedstrijden neemt daarna wat af. Men besluit in plaats

daarvan een correspondentiewedstrijd te spelen. Het voorstel was tegen Ailrora uit
Zwolle "'. maar het wordt Palamedes \lit Sneek. Na een jaar wordt die partij zegevierend
afgesloten, en wordt onmiddellijk met een nieuwe partij begonnen. Deze wordt door
Philidor verloren.
Het ledental wil ondertussen maar niet groeien. Eind 1855 bedraagt het aantal tien.
De voorzitter stelt dan in de vergadering van 12 oktober 1855 de vraag of de vereniging
moet blijven bestaan. "hetwelk door algemeene stemmen met Ja! is beantwoord. en dat
men zal tragten de vergaderingen zoo veel mogelijk bij te woonen en nieuwe leden te
verkrijgen".
Meer woorden worden er niet aan vuil gemaakt, ook niet op de daaropvolgende
Algemene Vergadering. Er is dan een tijdelijke toename van het aantal gasten en er
worden drie nieuwe leden aangenomen (januari 1856). Edn van die nieuwe leden,
Troost. wordt ogenblikkelijk tot secretans benoemd 1" Vervolgens valt er een gat van
anderhalfjaar in de notulen.
Ze worden hervat bij de vergadering van 2 oktober 1857, waar vijf leden aanwezig
zijn. De voorzitter stelt nu voor de vereniging op te heffen in het licht van de slechte
opkomst en de geringe bereidheid, als men er al was. een partij te spelen. Men besluit dat
winterseizoen "de laatste proef te nemen" Men besluit ook aantekening van alle
resultaten van partijen te gaan houden, om op het einde van het seizoen te kunnen
bepalen wie de ware liefhebber is.
De opkomst stijgt: op de Algemene Vergadering van 27 november 1857 zijn er elf
van de vijftien leden en het ledental A vergeleken met twee jaar eerder met 50%
toegenomen. Men vindt het nog niet juist om het 10-jarig bestaan van Philidor te vieren,
maar men besluit wei om meer stukken en borden te kopen met het oog op het
toegenomen aantal leden.
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Op 17 december 1857 is erbrand bij het lid Wouda. stukadoor en meubelmaker. alle
gereedschappen voor het weikvolk gaan verloten. De leden halen twaalf gulden voor
he,11 op "oiri weder aan den ongelukkigen ambachtslieden liaar evenredigheid uit te
reiken
in augustus 1858 wordt besloten oni de voorzitter. nog steeds A. de Jong. als
afgevaardigde van Pitilid (,r. naar het toernooi in Nijmegen te laten gaan. en daarvoor
dertig gulden uit de kas te reserveren "': De Jong wint daar in de eerste ronde van dr.
C.W. Morell van de organiserende vereniging Strijdt met Beleicl. maar hij verliest in de
tweede ronde van F.D. Sneltjes van dezelfde vereniging w.
De opkonist is in de jaien daarna hoog en men besluit regelmatig het seizoen met een
maand te verlengen. Ook houdt men in april 1859 nog een onderlinge wedstrijd. gewon'.

I.,

nen door De Jong. en algesloten met een souper
Begin zestiger jaten is binnen de vereniging een drang tot verdere organ i s.it ie
nierkbaar. Er konit een reglement voor het spelen op gewone avonden en er wordt een
naamlijst vervaardigd ter ophanging op clubavonden. "die in zoovele andere genootschappen of vereenigingen bestond" '«'.
Het is de inleiding tot een periode van bloei en groei. Opvallend in de groei van het
aantal leden is de toename van het aantal doopsgezinde leden. De doopsgezinden namen
·
•
in Leeuwarden een marginale plaats iii w, maar Van der Woude 1 schruft dat de politiek
de hele negentiende eeuw beheerst werd door de liberalen, waarvan de leden kerkelijk
gerekend konden worden tot de vrijzinnige en moderne richtingen in de Nederlands
Hervormde en Doopsgezinde Kerken. Voor sommigen zouden liberalisme en
kerkelijke vrijzinnigheid als ongeveer synoniem gelden. Hij nieent dat de politieke
invloed van de doopsgezinden doet vermoeden dat ook zij in economisch en ,ciaal
opzicht tot de beter gesitueerden moeten worden gerekend. Even later vult hij nog aan:
lf,2

'Net als de Waals Hervonnde kerk had de Doopsgezinde gemeente ook keninerken
van een elitekerk. De hogere inkomensgroepen waren ver boven normaal vertegenwoordigd". Tussen 1857 en 1867 neemt het percentage doopsgezinde leden van PIt iii dor
toe van 0% tot ruim 20%. Ik vermoed dat dit gezien Iliag worden als:
. een verder bewijs van de maatschappelijke stand waarin Philidor zich bewoog:
. als een indicatie van een moderniseringsgedachte binnen de vereniging
In 1863 wordt er weer een onderlinge wed,trijd gehouden. met twintig deelneniers.
De wedstrijd strekte zich over negen weken uit en kende O.P. Waller Simon als winnaar
'") In 1864 zou het oud-lid G.J. Dekker oc,k dcic,r een brand getrciffen worden, waardocir de hele inboedel #·erli,ren
ging. Philid<,1 1·c,eg de leden ieder twee gulden te willen whenken. hetgeen door 2() \·an de 25 leden werd
gedaan.
...
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De vereniging maakt nu duidelijk een bloeiperiode door. Waaraan die toegenomen
belangstelling is te danken. is niet uit de notulen op te maken. Juist in deze jaren wordt er
geen wekelijks verslag meer gemaakt. terwijl het jaarverslag zeer beperkt is. Men zou
kunnen vermoeden. dat daar een gewijzigd karakter van de vereniging achter verscholen
gaat. Meer schaakvereniging, minder societeit. Dat blijkt ook uit het aangenomen
voorstel om gedurende de zomermaanden in ieder geval een keer per maand bijeen te

komen ':.
Voorzitter A. de Jong verandert in het voorjaar van 1863 van woonplaats. waardoor
hij zijn functie ter beschikking moet stellen. Hij wordt enkele maanden later tot erelid
benoemd. J. Trip wordt zijn opvolger en die kan blijkbaar niet zo goed met de secretaris
door Edn deur. want in 1864 wordt besloten het bestuur met een vice-voorzitter uit te
breiden *. Dat blijkt echter onvoldoende. want op 13 oktober 1865 bedankt de secretaris
als zodanig en als lid. Ik denk dat het een uniek feit is. dat iemand in de vergadering
waarin hij geballoteerd wordt tot secretaris wordt benoemd. tien jaar secretaris blijft en
dan. bij zijn aftreden als secretaris, ook voor het lidmaatschap bedankt. Dat laatste wordt
overigens niet door de vereniging geaccepteerd, omdat de opzegging te laat zou zijn !
Ook de voorzitter treedt af.
De nieuwe secretaris maakt wel weer wekelijks verslag Daarin valt op 5 januari
1866 te lezen. dat men een verzoek van Vermaak dc,(,r Oefening uit Rotterdam voor een

huldeblijk aan de hoofdredacteur van Sissa bij gelegenheid van de voltooiing van de
twintigste jaargang. niet ondersteunt. Men besluit later weI een abonnement op het
tijdschrift te nemen.
Als men in 1866 een officieel schaakreglement in huis haalt, luidt de constatering dat
daarin de rokade anders beschreven staat dan men haar binnen de vereniging uitvoert.
Men besluit vooralsnog de eigen regels te handhaven 'Dat jaar wordt ook weer een wedstrijd georganiseerd. maar net als bij de vorige
wedstrijd in 1863. wordt de inschrijving tot de eigen leden beperkt. Van Belkum eindigt
als eerste. voor voorzitter Kilipers en veertien anderen '-'
Evenals bij Palamedes in Leiden het geval was. wil men ook bij Philidor in 1 866 een
album met foto's van de leden hebben. In 1862 was dat voorstel onuitvoerbaar en
onbetaalbaar gevonden. De voorzitter schenkt nu het album, maar de foto's komen er
niet. In 1868 zal aan het dan benoenide erelid J.J. van Haagen wel een fotoalbum als
cadeau aangeboden worden. waarbij de leden aan het lege album van Philidor ze\f

worden herinnerd .
In de Algemene Vergadering van 5 oktober 1866 wordt besloten de contributie met
50 cent te verhogen tot f2.50 in verband met de verhoging van de zaalhuur.
Begin 1867. dat was tenminste de bedoeling, wordt weer een provinciale wedstrijd
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gehouden. maar die zal pas in augustus. vanwege allerlei onvoorziene omstandigheden.
beeindigd worden. Aanvankelijk was slecht weer de oorzaak. waardoor deelnemers uit
de onigeving Leeuwarden niet konden bereiken, en later werd kanshebber Adriani
langdurig ziek. Nict opkomen en ziektes waren de belangrijkste bedreigingen van een
uitgeschreven wedstrijd. Een andere Mangrij ke oorzaak voor de lengte van de wedstrijd,
was de enorme opkomst. Het deelnemersveld bestond uit 23 leden van Pltilid<,r en 18
niet-leden uit stad en provincie. Alleen het toeinooi in Nijmegen in 1858 had meer
deelnemers! Men kwain borden en stukken tekort, zodat de leden de helpende hand
moesten bieden. Uiteindelijk wint M. Simon de wedstrijd vddr Adriani.

Nu het goed gaat met de vereniging. krijgt men ook meer zelfvertrouwen. Bij de
uitgevoerde ballotages is het geen vanzelfsprekendheid dat iemand met algemene
<temmen wordt aangenomen. Integendeel ! Twee kandidaten worden zelfs gedeballoteerd: J.C. Hillebrand, muziekonderwijzer, in 1863 en A.K. Ringler, kunsthandelaar en
fotograaf. in 1867. Het lijkt niet zo te zijn dat stand een doorslaggevend argument was.
want beiden hadden wel stemrecht voor de gemeenteraad. Het ontbreken van stemrecht
voor de Tweede Kamer was binnen Philiclor echt geen uitzondering. De echte nuanceringen daarin zijn bijna 150 jaar later niet te achterhalen.
De aanleiding voor de achteruitgang van Philidor in de jaren vanaf 1868 is weI een
heel opmerkelijke: via de heer Mulder, notaris te Amsterdam. ontvangt Philidor op 11
mei een uitnodiging voor deelname aan een internationale wedstrijd in Parijs bij gelegenheid van het schaakcongres op de Algemene Tentoonstelling. Vanwege de toestand der
kas wordt besloten niemand af te vaardigen. maar indien een der leden toch naar Parij s
gaat. dan kan hij zich op het toernooi als gast laten introduceren op kosten (30 francs)
van Philidor. :let toernooiboek komt dan in het bezit van de vereniging. De secretaris
gaat naar Parils en komt terug met een aantal voor Pllilid c,1 interessante zaken '"':
1. de zwartspeler moest noteren.

2. het tempo was minstens tien zetten per uur. Daarna dienden de zandlopers te worden
omgedraaid.

3. de nreste openingen die werden gespeeld. waren niets bijzonders en gelijk aan die
welke bij Philid or werden gespeeld.
4. hij had voor zes francs ten behoeve van Philido,· een in 1864 geschreven openings5.

boek aangeschaft.
het toegepaste wedstrudsysteeni waarin iedereen een keer tegen ieder ander speelt)
C

zou Philidor ook kunnen toepassen.
In die laatste constatering zit de kneep.
In oktober 1867 wordt besloten een onderlinge wedstrijd te houden conform genoeind
wedstrijdsysteeni. Met 25 deelnemers is dat een hele onderneming
In het eerder gebruikte systeem lag het zwaartepunt in de eerste ronden als iedereen

nog enthousiast is. Nu moet over een veel langere periode de opkomst gewaarborgd zi.in

en daar was men niet goed op voorbereid. Weliswaar had men de oorspronkeliike
bepaling dat na vijf maal absentie een deelnemer van de lijst wordt afgevoerd (maar de
gespeelde partijen bleven staan. terwijl degenen die nog niet met zo iemand gespeeld
I Van der \\'al e.a.. <u,·. 43.
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hadden. geen winstpunt kregen). vervangen door een bepaling dat in zo'n geval de
vergadering over het handhaven van de deelnemer een oordeel zou uitspreken.
Dat zaait natuurlijk een kiein van ongenoegen. Aanvankelijk is daar niets van te
merken "z. 1867 eindigt met een record aantal leden. 31. Pas in april. dus aan het einde
van het winterseizoen, loopt de opkomst terug. In de zomermaanden valt de wedstrijd
geheel stil. De gemaakte bepaling wordt echter niet ten uitvoer gebracht "'. Het
natuurlijk verloop van de wedstrijd wordt vervolgens geheel doorbroken, doordat
voorzitter H. Kuipers plotseling zijn functie neerlegt en als lid bedankt. Niemand begrijpt
waarom. de vergadering is vol verbazing en voelt zich beledigd: een brief van afkeuring
wordl echter met meerderheid van stenimen verworpen. Een voorstel oni een afvaardiging oni opheldering te laten vragen. wordt eveneens verworpen. Men neemt de brief
van de voorzitter voor kennisgeving aan "4
Op 2 oktober 1868 wordt een nieuwe voorzitter gekozen. J. Plet. tot dan vicevoorzitter. Die weigert aanvankelijk de benoeming om twee redenen:
1. het is verkieselijker geen bejaard. maar een meer jeugdig lid te benoemen.
2. hij twijfelt of hij in staat is de vergaderingen met tact te leiden.
De vergadering meent echter dat van een bejaard lid meer bestendigheid. gematigdheid,
kalmte en overleg te verwachten zijn. De heer Plet neemt dan de benoeming aan. Als
eerste activiteit reikt hij aan de heer Van Haagen. de vertrekkende secretaris. het
lidmaatschap van verdienste uit. Alvorens de vergadering te sluiten acht hij zich
verplicht nog een woord te wi.iden aan de 'warstrijd'. De regel van vijf maal absentie is
door teveel leden overtreden, de trouw opkomenden zijn teleurgesteld. Hij vraagt zich af
of de wegblijvers uit de wedstrijd moeten worden genomen. of dat de hele wedstrijd
maai moet worden gestaakt. Er ontstaat meteen een forse discussie. Het woord 'warstrijd'
wordt met kracht bestreden. slechts enkele leden zouden vele malen zijn weggebleven.

Men besluit de discussie naar een volgende vergadering te verschuiven. In die
volgende vergadering wordt besloten om de wedstrijd \'0011 te zetten. maar in de
volgende vergadering zullen de leden 'die 5 of ineer malen gemankeerd hebben ...
worden opgeroepen oni zich omtrent hunne veelvuldige absentie te verantwoorden" 175
Dit is zeker geen besluit van 'gematigdheid. kalmte en overleg' geweest.
De voorzitter wil in de volgende vergadering daar dan ook op terugkomen door alle
wegblijvers gratie te verlenen. maar daar haalt hij zich weer de woede van een aantal
leden mee op de hals die vinden dat de voorzitter zich bij een besluit van de vergadering
heeft neer te leggen. 'Na veel en heftig over en weer praten, waarbij zich het in een
geregelde vergadering ongehoorde geval voordoet. dat door 5 h 6 leden tegelijk het
172
1

De opkomst bij de wed+trijd is al, volgt:
8/11: 2() leden: 15/11: 17: 22/11: 18: 29/11: 21: 6/12: 17 W.C. Plet #alt at. 13/12: 20: 20/12: 21: 27/12: 19.
3/1/68: 18: 1()/1: 21 17/1: 21 24/1: 21: 31/1: 2(), 7/2: 20: 14/2: 16: 22/2: 18: 28/2: 17:6/3: 18: 13/3: 14men wit
niet ™ik op dinhdag de wed wrijd *pelen: 20/3: 19: 27/3: 14: 3/4: 14: 1()/4: 2: 17/4: 7: 24/4: 10: Hier houden de
notulen op de uithlagen te I ermelden. omdat .ecret:tris J.J. \·an Haagen I.eeu\4 arden 111ettem·ocin Ming verlaten.

') Ineen eerder ;tadium. 27 december 1867. was er wel beslotendat de heer IJpes aan de wedwrijd mocht hlijven
deelnemen. nadat hij wegens zijn werk een aantal malen afwwig wa, Beweest.
1
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woord wordt gevoerd. zoodat deze vergadering meer op een Joodekerk dan op een
ordelijke discussie geleek.." r
Men stemt zelts opnieuw over het besluit uit de vorige vergadering. dat met negen
tegen zeven stemmen wordt bevestigd. Drie van degenen die nicer dan vijf keer absent
waren, houden de eer aan zichzelt en trekken zich uit de wedstrijd terug. Tien anderen
worden vervolgens zonder pardon uit de wedstrijd genonien.
De voorzitter maakt het zervolgens weI heel erg bont door te eisen dat ook de zomerinaanden als mogelijke wedstrijddagen moeten woiden aangenierkt, waardoor nog meer
deelnemers uit de wedstri.id moeten worden genomen. De secietaris wordt gevraagd voor
de volgende vergadering de presentielijsten van die vergaderingen aan te reiken. De
conclusie: "... is het algeineen zichtbaar dat de onaangenamen loop die de discussian
genomen hebben. de hartstogtelijkheid en ongeregeldheid die in deze vergadering
geheerscht heeft. de geest van tegenwerking en onverschilligheid. die bij sommigen
leden was op te merken, een onplaizierige indruk op de meeste leden niaakte, en is het
in het belang van Philicli) ie hoopen dat zich zulke vergaderingen niet meer zullen
herhalen". Iii de twee volgende vergaderingen blijkt dat er geen animo meer is voor de

wedstrijd.
Het voorgaande overziende vraag je je af, of een ruzie tussen de voorzitter en vicevoorzitter over de wedstrijd aanleiding tot het vertrek van Kuipers is geweest.
Een half jaar later heeft de voorzitter weer ruzie. nu met secretaris Maan. Hij besluit
dan het presidium neer te leggen "'
Terugkijkend mag men misschien zeggen, dat Philidor midden jaren zestig zijn tijd
ver vooruit was. De bewogen wedstrijd kan. ondanks de verschillen (tempo. klok) gerust
vergeleken worden met een moderne onderlinge competitie. De botsing die zich in 1868
voordeed. is dan ook vooral een botsing tussen twee culturen: de oude societeitsgedachte
versus een competitief spel.
De vereniging heeft Zwaar voor deze culture-clash moeten boeten: vanaf 1868
beweegt het ledental zich alleen nog maar in een dalende tendens. onderbroken door

tijdelijke oplevingen.
De aftakeling is zichtbaar in een teruggang in leden en in een minder goede opkoniv
(gratiek 34). In 1869 is die zelfs maar 37%. waar die in de jaren vijftig rond de 60%
schommelde. Men besluit in het najaar van 1869 om de clubavond van vrijdag- naar
woensdagavond te verzetten 17'. Al na enkele maanden komt men tot de conclusie dat dit
nog dechter uitpakt en verhuist men weer terug naar de vrijdag "9
Om het verenigingsleven te stimuleren wordt begin 1870 toch weer tot een wedstrijd
besloten, waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. Om hoge prijzen beschikbaar te
kunnen stellen, wordt een intekenlijst rondgestuurd. Er was een discussie of die ook aan

'
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Grafiek 34: Opkomstpercentages bij Philidor in Leeltwarden.
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niet-leden aangeboden zou worden 1.) De vergadering was van oordeel dat dit moest
kunnen. hoewel enkele leden daar fel op tegen waren. Of het uiteindelijk gebeurd is. is
niet vermeld in de notulen; de lijst levert wei mim f80.- op.
Ook nu weer krijg.ie de indruk van een interne ruzie, want een van de leden van de
organiserende commissie bedankt plotseling voor zijn lidmaatschap en deeiname aan de
wedstrijd "1. De wedstrijd wordt via het aloude. beproefde afvalsysteem gespeeld en
verloopt vlot. Voor het afsluitende souper hadden zich vijftien mensen aangemeld. maar
er komen er maar acht.
Rond 1870 nemen de tekorten op de rekening toe. Bij Philidor is het gewoonte die
hoofdelijk om te slaan. Behalve de contributie van .f2.50. betaalt men in 1870 ook nog
ongeveer f 1,75 aan hoofdelijke omslag. de bijdrage aan prijzen voor de wedstrijd
(gemiddeld ongeveer .f2.- per persoon). de wijn bij het souper. enzovoorts. Een gemiddeld lid van Phi/idor zal in dat jaar een kleine f 10.- aan de schaakvereniging uitgegeven
hebben. Op grond daarvan kun je vaststellen. dat het lidmaatschap voor de gemiddelde
Leeuwardenaar onbetaalbaar was w. Een enkele mogelijke uitzondering daargelaten. al
maakt het ballotagesysteem die uitzonderingen niet erg waarschijnlijk. zal het jaarinkomen van de leden meer dan f2000 bedragen hebben, waardoor men tot de bovenste 10%
van de Leeuwarder samenleving moet hebben behoord ". Overigens komen er op de
lijst van de topinkomens in Leeuwarden "' geen leden van Philidor voor.
Het teruglopend ledenaantal dwingt in 1871 bezuinigingsmaatregelen af. Zoals
overal sneuvelt het abonnement op Sissa als eerste w. Verder besluit men in de maanden
mei. juni en juli geen bijeenkomsten te houden. De vraag aan het lid Van der Wielen. die
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de vereniging de zaal verhuuil. of de huui niet lager zou kunnen dan de bestaandef 1.50
per avond. wordt in eerste instantie ontkennend beantwoord. Hij stelt later wel voor een
e\'entiteel tekoil voor zij n rekening te neinen. maar dat voelen enkele leden weer als een
belediging. Ten3lotte krijgt men overeenstemming over een huur van .f 1.25 zolang de
ka0 niet ineer kan trekken. Verhoging van de contributie is voor de meerderheid niet
be preekbaar.
In 1872 nioet. vanwege het overlijden van Cremer. een nieuwe voorzitter gekozen

worden. De keus valt op Po,thuma. die echter in eerste instantie de functie weigert.
omdat hij geen voorzitter wil zijn van een vereniging waarvan de leden slecht en dan nog
te luat opkonien. Na discussies waarin het stellen van boetes aan de orde komt. neemt hij
onder grote druk uiteindelilk de functie wei aan '"'.
Eind 1872 wordt het 25-jarig bestaan gevierd md een souper illet leden en ereleden
en inet een onderlinge halve competitie (jailliari tot april 1873). Een aantal leden wordt
uit de wedstrijd genomen wegens onvoldoende opkonist. nia.ir de wedstrijd wordt wei
beeitidigd (gewonnen door Adriani) .
Hoewel begin 1873 de teruggang voorlopig is gestopt. ziet men niets in de toetred ing
tot de Neclerlcindst·he St'11(litklic,nci. Met negen van de tien stemmen besluit men in die
zin

I,

In 1874 gaat men wei in op de uitnodiging van Statmtoll uit Groningen tot het spelen
van een correspondentiewedstrijd. Uiteindelijk worden er drie gespeeld. die alle drie
dom' Phiii do r worden gewonneli.

In 1874 is er weer enige stijging in het ledental. Ook de vroegere voorzitter H.

Kuipers wordt weer lid. Hij wordl met algemene stemmen aangenomen. in de notulen
wordt met geen woord gesproken over wat er vroeger is voorgevallen. De opkomst bli.ift
echter slecht. zodat op 23 oktober 1874 woidt besloten om mensen die na 2(}hOO uur
binnenkonien. teiwijl de bi.jeenkomst om 19h30 aanvangt, met 10 cent te beboeten.
Twee maanden later wordt de boetebepaling echter weer opgeheven.
Tactisch handelen wa al nooil het sterkste punt van Ph i lid<,r. maar het voorstel van
Kuipers op 29 april 1875 om van lokaal te veranderen vanwege "bestaande grieven - is
een nieuw sterk staaltje daarvan. Van der Wielen is zwaar beledigd en hij wordt daarin
door menig lid gesteund. Kuipers trekt zijn voorstel in en biedt een week later zijn
excuses aan.

In de periode 1873- 1877 neemt het aantal leden uit de culturele elite toe. niaar een

c,orzaak is daarroor niet a.in te geven. Het is een tijdelijk verschijnsel, want daarna
neenit ook dat aantal weer af.
In 1875 wordt een voorstel van de Winschoter Schaakclub "' roor het spelen van een
correspondentiepartil oni een inzet van f50.- verwoipen. Later wordt wel overeengekomen twee partijen zonder inzet te spelen. Pliilitl ,i verliest beide partijen.
Van de periode oktober 1875 tot oktober 1884 zijn alleen aantekeningen ovet bjeleverd. omdat het notulenboek destijds al wah kwijtgeraakt. in die tijd neemt ook de

ihi,
1

(ienrente.wi·hiet 1.e:u\ ai·den. \:reniging,archief/'hi/kh,i·. nigulen ran 26-4-1872.

'' 1 Genieentearchie f I.ceuwarden. wreniging.archiet Philichii·. ncitulen r·an 18-4- 1873.
"
1

Het i. i,pnierkelijk d:it de na:im Van de/· /.bich· niet w·<irdt gebruckt.
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opkomst weer toe en in 1878 wordt besloten 's zomers weer dEn keer per maand bijeen te
komen. In 1876 wordt H. Kuipers weer voorzitter.
In 1880 wordt de schaakvereniging Andersse,1 uit Huizum '" uitgenodigd een avond
in Leeuwarden te komen schaken "". Enige oud-leden van Philidor zijn daar lid. Het is
het begin van een intensief contact tussen beide verenigingen.
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Afbeelding 35. Philidor iii 1880.
Iii 1881 wordt een eerste correspondentiepartij tegen Pahs uit Deventer remise. een
tweede partij zal later verloren gaan.
Het is jammer dat, door het ontbreken van de notulen niet duidelijk is, hoe de relatie

van Philidc,r tot Het Nc,ordelijk Schaakbond was.
Op 7 december 1883 wordt een artikel aan de statuten toegevoegd. dat het mogelijk
maakt om een lid te royeren. De aantekeningen zijn te summier om vast te stellen
waarom het gaat. maar een maand later bedankt Fennema. waarvan het jaarverslag in
1884 vaststelt: "om bekende redenen".
Op 23 april 1885 wordt de schaakvereniging [weuwarden opgericht. Het verzoek aan
Leeu".wden tot aansluiting bij Philid or wordt niet gehonoreerd. Blijkbaar was er sprake
van een andere culturele achtergrond. Het lijkt erop dat de vereniging iets modemer was,
als dat tenminste uit de beroepen van de leden kan worden afgeleid. Er waren o.a. twee
politiemensen. een conducteur, een landmeter. een gymnastiekleraar en een fotograaf lid
van het nieuwe gezelschap. Enkele leden van Leettieardmi worden ook lid van Philidor:
P.F.M. Baetens en N. Mulder. Een lang leven is de nieuwe vereniging niet beschoren.
want de laatste vermelding van de vereniging is van 1887 "i. Het levert Philidor in 1889
nog een nieuw lid op: S. Jansma. die eerder secretaris van Leeuwarden was.
Op 13 november 1885 worden er nieuwe wetten vastgesteld. Helaas zijn deze niet
bewaard gebleven. Wel is zeker dat de minimumleeftijd werd verlaagd tot twintig jaar.
Het verenigingsleven kabbelt dan jaren rustig voort. Het ledental is min of meer
1./
1

/,11

Hui,um maakt tegenwcnrdig deel uit van de gemeente Leeuwarden.

)

Gemeente.irchiet 1.eeuwarden. ,·ereniging+archiel Philicic,i·. aantekeningen bij 9 en 23 ianuari 188().

)

De wrmelding in Berger. Sc'hai·h-,/(ihi·/im·h /ili· /892/9.4. lijkt niet erg betrouwbaar.
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constant. Men ix zich wei bewust van het niet al te grote aantal leden. want in de jaren
tachtig worden nieuwe leden allemaal inet algemene stemmen aangenomen. Het 4()-jarig
bestaaii wordt gevierd niet een souper.
Maar op 4111ei 1888 vindt een nieuwe. hooglopende ruzie piaats. Bokiiia gaf openliik
comnielitaar op een partu van anderen. waarc,p secretaris Maan aangaf dat lastig te
vinden en in strijd met het reglement. Bokma reageerde heftig en ontzegde Maan het
recht hem te kritiseren. Bokma ging bo04 naar huis en zei voor ziin lidmaatschap te
zullen bedanken. Voorzitter Kuipers zag als enige oplossing dat Maan zijn excuus zou
aanbieden. daarmee de schuld bij de secretaris leggend: de andere leden beaamden dat
door stilzwijgen. "Het lid Maan gat hierop te kennen dat zoo hij al op grond van zijn
sytiipathie voor Philidor tot deze onredelijke en harde eisch kon overgaan hij van den
President verlangde dat deze zich vooraf bij den Hr. Bokma zou informeren hoe door
deze dien stap zou worden opgenomen aan welk verlangen de President beloofde te

zullen voldoen" ":
De voorzitter durfde duidelijk Bokma, waaischijnlijk het rijkste lid van Philidor.

niet

aan te pakken en heeft hem niet aangesproken, zoals
hij beloofd had. Er restte Maan
niets anders dan voor het lidmaatschap te bedanken. Hij wordt daarbij gevolgd door twee

andere leden. Maan gaat overigens nog wei zover. dat hij later in het jaar het jaarverslag
tot mei zou schrijven ! De notulen van 4 mei 1888 worden overigens niet gearresteerd !
Het ledental van Philidoi is daardoor nog verder teruggevallen. Op 31 december
1888 zijn er nog slechts twaal f gewone leden. Financieel geeft dat natuurlijk proble,Tlen.
maar een "belangstellend" lid (Bokma ?!?) draagt bij aan de oplossing van het tekort "'.

In de laatste tien jaar van de eeuw neemt. bij laag ledental. het opkomstpercentage
fors toe. Andere pogingen orn de situatie te verbeteren worden er echter niet on demomen.
1n 1892 wordt een verzoek tot het spelen van een correspondentiepartij met de
schaakvereniging Westergm uit Bolsward aangenomen. De partij verloopt moeizaam.
omdat Westergoo vaak te laat antwoordt t.'. De partij wordt zelfs tijdelijk gestaakt. maar
uiteindelijk komt Ph i lido r winnend uit de strijd.
Tussen 10 februari en 24 februari. maar waarschijnlijk op 20 februari '"', 1893 wordt
er in Huizum een massakamp gespeeld tegen Anderssen. Edn dag na de massakamp
tussen het Hilverswnsch Schaakgenootschap en de Schaakclub Utrecht. De
uitnodiging
hiertoe ging uit van Anderssen 1%,dat daarmee blijk geeft van een moderne instelling. De
uitslag is echter niet bekend. Een tegenbezoek in april aan Leeuwarden heeft als resultaat
192
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Gemeentearchiet 1.eeuwarden. \·ereniging*archiet Phi/idm·. mtulen van 4-5- 1888.
Genieentearchiet- 1.:euw·arden. Lereniging.archiel Philidor..1.,an'er,lag 1888-1889 bil ni)tulen van 4- 1 () 1889.
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Gertieentearchiel'I.eeuwarden. \·ereniging archiel Philid<u·, notulen van 29-4-1892.
"' 1 Op 3 lebruari 1 893 ;·erhalen de mitulen van Philidor 9,·an een ingekomen briel' van Ande,·ven. waarin her
voorvel gedaan wordt tcit het houden i an een onderlinge wedvrijd in cali) Ceres aan de Huiminerlaan. I)e
heer Haibertsma krijgt de opdracht in overleg te treden. Een week later ( 10/2) hericht hii dat Ander, *en de
1

inrichting pan de wed+trijd .ian Pliili(1 ir 1\erlaat. Philid,ir wil de wed*trild (ip i)i)n a ond houden. Op 17
februari Aer dan geen bericht. maar op 24 febru:tri m·erlegt de heer Baeren+ een 'v,tat der winv - en verlie4punten. ;erkregen op den >.chaakavond te Hui,um'. Philidor kwum op \rildag blieen. Anden.wi „p maandag
du,, de meew waarwhijnlijke datum i 21) tebruari.
».
1

Gemeentearchiet Leeuwarden. vereniging4archiet
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.
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dat "door Philidor eenige partijen meer gewonnen dan verloren wordt" I''<"
Beekhuis wordt de
In 1893/1894 wordt er een onderlinge competitie gespeeld

eerste clubkampioen 'w
in 1895 verhuist Kuipers naar een andere stad en wordt hij tot erevoorzitter van
Phi lidor benoemd *.
Door het verder afnemende ledenaantal wordt Philid<,r nu gedwongen naar een ander
lokaal uit te zien. De hoofdelijke omslag is hoger dan de contributie: f2,95 versus f2.50.
Na 48 jaar verhuist men "". Dit was geen onoverkomelijk probleem meer. omdat het lid
Van der Wielen al jaren daarvoor was overleden.
In maart 1897 overlijdt secretaris Wissink. Dat schept een probleem, want pas de
derde benoemde neemt de functie aan. Dat is het voorspel van een nog groter probleem
in 1899. Dan wil geen van de benoemde personen de functie aanvaarden en dreigt de

ontbinding van Philidor. Dit keer redt Bokma de situatie door af te treden als vicevoorzitter en de functie van secretaris te aanvaarden. De weigeraars krijgen de nog steeds
gereglementeerde boete van f 1.- opgelegd m:
November 1897 werd het gouden jubileum gevierd met een feestavond en een
simultaan door Tresling. Omdat Philidor zelf niet genoeg leden meer had. werd
Anderssen uitgenodigd mee te doen. Daamaast zijn er ook nog enkele gasten. Tresling
wint negentien partuen en speelt er edn remise.
Financieel gaat het Philidor in zijn laatste jaren. na de verhuizing, voor de wind. Men
houdt geld over.
in 1898 wordt de schaakvereniging de Vriendenkring opgericht. Deze heeft in 1900
al achttien leden. De vereniging heeft een moderne opzet en speelt beter in op de eisen
van de tijd. Voor Philidor is het in feite te laat. November 1900 plaatst men een
advertentie in de Leeuwarder Courant met de tekst: "Liefhebbers van het schaakspel

worden attent gemaakt op de hier bestaande vereniging Philidor. Introductie als gast
" .t"
voor dames en heren. door elk lid - .
De heren heetten ook de dames welkom, maar niemand reageerde. Als in 1903 ook
Bokma overlijdt. wordt het echt nodig om iets te gaan doen. Het ledental is teruggezakt
tot zes. Men besluit in contact te treden met Vriendenkring. hetgeen in 1904 leidt tot
welke zich
fusiebesprekingen, waarbij Philidor dEn voorwaarde stelde: "De Vereeniging
vormt drage den naam van Philidc,r opgericht

12 november 1847

2%

.

Aldus werd in

april 1904 besloten.

8.3.6 Doesborglisch Schaakgenootschap
Het Doesborghsch Schaakgenootsc·/tap is in mei 1873 opgericht. Waarschijnlijk op de
197
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Gemeentearchief Leeuwarden, verenigingsarchief Philidor. notulen van 14-4- 1893.

1#) Gemeentearchief Leeuwarden. verenigingsarchier Philider. notulen van 6- 12-1893.
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Gemeentearchiet Leeuwarden. verenigingsarchiet

Philid ,r, notulen van 20-4- 1894.

Gemeentearchiet Leeuwarden. wreniging+archiet Phil ido r. notulen wan 22-3- 1895
Gemeentearchief Leeuwarden. verenigingsarchiet Philidor. mitulen van 4-1(81895.
Gemeentearchief Leeuwarden. verenigingsarehiet Philidor. notulen van 17- 11 -1899.
Gemeentearchief Leeuwarden, ,·erenigingsarchiet Philido, . notulen van 2-11 -1900
Gemeentearchief Leeuwarden. wrenigingsarchiet Philidor. notulen van 11-3-1904.
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21 e. omdat de schriftelijke uitnodiging van 17 mei 1873 voor 2 I mei bewaard is
gebleven in het Gemeentearchief te Doesburg . De gedrukte wetten van de vereniging
maken echter melding. dat ze,astgesteld zijn in de eerste Algemene Vergadering op den

1 sten Mei 1873 (bijlage A6e).

De wetten zijn eenvoudig. er zijn geen boeten: er is wei een ballotage voor men als
lid aangenomen kon worden. De Algemene Vergadering was in de eerste helft van april.
De secretaris-thesaurier legt dan rekening en verantwoording af en het bestuur voor het
volgend jaar (een president en een secretaris-thesaurier) werden dan gekozen.
De vereniging startte met een redeluk aantal leden. maar de opkomst is vanaf het
begin niet geweldig. In het tweede jaarverslag schrijft de secietaris. dat eenvoudig
geconstateerd kan worden dat het tweede jaar zeer kalm is geweest is en dat niet op
belangrijke avonturen gewezen kan worden en dat het jaarlijks verslag dus zeer kort

kan blijven "*
Een jaar later is de toon al aangepast: "Mogt overal om ons heen een streven naar
vooruitgang zijn waar te nemen. een klouteren opwaarts in de mast der intellectueele
ontwikkeling. -van ons genootschap. helaas. kan deze getuigenis niet gegeven worden.
Met een bladstille kalmte hebben wij ons buiten het gedrang gehouden en steeds
voortgeleefd in het genot eener totale onopgemerktheid. -z66danig zelfs dat bij velen
onzer leden reeds de herrinnering van ons genootschap verloren schijnt te zijn gegaan"
Tegelijkertijd meent de schrijver dat met de constatering van de kwaal de eerste stap
op weg naar beterschap is gezet en hij verwacht stellig aan het einde van het nieuwe
jaar "een certificaat van verbeterd gedrag van ons zelven te kunnen afgeven."
2()7

.

Maar over 1876 is de constatering: "... dat nog zoovele leden bij voortd,iring, of zeer
schaars of in het geheel niet onze bijeenkomsten bijwonen"
In het vijfde jaar lijkt het alleen maar erger te zijn geworden: "Waren de bijeenkomsten zeer weinig ....". Dat jaar werd de zomerwedstrijd al na Edn bijeenkomst
geschrapt
vanwege de geringe belangstelling zI.
In 1878 vindt de meerderheid dat er bij aanvang van het seizoen een advertentie
geplaatst moet worden in de krant, omdat het ledental terugloopt. Het bestuur stemt
tegen dit voorstel, maar krijgt gelijk als er maar Edn persoon op de advertentie reageert,

die dan ook nog een maand later uit de stad vertrekt 2111.
In 1879 is het al weer niet beter. Het jaarverslag vermeldt "1: "Nimmer toch zijn
onze gewoone bijeenkomsten zoo slecht bezocht geweest. Voor een goed gedeelte
3.
)

Gemeentearchief Doe*burg. archief /)<ies/ic,i·As· Sc·haitkgem,cit.w·hap. in,·.nr 1. In het voor>.tel x'an 17 mei 1873
nodigen dr. Warren en Alex Wennekend(ink de heren At,erson. dh. Horht en Westerveld uit Angerlo en W.J.

Coop. Ds. Faure, van 't Haaft. ; an Hengel. van der Meer Mohr. Schillinck. van der Schaaft

en Labberton uit

Dc)exhurg uit tot de be,preking van maatregelen lim te komen tot de oprichting van een rhaakclub te Diaburg.
De bueenkoinst vindt platits op w·oensdag 21 mei om 2()h(X) in de bovenkanier van de Oude Concertzaal.
2(*

Genieentearchief Dck:,burg. archief Doe.,/ic,i·g.i .9,-haakgen<*,twchap. inv.nr. 4. k jaarverflag ( 1874 1.
-tI7) Gemeentearchiet Doesburg. archiet Dw.sbc,i·.ex .f·haak·ge,ic,ot.,·c·hap. inv.nr. 4.3e iaarverslag 1875 1.
1

3.
1

Gemeentearchiet' Doe+burg. archief D„e.s/*,rg.i· Sc haakge,1<,otschap. im·.nr. 4.4e juan·erslag ( 1876).

1

Gemeentearchief Doe*burg. archief l)„e.,bc,i·gs Sc·haciki:eil„,it.,·c·hap. in\·.nr. 4.5e ia:inerslag ( 1877).

)

Gemeentearchiet Doerburg. archief Driesbor,j:.i· Sc·haaki:emwitschap. in\·.nr. 4.6e jaarverslag ( 1877-18781.

2119

21{}

-" M Gemeentearchief Doe1burg, archief Dc,es/,c,re.i .Sc·haak·icuc,citw·hap. in; .nr. 4. 7e jaan·enlag (1879).
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moet ik dit toeschrijven aan

de ziekte en opvolgende dood van onzen ijverigen

secretaris" Van Hengel was deze secretaris. omdat Wennekendonk al in 1877 naar
Utrecht was vertrokken.
Het dieptepunt wordt bereikt in 1880. Dat geeft aanleiding tot een serieuze discussie
1 . Voorzitter Warren stelt voor vanwege de geringe opkomst van de leden in het vorig
jaar het genootschap voor ddn jaarop te heffen. in die tijd geen contributie te heffen en
het lokaal op le zeggen en dan in april van het volgend jaar. de leden opnieuw bijeen te
roepen. ten einde een definitief besluit te nemen. De heer Mohr stelt als amendement
voor de zomervergaderingen dit jaar wei te houden en de leden in plaats van in april op
het einde van september bijeen te roepen. om dan te besluiten wat er verder moet
gebeuren. De voorzilter neenit dit amendement over. waarna het met algemene
stemmen wordt aangenomen. Nog in dezelfde vergadering wordt besloten die zomer
niet om de veertien dagen. maar wekelijks bijeen te komen. In die vergadering wordt ook
voor het eerst gesproken over het nut van een batig saldo. hetgeen later een hot item
binnen de vereniging zou worden.
11'.In september vindt de afgesproken vergadering inderdaad plaats . Aan de orde is
de bespreking of het genootschap al dan niet zal blijven bestaan: na eenig debat
hierover. besluit de vergadering tot voortzetting van het genootschap en eene annonce
ddnmaal in 'de Koning en Grondwet' te plaatsen. om het publiek op onze vereeniging
opmerkzaam te maken"
Men ziet eigenlijk voor het eerst activiteit ontwikkeld worden. Er wordt besloten om
een correspondentiepartij te spelen tussen dr. Warren en de overige leden van het genootschap. een partij waar later overigens niets over terug te vinden is.

Grafiek 35: Ledenverloop en elites bij het Doesborglisch Schaakgenootschap.
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In het verslag van de septembervergadering wordt de toetreding van zes nieuwe
leden gemeld. terwijl dcin lid door vertrek naar elders heeft moeten bedanken. Daannee

ill
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Gemeente:irchiet Doesburg. archief Dtic.#·boi·gs .%·haciA,ietic,<ir.w·hap. in\·.nr. 4. Re jaarventag ( 188())

) Gemeentearchief Doesburg.. archief Di,al„,i·gs Sc·/iaak·gmac,t.schap. in# .nr. 4. Ne jaan·enlag ( 188<)1.
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begint voor de vereniging een periode van betrekkelijke bloei (grafiek 35).
In 1882 complimenteert de \'oorzitter de leden met hun trouwe opkonist. De
aandacht gaat in de jaanerslagen dan naar andere zaken uit.
Bestuursverkiezingen waren in de negentiende eeuw toch vaak een bijzonderheid.
Daar zijn al wat mooie voorbeelden van veniield. Maar ook het volgende geval bil het
Does/,0,·ghst·h.S·hitak,ge,ic,(,1.w·hap wekt verbazing in hedendaagse ogen w: In 1881 stelt

het bestuur zich niet heikiesbaar. Er woi·dt een stemming over de vacature van vooizitter
gehouden. Aberson wordt met grote meerderheid gekozen. maar neemt de benoeming
niet aan. Vervolgens wordt het oude bestuur bij acclamatie herbenoemd. hetgeen door
hen wordt geaccepteerd.
In 1882 wordt met algemene stemnien tot een onderlinge wedstrijd om prijs en
premie besloten. niaar "is door bizondere onistandigheden niet tot uitvoering gekomen"
"' Uit het beeld van de vereniging laat zich raden dat de prijs die bijzondere omstandigheid was. De voot zitter had een broertje dood a.in centen uitgeven en dat is duidelijk te
zien aan de twee volgende gratieken. In grafiek 36 zijn de contributieopbrengst (op basis

r'an 2 gulden pei lid per jaar) met

de totalen van de inkonisten uitgezet. evenals de

uitgaven.
Gr«fiek 36: Fliza,icien bij het Does bc,i,qhsch S<'Im clkgenc,<,tv·hap
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De verschillen tussen de contributieopbrengsten en de totaalinkomsten worden slechts
gedeeltelijk verklaard door de inning van entreegelden (f 1.- per nieuw lid). Met name in
de latere jaren ontstaat het verschil door de rente-inkomsten op de tegoeden. want die
nemen in de loop van de jaren vooral toe (grafiek 37).
- 1) Genieentearchiet Dc,e but·g. archiet'/),1·,/,t„·e, .f,haaki<'tic„whap. iii\.M. 4.9e jamer.lag ( 1881 ).
1

Genieentearchiel' D lehhurg. archiet Dot. /uti·g.i .Ic·h <cik.v,·i,t,i,t.i ·hap. m .rir. 4. 1()e ja,u\er414 11882). in 1 889

rierd gemeld: "D.,ar wmmge leilen in her algel<)(,pen iaar hun wrlangen naar:en c,incour. h.kilden Ie keiinen
Mege\en. .tell Lie pre*ident , c,<,r na I .eptember:en „iiderlinge wed.trild te houden.' Er *,idi :en wnimi..ie

1,wir hemienid. die met het Idi<,rvel k,init ilat :ille Jeelnemeri Mderlinf drie partijen /ullen *peleii. Dat ga:it
L,jige,10 de meerderheid te lang duren en ook een , mrvel cim 0teed. de winnaar0 en de ierlie/erf tegen elkaar
te laten 4pelen. redz het met. Men di,et de /aak at dckir tcit het +pelen mn twee ci,11+ultatiepartilen te he luiten.
die inderdaad ti,1 +t:ind komen. Het is de enige bliik \an een „en, t„t c ,inpetitie.
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Gratiek 37: Kasiegoeden bij het Doesborghsch Scliaakge,ic,c,tschap.
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De pieken in de uitgaven en de dalen in de tegoeden worden in de nieeste gevallen
veroorzaakt door de viering van jubilea met een souper of diner. Het tegoed per lid
neemt in de laren tot 1898 toe tot meer dan 15 gulden per lid: 7.5 keer de contributie!

Natuurlijk is dat niet zonder discussie in de vereniging gegaan. al valt allereerst op
dat het lang duurt voordat er een echte discussie ontstaat. De gunstige stand van de kas
wordt wel door leden als argument gebruikt om bepaalde dingen te bepleiten (toen het
souper bij het 1()-jarig jubileum een succes was. wilde men ink het 121/ -jarig jubileum
vieren). maar voorzitter Warren wimpelde dergelijke initiatieven simpel at.
Iii 1888 luidt het voorstel van de voorzitter om bij het souper ter gelegenheid van het
15-jarig bestaan .f2.- per persoon uit de kas bij te dragen "". Dat stuit op verzet inet het
oog op het aanzienlijk batig saldo'. De voorzitter -ineent daarentegen dat dit de kas zou
ruineeren". Uiteindelijk wordt er .f2.-. plus 75 cent voor de wijn uitgekeerd. plus "een

fijne sigaar"
Op 20 april 1891. het saldo bedraagt dan .f 101.29 -". is het de voorzitter zelf die de
strijd aanbindt "'. Hij acht een reservefonds wenselijk voor de instandhouding van het
genocitschap. vooral bij een "vic,ttende' bevolking als te Doesburg ": temeer daar
vroeger werd besloten om iedere vijfjaar het bestaan van het genootschap feestelijk te
vieren. Hij wil het reservefonds echter niet tc,t in het oneindige laten oplopen en stelt
daarom voor het niet verder te laten stijgen dan honderd gulden en te bepalen dat "van
deze som niets zal mogen worden afgenomen dan alleen voor wat dienstig is voor den
bloeiende instandhouding van het gezelschap". Op de vraag van de heer Van Assen
waarom het f 1 00.- moet zijn. maakt de voorzitter een tactische fout: ' om in het
vervolg van allerhande voorstellen tot feestviering verschoond te zijn". Daar zal hij
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In 1887 i er een gat \'an \ ijt' gulden ont, taan tu00en het opg:gekn kil,teg<)ed en wat uil liet j·erhehil 1,10*en
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later aan herinnerd worden. Aberson kan zich met het voorstel van de praeses wei
verenigen. omdat men niet kan weten waar het goed voor kan zijn. vooral als het
ledental aanmerkelijk zou afnemen. ook al vindt hij het niet kwaad om. als over zeven
jaar het 25-jarig bestaan gevierd wordt. een goede kas te hebben ten einde dat jubileutii
wat luisterrijker te kunnen vieren dan anders.
Het lid Ketien is het nog niet duidelijk waarom bij de weinige onkosten die het
genootschap heeft. terwijl de bezittingen verzekerd zijn. een reserve van f 100,- nodig
is. Hij vindt dat "voor zulk een bloeiend gezelschap" belachelijk en stelt daarom als
amendement op het voorstel Warren voor om het reservefonds te bepalen op vijftig
gulden.

Ook de secretaris is zeer sterk voor een behoorlijk reservefonds. doch acht het
bedrag van f I ()0.- veel te hoog en geheel ongemotiveerd. Een becijfering is niet
gegeven en het is alleen verdedigd door te zeggen "Men weet niet, wat er kan gebeuren
en waar 't goed voor zijn kan. als dit of dat gebeurd, en over zeven jaar met de viering
van het 25-jarig bestaan is het wenschelijk een goede kas te hebben". Hij heeft de
ontvangsten en uitgaven gedurende het bestaan van het genootschap nagegaan en is tot
het resultaat gekomen dat een reserve van f50.- meer dan voldoende is. Gedurende de
laatste tien jaar zou er, niettegenstaande de viering van het tien- en vijftienjarig bestaan,

gemiddeld per jaar plusminus tien gulden zijn overgehouden. indien er in dit tijdsverloop geen vier tafels en een spel waren aangeschaft en in 1880/81 de volle contributie
was betaald. Hii argumenteert dan verder dat bij vermindering van het aantal leden er
aan het aanschaffen van tafels of spellen geen behoefte is en dat bij toename van het
aantal leden er ook minder behoefte is aan een reserve, "welke niet dient voor een tijd
van bloei, maar van kwijning". Hij steunt daarom het voorstel van Ketjen.
Het voorstel van Ketjen wordt in stemming gebracht en met vijf tegen vier
stemmen verworpen. Daarna wordt de reserve met zes tegen drie stemmen op f100,bepaald.
Aan deze discussie vallen een aantal zaken op:
1. het voorstel wordt door de voorzitter & titre personnel ingebracht. Er is geen sprake
van een bestuursvoorstel.
2. er is geen sprake van visie. Er wordt, noch door de voorstanders, noch door de
tegenstanders. een koppeling naar de doelstelling van het genootschap gelegd. dat

luidt: "Het Doesborglisclie Schaakgenootschap heeft uitsluitend de beoefening van
het Schaakspei ten doel".
3. in de discussie wordt nergens de vraag gesteld wat er, gezien het feit dat de reserve al
in kas is. met het inkomstenoverschot zou moeten gebeuren. Pas na de stemmingsuitslag vermeldt het verslag: "Een voorstel van den Heer Ketjen om het volgende jaar
geen contributie te betalen wordt. daar het geene ondersteuning vindt. door den

voorsteller ingetrokken" "".
Een jaar later is het saldo f 127,47 en dan blijkt de geest uit de fles -'I. Wat de voorzitter
probeerde te vermijden. namelijk in de jaren tussen de jubilea in te moeten discussieren
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over feestjes, wordt juist gestimuleerd. Hij heeft zijn opponenten het ideale argument in
handen gespeeld: "Met het oog op den zeer gunstigen toestand der Kas en. omdat het
vorig jaar besloten werd de reserve niet hooger dan f100.- te laten stijgen, en omdat wij
niet voor het nageslacht behoeven te sparen, stelt de Heer van Assen voor een soupertje
te houden". Hoewel de voorzitter argumenteert dat men onderscheid moet maken tussen
reserve en kas. krijgt hij de vergadering niet overtuigd en wordt er tot het souper
besloten. Een volgende discussie om niet een souper, maar een diner te houden, waarin
het argument valt dat er "geen bezwaar tegen kan bestaan om desnoods eenige guldens
van de reserve te nemen". leidt niet tot een besluit. Men laat de invulling aan het bestuur
over. waarbij het bestuur vanwege de geringere kosten natuurlijk voor het souper koos.
De voorzitter verschunt overigens niet op het souper.
Het volgende jaar. in 1893. zijn de discussies opnieuw niet van de lucht lu. Men wil
het twintigiarig bestaan luistemjk vieren met een rijtocht, koffie en al dan niet een diner.
De voorzitter verschuilt zich achter het eenmaal genomen besluit over de reserve. Hij wil
een souper. maar de vergadering besluit tot een diner. Bij de daaropvolgende bestuursverkiezing geeft de voorzitter aan niet herkozen te willen worden. Dringende verzoeken
uit de vergadering legt hij naast zich neer, waarna (F.E.C. van der Hardt) Aberson tot
voorzitter wordt gekozen. De secretaris. die zich ook vanwege zijn meningsverschil met
de voorzitter over de reserve had willen laten vervangen. laat zich dan wel door de
vergadering vermurwen en blijft aan. Warren komt ook niet naar het diner.
In 1894 is er een voorstel om de contributie te halveren. gezien het oplopende saldo.
De stemmen staken en het voorstel wordt ingetrokken --'
In 1895 doet Warren dan het voorstel om de contributie vier jaar lang te halveren en
het entreegeld af te schaffen, terwijl hij zich er een jaar eerder tegen had verzet met het
argument dat de wetten dat verboden. Maar nu is een grote meerderheid tegen zijn
voorstellen 'v. Ook in 1896 haalt de halvering van de contributie het niet. Alleen de
voorsteller, van der Meer Mohr, stemt voor. Warren is weer tegen 1. Aberson wil
aftreden als voorzitter. maai blijft tenslotte aan onder voorwaarde dat Warren bij het 25jarig bestaan tot erevoorzitter wordt benoemd. De vergadering besluit die tijd niet te
wachten en benoenit Warren met onmiddellijke ingang tot erevoorzitter. De secretaris
treedt uiteindelijk niet af. omdat gevreesd wor(it dat andere leden als lid zullen bedanken
als zij tot secretaris zouden worden benoemd. Het is duidelijk dat de vereniging opnieuw
in een crisis verkeert. Het ledental neemt af en de opkomst is slecht.
Als in 1898 besloten wordt dat voor het diner bij gelegenheid van het 25-jarig
bestaan een zodanig krediet wordt gegeven dat er uiteindelijk f30 gulden in kas blijft, is
de reservediscussie ten einde. Warren komt niet naar het diner en bedankt als lid van het
genootschap '«
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In de vergadering van 15 november 1899 wordt een opmerkelijk besluit genomen:

"Het voorstel van den heer Uurbanus om 525.- uit de kas te geven aan de Ned.
Zuidafrikaansche Vr. ter ondersteuning van in den strijd gewonde Boeren en der
nagelaten betrekkingen van gesneuvelden werd met algemene bijval begroet en
„.., . Het is 6/n van de zeer
weinige uitingen van politiek in het schaakvereaangenomen
nigingsleven in de negentiende eeuw en eigenlijk de enige uiting van een schaakvereniging die buiten zijn eigen beperkte leefwereld treedt.
:let Doesborghsch Schaakgenc,otschap lijkt een afspiegeling te vormen van het stadje
zelf, dat in het laatste kwart van de eeuw met een stagnerende economie en een teruglopende bevolking te maken had. Bestuurlijke instellingen. zoals de rechtbank. hielden de
motor in het stadje (met een laag toerental) draaiend. Dat is ook af te lezen aan de
samenstelling van het Doesborghsch Schaakgenomschap (grafiek 35). De culturele elite
overheerst. Daarbinnen vormen predikanten, juristen en medici de grootste groep.
Tussen 1889 en 1895 is ook een aantal militairen lid. De opsomming van de beroepen
geeft geen dynamisch beeld 3, zelfs de economische beroepen zijn weinig ondernemend: gasfabrikant en wijnhandelaar. Er heerste geen sfeer, waarin nieuwe initiatieven
ontwikkeld werden. Groenendaal 229 schrijft daarover: "De opmerking kan ongetwijfeld
worden gemaakt, dat het relatief tenachterblijven van Doesburg bij andere steden het
gevolg was van het ontbreken van voldoende ondernemersfiguren. Men vraagt zich
echter af, of in het Doesburgsche milieu de energieke ondernemer wei kon aarden. In
den loop der decennien hebben honderden menschen Doesburg den rug toegekeerd.
Het stadje heeft niet den blik gericht op de toekomst, doch op het verleden".

Dit beeld laat zich ook bij de schaakvereniging herkennen: de belangrijkste discussie
in de Algemene Vergadering. natuurlijk uitgezonderd de discussie over het reservefonds.
was het al dan niet laten doorgaan van de zomerbijeenkomsten en waar die dan
gehouden moesten worden. Het is ook nauwelijks voor te stellen dat leden 's avonds ook
nog andere verplichtingen hadden, want avond en tijdstip van de bijeenkomsten
wisselden veelvuldig. Voorstellen werden altijd staande de vergadering opgeworpen en
er werd meteen besloten. In 1897 wordt de avond verschoven naar de woensdag, omdat
6dn lid niet op maandag kon komen vanwege andere verplichtingen. Pas in 1900 werd er
melding gemaakt van een slechte opkomst, omdat er op woensdagavond ook andere vergaderingen of bijeenkomsten plaats hadden "u
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vermeld:

324

Kenmerkend voor deze vereniging in deze stad, is ook het opvallende gegeven dat
van de 49 personen die in de negentiende eeuw lid werden, er:
. elf leden bedankten, waarvan 66n vanwege gezondheidsredenen;
· acht leden door de dood ontvielen;
twintig leden vanwege vertrek uit de stad hun lidmaatschap opzegden;
. van dEn lid wordt in de notulen geen melding gemaakt van zijn vertrek:
. negen leden op het einde van de eeuw nog lid waren. Van deze negen waren er drie
lid sinds de oprichting.
Vertrek en dood als belangrijke redenen voor het beeindigen van het lidmaatschap, zijn
echt een afspiegeling van een weinig florerend stadje.
Dit verschil met andere steden in Nederland wordt niet bepaald door een andere
leeftijdsverdeling (grafiek 38). Het is heel opvallend dat in de jaren waarin de vereniging
het moeilijk heeft, 1877-1880 en 1892-1900, de gemiddelde leeftijd stijgt en boven het
landelijk gemiddelde uitkomt. 1877 was een slecht jaar, want men verloor toen een 35jarige, een 34-jarige en twee 24-jarigen.
.
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Grafiek 38: Leeftijden bij het Doesborglisch Schaakgenootschap,
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De organisatiegraad van de vereniging was laag, er zijn geen aanwijzingen van enige
bestuursactiviteit, anders dan het bijhouden van notulen en rekening. Er zijn geen
aanwijzingen voor enig bestuursinitiatief. De orientatie van de vereniging was geheel
naar binnen gekeerd. Mocht iemand al voorstellen, om een (correspondentie) wedstrijd
met
anderen te spelen, dan trof hij een grote meerderheid tegenover zich. Ook de lengte van
de bijeenkomsten (2th tot 3 uur), geeft vooral het vermoeden van een soort socitteitsgevoel.
De vrijwilligheid was groot, niemand werd er ooit gedeballoteerd, de contributie en
het entreegeld waren relatief laag. Ook de vrijblijvendheid was maximaal. de enige
verplichting was de jaarlijkse contributie.
Het is jammer, dat in de discussie rondom het reservefonds de argumenten van de
voorstanders niet erg duidelijk zijn geworden. Was er bij hen toch een gevoel dat de
vereniging duurzamer was dan hun eigen lidmaatschap? De tegenstanders waren daarin
veel duidelijker: "wij niet voor het nageslacht behoeven te sparen- 231.
Hoe het ook zij, de vereniging wist wel te overleven, en vierde in 1998 haar 125-jarig
bestaan. Dat vraagt dan toch om een antwoord op de vraag: hoe kan het. dat deze
vereniging wist te overleven? Naar mijn gevoel zijn er twee belangrijke elementen.
Op de eerste plaats, omdat er toch sprake was van enige diversiteit binnen de
vereniging. Die bleek niet uit de beroepen, maar blijkt wel uit de aangehangen religies
binnen de vereniging (grafiek 39). Grafiek 40 laat het ledenverloop van het Doesborghsch Schaakge,zootschap tot aan de Tweede Wereldoorlog zien.
Naast de grootste groepering van Nederlands Hervormden, bestaat een substantieel deel
uit gelovigen van kleinere protestantse gemeenten, met name remonstranten. Remonstranten :„ vormden in Doesburg een kleine en jonge gemeente (de gemeente was als
proef goedgekeurd in 1877). De helft van de remonstranten behoorde tot de gegoede
21i
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Grafiek 39: Religieuze gezindten bij het Doesborghsch Scliaakgenootschap.
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burgerij. in de arbeidersklasse kwamen geen remonstranten voor. Hun eerste voortrekker
was dr. Romeijn, rector aan het gymnasium, die ook lid van de schaakvereniging was.
Juist in de moeilijke periode neemt hun percentage bij de schaakvereniging toe, want zij
blijven lid. Blijkbaar bleef bij hun het 'eigen-kring'-gevoel langer bestaan. een basis voor
duurzaamheid.
Het tweede argument is de aanwezigheid van een motor in de vereniging. In 1893
werd H. Uurbanus, onderwijzer, lid. Hij zou, met een korte onderbreking van 1910 tot
1913. tot zijn dood in 1948 lid blijven en in die tijd vele bestuursfuncties vet'vullen. Deze
mensen zijn belangrijk om de zaak draaiend te houden. Vanuit het draaiend houden kan
dan later weer groei ontstaan.

8.3.7 Het voortbestaan va,i schaakverenigingen
In het voorgaande zijn er verschillende perioden onderkend waarin de stadsverenigingen
een bepaald karakter hadden, een karakter dat bij de overgang naar een andere periode
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verandeide. Maar wat gebeurde er nu met de bestaande verenigingen ten tijde van die
overgang?

Het aantal stadsverenigingen dat de periodeovergang overleefde. is relatief klein,
zoals uit de volgende tabel blijkt. die in essentie dezelfde is als tabel 5-5. Nu worden de
perioden 1840-1854 en 1855-1869 als Edn periode behandeld. De cijfers over de periode
1885-1899 moeten om twee redenen voorzichtig behandeld worden:
.
het is in dit onderzoek niet ondubbelzinnig vastgesteld, dat 1899 het eindjaar van de
periode is. Dat zou een voortzetting van dit onderzoek in de twintigste eeuw nodig
maken.
van vele verenigingen is niet expliciet vastgesteld of zij in de twintigste eeuw nog
bestonden.

Tabel 8-15 Bestaan van stads\'erenigingen c,ver periodegrenzen heen
Periode

Totaal

Over slechts JOn periode heen

Over meer dan 66n periode heen

18(X)-1839

10

3

1

184()-1869 52 3
187()-1884

15

2

1885-1899

76

34

4
2

Hoe verliep het doodsproces van de verenigingen die niet overleefden? In het
algemeen mag gezegd worden dat dan de aantrekkingskracht van de vereniging afneemt,
het bezoek van de verenigingsavond terugloopt. er wordt gesproken over maatregelen
die of niet van de grond komen of geen effect sorteren, omdat de analyse van de situatie
onvoldoende was. De vereniging sterft daarna een zachte dood door bloedarmoede.
Alleen Stein (3 mei 1853) en Van Lennep ( 15 mei 897) lijken een formele opheffingsvergadering gehad te hebben.
Maar wat gebeurde er in de verenigingen die weI overleefden? Merkten zij iets van
de veranderende maatschappelijke omstandigheden en hoe werd daarop dan gereageerd?
Welke strategieen kunnen daarin onderkend worden? Vrijwel zonder uitzondering kan
geconstateerd worden dat de maatschappelijke veranderingen leidden tot spanningen
binnen verenigingen, Van der Li,ide in Winschoten had zelfs te maken met een
afsplitsing (Van 't Krt,tj.,), en tot spanningen tussen de leefwereld binnen de vereniging
en de maatschappelijke werkelijkheid daarbuiten.
Ruzie is onder die omstandigheden een natuurlijke uitlaatklep. die dan ook bij vele
verenigingen optrad. Verenigingen reageerden niet alle op dezelfde manier op genoemde
spanningen. maar er is sprake van verschillende strategieen:
1

Isolatie

Isolatie is het mechanisme waarbij de vereniging zich verstart in zijn oude cultuur.
Nieuw bloed komt er niet tot nauwelijks. het ledental is laag, het opkomstpercentage van
de bestaande leden is hoog, het verenigingsleven is gezapig. Isolatie is altijd een
tijdelijke oplossing. Vaak volgt er de uitgestelde dood. soms wordt overgegaan op een
van de andere strategieen.

Deze strategie is goed zichtbaar bij zowel Palamedes 'als Philidor. Palamedes in Leiden
wist op deze manier zijn bestaan tot na de Tweede Wereldoorlog te rekken.
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Aa,ipassing
De vereniging past zich aan de nieuwe situatie aan. Deze aanpassing kan revolutionair
zijn. zoals bij Discendc, Discimus in 1871/2 en 1886, met hevige interne spanningen,
zoals bij Philidor in 1869. of vrijwel geruisloos. zoals bij Palamedes in 1869. Bij
Palamedes leek er toen al sprake van isolationistische gedachten. Waarschijnlijk is
aanpassing ook een mechanisme geweest bij de naamsverandering in juni 1886 van
Palaniedes in Messemaker in Gouda.
Binnen deze strategie kunnen alle sociale kenmerken van de vereniging aan
verandering onderhevig zijn. Tijdens de verandering een externe orientatie kiezen. bleek
bij Discendo Di.w·imus steeds (1872 en eind 1886) tot goede resultaten te leiden.

Afsplitsing
De maatschappelijke discussie uit zich in een afsplitsing van een groep leden. In alle mij
bekende gevallen gaat het om vernieuwers die zich afsplitsen (zie bijvoorbeeld de
gevallen Oefening en Beleid en Vriendentrc,liw in Gouda (8.3.4), het Nieuw Amsterdainsch Schaakgenootschap en het Amsterdamsche Schaakgenootschap (6.4.2) en
Discendo Discimus en Stein (8.3.2 en 7.2.7) in 's-Gravenhage. De oude groep blijft vaak
nog enige tijd bestaan, maar slechts een enkeling daarvan weet daadwerkelijk te
overleven (zie het voorbeeld van Palamedes na het ontstaan van het Leidsc·h Schaakgeplootschai) (8.3.3)). De grens tussen afsplitsing en het puur oprichten van een nieuwe
vereniging is vaak niet eenduidig te trekken. Ti.idelijke overlap van leden was eerder
regel dan uitzondering.
De relaties tussen de oude en de nieuwe vereniging waren niet per definitie slecht.
Bij de overgang van liberaal naar modern is (zie bijvoorbeeld de situatie in Haarlem
(7.4.6) of ook weer die in Leiden (8.3.3)) is er sprake van paternalisme vanuit de
bestaande liberale vereniging.
Fusie
Het samengaan van twee verenigingen is een veel voorkomend overlevingsmechanisme.
Naar mijn gevoel moet hierbij onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten fusies:

•

de gelijkwaardige fusie;
Bij deze fusie proberen twee verenigingen door het fusieproces samen sterker te
worden. In dit gebeuren is een plotselinge cultuurovergang acceptabel. omdat het
samengaan op zichzelf al een revolutionair gebeuren is. In deze vorm is de fusie vaak
voor (ddn van) beide partijen een vorm van aanpassing.

Voorbeelden van een gelijkwaardige fusie zijn die in Amsterdam van het Amsterdantsch Schaakgenc,otschap met Pliilidor in 1855 en van het Nieuw Amsterdamsch

.

Schaakgenootschap met La Bourdonitais op 21 december 1878 tot het Vereeitigd
Amsterdainsch Schaakgenootschap (6.4.2).
de ongelijkwaardige fusie:
In deze fusie heeft dEn van beide partijen veel meer in de fusie in te brengen. In feite
gaat de zwakkere partij ten onder, waarbij zij op enkele punten het cultuurgoed kan
veiligstellen. Dat kan de naam, of vaak ook de oprichtingsdatum zijn. Ook kan ze
status of geld meebrengen. De nieuwe verenigingscultuur zal echter vooral door de
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sterkere. meestal ook modernere. vereniging bepaald worden. lien voorbeeld hiervan

is de fusie van Philidor met Vriende„kring in Leeuwarden in 1904 (8.3.5).
Wederopstanding
Meestal is dit in essentie geen overlevingsstrategie: de vereniging sterft en enige tijd later
komt er een andere, aangepast aan de nieuwe tijd. Dit kwam vaak voor. Voorbeelden
zijn: Strijdt met Beleid, Oefeni,ig en Beleid. Messemaker en Van der Unde. Sonb (Stri.i(It
niet Beleid. 7.2.6) waren er jaren verstreken voordat de vereniging werd heropgericht,
soms was dat al vrij snel (Palamedes in Gou(la. 8.3.4), ala men die vereniging als een
heroprichting van Oefeni,ig en Beleid mag beschouwen, of bij StrObeck in 's-Herlogenbosch. 7.2.4). Soms was de relatie met de oude vereniging nog vrij sterk. De twee versies
van het Sneeker Sc·haakgeze/si·hap

C

1875-1877

en 1890) maakten gebruik van hetzelfde

notulenboek (7.3.2).
Soms kan wederopstanding echt een overlevingsstrategie zijn. Bij het Doesborghsch
.f·haakgenoot.,·chap werd in 1880 voorgesteld de vereniging voor den jaar op te heffen.
Dat ging toen niet door. maar dat zou dan wel een heel mooi voorbeeld van deze
overlevingsstrategie hebben opgeleverd.

Andere organisatievorm
Er is nog een mogelijkheid waarin wederopstanding een overlevingsstrategie genoemd
kan worden, namelijk in die gevallen waarin de groep besluit een andere organisatievorm
dan die van een vereniging te kiezen en men daar later weer op terugkomt. Het Sneeker
Schaakgeze/schap lijkt daarvan een voorbeeld (7.3.2). Het kiezen voor een andere
organisatievorm lijkt vaker voorgekomen te zijn, al is dat veel moeilijker hard te maken.
Verniacik door Oefening in Rotterdam lijkt na 1873 de verenigingsvorm opgegeven te
hebben, maar dezelfde mensen komen vrijwel dagelijks bijeen in het 'Leeskabinet'.
Vanuit dat 'Leeskabinet' wordt dan in 1895 het Rotterdamsch Schaakgenootschap
opgericht (6.4.1 en 7.4.2). Ook de discussie rondom de afdeling van de Nederlandsche
Schaakbond moet in dit kader geplaatst worden.
Is er van het ontstaan van schaakverenigingen al weinig bekend, van het verdwijnen van
verenigingen is meestal nog veel minder bekend. De meest waarschijnlijke oorzaak zal
steeds 'bloedarmoede' geweest zijn, maar dat wordt dan niet bekend gemaakt. Mogelijk
is daar via notulen nog achter te komen.
Soms kan men dergelijke ontwikkelingen zien aan wijzigingen in de statuten, zoals

bijvoorbeeld bij Van de r Linde uit Winschoten. Daar ziet men dat er geen contributie
meer wordt geheven en dat de jaarlijkse wedstrijd komt te vet'vallen. Het hele reglement
ademt minder activiteit uit. Niemeijer 1" meldt: -In 1884 werden de vergaderingen van
Van der Linde in 'De Harmonie' geschorst, daar van het grote aantal leden van de
vereniging (25) slechts enkele geregeld de bijeenkomsten bezochten".
Van Stein uit Den Haag is bekend. dat Di.w·endo Discimus zich afsplitste vanwege
meningsverschillen over godsdienstige kwesties.

)

Niemeiler. a. 1 . . 1 5.
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Van slechts 24 verenigingen uit de negentiende eeuw is het jaar van verdwijnen
bekend, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie. Van 6dn vereniging is bekend dat zij
opging in een societeit.
Indien het aantal verenigingen met dezelfde levensduur wordt uitgezet tegen de
levensduur. dan levert dat geen onverwacht beeld op. De pieken en dalen vallen nog
volledig binnen de statistische onnauwkeurigheid (grafiek 41), met uitzondering van de
piek bij negen jaar. Blijkbaar is dat een kritische leeftijd. Verenigingen die ouder worden
dan 25 jaar zijn uitzonderingen (16 van de 130 stadsverenigingen) en hun leeftijd varieert
anno 1999 van 26 tot 148 jaar.
Grafiek 41 : Levensduur van ver€nigingen.
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Dit onderzoek kan op het punt van de voorwaarden tot voortbestaan geen volledig
antwoord geven. Daarvoor is de hoeveelheid gegevens te klein. Alleen de overgang rond
1870 biedt voldoende informatie. Bij deze overgang treedt een verschijnsel op, waar ik
in 8.2.3 al op heb gewezen: de samenstelling van de overlevers lijkt structureel af te
wijken van de verenigingen die niet overleven. Op de eerste plaats zagen we daar. dat bij
de Mutanten het ledenaantal niet afnam. Maar ook bij de samenstelling van de leden zien
we verschillen. De grafieken 42 en 43 zijn in 8.2.3 al in absolute aantallen getoond

(grafiek 26 en 27). Hier geef ik ze in de vorm van percentages. We zien dat bij de
Herenverenigingen een aristocratisering optreedt. Het percentage aanzienlijken neemt
toe ten koste van de gegoede burgerij. Bij de Mutanten is de beweging precies de andere
kant op: de welgestelde burgerij neemt toe en de aristocraten lopen weg
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Gratiek 42: Percentages stande,i bij de Herenvereniging.
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Gratiek 43: Percentages standen bij de Mutanten van de Herenvereniging.
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Maar er zijn meer verschillen (grafieken 44 en 45):
De culturele elite staat bu de Mutanten continu terrein af tot 1870. terwul er niets te
merken is van een dergelijke ontwikkeling bij de pure Herenvereniging. Ook op het punt
van de geloofsovertuiging zijn er verschillen, al kan dat toevallig zijn. Bij zowel Pdwnede.s als bij Phi/idor is er een sterk contingent leden uit de kleinere protestantse geloofsgemeenschappen. Ook bij het Doesborghsch Schaakgenootschap was dat het geval.
Samenvattend mag er gesteld worden. dat er bij de Mutanten sprake lijkt te zijn van

een verbreding van de vereniging in de moeilijke fase van de maatschappeli.ike
omgeving. terwijl de overige verenigingen zich meer in eigen kring opsloten. De
isolationistische strategie in de cultuur van de vereniging (zoals waarneembaar bij
Pawnedes) vertaalde zich dus blijkbaar niet in een afhoudend gedrag ten opzichte van
leden. De deur stond open. niaar binnen die deuren werd het eigen spel gespeeld. Dat zal
ook zeker zijn aantrekkelijke kanten gehad hebben.
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Grafiek 44: Percentages elites bij de Herenvereniging.
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Grafiek 45: Percentages elites bij de Mutanten van de Herenvereniging
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Behalve deze verbreding van de vereniging lijken ook andere factoren positief te
kunnen werken:
. de aanwezigheid van vernieuwers. zoals Van Hogendorp en Van Houten bij Discendo

Disci,nus;
. een meer externe orientatie; alleen op die manier bestaat de mogelijkheid voor nieuw
bloed, dat noodzakelijk is om de cultuurveranderingen mogelijk te maken. Ook
hiervoor levert Discendo Disci,nus een overtuigend voorbeeld.

8.3.8 De oudste vereniging van Nederland
Ouderdom geldt als een teken van wijsheid. als iets dat nagestreefd moet worden. Deze
beleving is niet alleen van deze tijd, maar gold ook vroeger al. Het grote probleem voor
degene die wil vaststellen welke vereniging de oudste is, is het afrekenen met allerlei
valse claims. die al meer dan honderd jaar op de ouderdom van verenigingen gelegd
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worden. Recent nog woedde in het tijdschrift Schaakmagazine z'+ een hele discussie over
de claim van het Vereenigd Amsterdanisch Schiwkge'10(}tschclp dat het zou zijn opgericht
in 1822. Mijn onderzoekingen (zie 6.4.2) komen volledig overeen met de bevindingen

van Ton Sibbing in Schaakmagcizi ne.
Maar ook in de negentiende eeuw werd er al de hand gelicht met de historische
feiten. De 'inforniatie' die Messemaker in 1895 aan Van Lennep verstrekte, is aantoonbaar bezijden de waarheid.
Oin orde in de chaos te scheppen, zullen er definities gesteld moeten worden ten
aanzien van leven en sterven van verenigingen.
Bu de start van een vereniging is dat probleem het minst urgent. Geldt de datum van
de eerste bijeenkonist. of die waarop de wetten worden vastgesteld? Bij de meeste
verenigingen gebeurde dat binnen een week. Bij de Schaakclub Utrecht bestaat daarover
onduidelijkheid, maar ook daar betreft de onduidelijkheid maar enkele maanden.
Anders ligt het bij verenigingen waar de datum vergeten was en men zelf, achteraf,
een datum vaststelde. Messemaker 1847 is, ook als men het verhaal over de continufteit
van de vereniging gelooft, niet van 1847. maar van 11 maart 1850.
Ten aanzien van de oprichtingsdatum hanteer ik daarom de volgende werkwijze:
1. De datum die de vereniging zelf opgeeft, geldt als de juiste, tenzij die datum
aantoonbaar onjuist is.
2. Bij verenigingen waarvoor geen datum bekend is, geldt het jaar van de eerste

vernlelding.

Bij het verdwijnen van een vereniging zijn de problemen vaak veel groter, omdat niet
iedere vereniging tot een formele ontbinding komt.
In Eeuwig schaak 21. wordt een voorstel gedaan voor een hierarchie van zuiverheid:
1. het meest zuiver: sinds de oprichting een ononderbroken bestaan, onder dezelfde
naam.
2. minder zuiver: sinds de oprichting een enigszins onderbroken voortbestaan, bijvoorbeeld door naamswijziging.
3. onzuiver, discutabel: na een fusie de oprichtingsdatum nemen van de oudste club.
Deze indeling wordt sindsdien binnen de discussies in de Nederlandse schaakwereld
vaak gehanteerd (zie bijvoorbeeld Scholl in het jubileumboek van Philidor 1847 1,«).
Toch heeft ook deze indeling zijn tekortkomingen. Heroprichting wordt al geheel
genegeerd en het is bijvoorbeeld maar de vraag of een naamswijziging altijd onzuiver
genoemd mag worden. Ik denk dat het noodzakelijk is om terug te gaan naar de definitie
van een vereniging.
Op de eerste plaats is een vereniging een juridische entiteit. Als de juridische entiteit
ophoudt te bestaan, bestaat de vereniging niet meer. Een heroprichting na een formele
ontbinding, is dus per definitie een nieuwe entiteit. Ook voor een afsplitsing geldt, dat de
afgesplitste eenheid de nieuwe entiteit vormt en een nieuw leven begint, zelfs als de

) Sc·haakinagazine. juni en juli 1997. Schaakmaga:ine i de opvolger van Sc·hak·end Nede,·landen het TOW.ic·hif#.

1) Kieboom e.a.. Een·iv Sc·haak - Honderd jaar Schacikclub Urrecht /886-/986.8.
I.
M

Van der Wai e.a.. a.i,·. 17.
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afgesplitste eenheid in sociaal-culturele zin de voortzetting van de oude vereniging zou
vormen.

Maar hoe zit het dan in die gevallen waarin:
1. de vereniging nooit formeel ontbonden is. maar gedurende kortere of langere tijd de
facto niet heeft bestaan?
2. de juridische rechten overgedragen zijn aan een nieuwe juridische entiteit?
3. de vereniging een nieuwe naam krijgti
4. een vereniging een jaar lang niet bij elkaar komt om na een jaar verder te gaan. zoals

leek te gebeuren bij het Doesborghsch Schaakgenoot.·chap in I 880? Is er dan sprake
van dezelfde vereniging?
In deze gevallen zal via juridische haarkloverij vast ook wel tot een uitspraak te komen

ZUn, maar ik zou in deze gevallen toch graag de sociologische benadering in de beoordeling willen betrekken. In hoeverre is er in die gevallen sprake van een continuiteit in de

sociologische kenmerken?

Ad 1 - Vereniging is nooit formeel ontbonden en heeft gedurende korte tijd niet bestaan.
In dit geval zal er van een nieuwe vereniging gesproken moeten worden. zelfs in het
voorbeeld van het Sneeker Schatikgeze/schap (7.3.2). dat in 1890 en 1906 twee keer
wordt heropgericht onder gebruikmaking van hetzel fde notulenboek. In 1890 werd er
zelfs gebruik gemaakt van hetzelfde reglement, maar in 1906 worden er nieuwe wetten
samengesteld en wordt de naam Schaakclub Sneek. Voor 1906 geldt dat het kenmerk
'Organisatie en positionering' door de wijziging der wetten is veranderd. In het geval van
1890 heeft ook de sociologische benadering met problemen te kampen. 'Organisatie en

positionering' en 'vrijwilligheid en vrijblijvendheid' zijn vanwege het gebruik van
dezelfde wetten ongewijzigd. evenals 'de samenstelling' (in grote lijnen) en de 'invulling
van het verenigingsleven'. 'Duurzaamheid' is dan de factor die het verschil bepaalt. Dat
kenmerk kan in 1875 onmogelijk hetzelfde zijn als in 1890. Of men ervaart de verschillen. - en in het geval van het Sneeker Sc/wakgezelse·ha/, was dat ook zo. want men sprak
van'le bijeenkonist' enzovoorts - of er is een contradictie tussen beleving en werkelijkheid. Ik vermoed dat ook de juridische fijnslijpers tot deze conclusie gekomen zouden
Zljn

Ad 2 - de juridische rechten zijn overgedragen
In dit geval hangt het sterk af van de gelijkwaardigheid van de twee verenigingen. Er zijn
theoretisch twee situaties. waarin men zou kunnen rechtvaardigen dat de nieuwe entiteit
gezien wordt als een voortzetting van de oudste:
a. de twee verenigingen zijn sociaal-cultureel exact hetzelfde.
b. de oudste vereniging is veruit de grootste en de kleinste vereniging heeft vrijwel geen
invloed op de cultuur van de nieuwe vereniging.
De eerste mogelijkheid (a) is in het geval van uitsluitend een naamswijziging gelijk aan
geval 3. Andere gevallen dan uitsluitend een juridische wijziging zijn naar mijn gevoel
puur theoretisch. De tweede mogelijkheid (b) treedt op bij een ongelijkwaardige fusie
tussen twee verenigingen. De grootste vereniging zou dan aanspraak kunnen maken op
handhaving van zijn ouderdom.
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Ad 3 - de naamswijziging
In dit geval zal goed gekeken moeten worden naar de reden voor naamswijziging. Als de
naamswijziging het gevolg is van een gevoel dat er een nieuwe vereniging is ontstaan,
dan zal men zelf al nauwelijks op het idee komen om de oude datum en status te
claimen.
In het geval van de Utrechtsche Schaakrereenigi,ig had zich misschien dit geval
kunnen voordoen. De vereniging heeft nog lang bestaan met een kleine kern van leden.
niaar toen daar nieuw bloed bij kwam. besloot men om een nieuwe vereniging op te
richten (7.4.3).
Dit is een heel andere situatie dan waarin men een naamswijziging doorvoert, omdat
men de nieuwe naam beter vindt passen bij de ondertussen aan de nieuwe situatie aangepaste vereniging. In dit geval mag een naamswijziging zeker geen belemmering vormen
voor een ouderdomsclaim. Naar mijn mening vallen de wijzigingen bij Discendo Discimus naar Ludendo Discimus en terug en bij Palamecies naar Messemaker hier onder.

Ad 4 - de vereniging komt bewust een tijd niet bij elkaar
Dit geval is theoretisch, omdat het in de praktijk niet is opgetreden. Ik denk dat. waar
men bewust voor het stilleggen van de vereniging voor een bepaalde periode kiest en
daarna verder gaat, de conclusie moet luiden dat de vereniging continu heeft bestaan.
Hoe ziet nu de lijst van potentiele overblijvers van vOOr 1890 er qua claims uit in

volgorde van geclaimde oprichtingsdatum?
1. Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap. \9 september \822.
2. Messemaker (Gouda), 24 mei 1847.
3. Philidor (Leeuwarden), 12 november 1847.
4. Strijdt met Beleid (Nijmegen). 10 december 1848.
5. Oefening en Ontspanning (Kampen).4 januari 1849.
6.

PaHas (Deventer). 20 november

1849.

7. Discendo Discimus (Den Haag). 29 december 1852.
8. Morphy (Leiden), 12 november 1863.
9. Ludendo Smdemus (Groningen). 1864.
10. Statinton (Groningen), 27 november 1871.
11. Doesborghsc·h Schaakgenootsc·hap. 2 I mei 1873.

11. Van der Linde (Winschoten). oktober 1874.
13. Schaakc·/ub Sneek. 18 oktober 1875.

14. Sc·haakclub Vlissingen. 1 april 1882.

15. Schaak- en dainclub Zukertort (Amstelveen), 18 december 1884.
16. Westergoo (Bolsward), 18 januari 1886.
17. (Amsterdanische Schaakclub. ASC. I februari 1886).
18. Sc·haakclub Utrecht, 5 oktober 1886.
19. Hi/rerst,msc'h Sc·haakgenootschap. 28 september 1887.

20. Paris (Delft). 14 november 1889 x

-' i Over de Doi·drei·ht.ic·he.ic·haaki·hibuit 1888 hebik geen intorniatie over haar bestaan in de twintipte eeuw.
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Ik wil proberen deze claims te beoordelen, al kan ik voor gebeurtenissen uit de twintigste
eeuw geen volledigheid claimen. omdat die periode buiten mijn onderzoeksterrein viel.
1.

Vereenigd Amsterdainsch Schaakgenootschap 1* .
Zoals eerder aangegeven berust de claim op 19 september 1822 op een onjuiste
interpretatie van de historische feiten. Het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap is ontstaan uit de gelijkwaardige fusie op 21 december 1878. Vanwege deze
gelijkwaardigheid zijn er geen argumenten de claim tot 1 december 1856 (de ont-

staansdatum van de fusieparmer LL, Bourdonnais) te verlengen.
Dan speelt nog de fusie met de Ainsterdainsche Schaakclub (opgericht 1 februari
1886). In 1968 degradeert de Amsterdamsche Schaakclub (tien keer kampioen van
Nederland!) uit de Hoofdklasse. Omdat men ook te maken heeft met een teruglopend

ledental knoopt men fusiebesprekingen aan met het Vereenigd Anisterdamsch
Schaakgenootschap. In 1968/69 komen de gefuseerde verenigingen met din team uit
in de Hoofdklasse. Bij deze fusie is de ongelijkheid niet zodanig dat men kan spreken van een situatie waarin men de oprichtingsdatum van de oudste vereniging kan
overnemen. Tot en met 1979/1980 geeft de vereniging ook zel f als oprichtingsdatum
11 oktober 1968 1,9!

Conclusie: Het huidige VAS/ASC is van 11 oktober 1968. Oudere claims passen
niet binnen de hier gehanteerde uitgangspunten. Er is natuurlijk wei sprake
van een continue schaakgeschiedenis in Amsterdam vanaf 1822.
2. Messemaker in Gouda 240.
De claim op 1847 is hoe dan ook incorrect. De vereniging waarop Messemaker zijn
claim baseert, Vriendentrouw, is volgens eigen schrijven uit 1851, opgericht op 11
maart 1850. Vriendentrouw heeft bestaan tot de tweede helft van de zestiger jaren

van de negentiende eeuw. Messemaker laat zijn ontwikkeling echter lopen via
Oefening en Beleid, dat zich in 1860 afsplitste van Vriendentrouw. Iedere claim op
1850 is daarmee onterecht. Overigens hield ook Oefening en Beleid ongeveer op
hetzelfde moment op te bestaan als Vriendentrouw. In juni 1870 werd Palamedes
opgericht, zoals een advertentie in de krant aangeeft. De naamswijziging die Palamedes in 1886 ondergaat in Messemaker is naar mijn mening, gezien de gegeven
onderbouwing geen reden de continuiteit van deze vereniging te kritiseren. Alleen,
Messemaker hield op het einde van de negentiende eeuw de facto op te bestaan. De
samenstelling van het nieuwe Messemaker uit 1907 was anders. slechts drie van de
twintig leden waren eerder lid van Messemaker geweest.
Conclusie: Messemaker is heropgericht in de twintigste eeuw en kan geen claim
doen gelden op een bestaan in de negentiende eeuw, en is zeker niet, zoals hun
brielhoofd aangeeft 'de oudste schaakvereniging van Nederland'.
3. Philidor in Leeuwarden 1,1.

238
)
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Zie 6.4.2.

) Van der Wai e.a., a. w·.. 13.
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Zie 8.3.4.

)

Zie 8.3.5.
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De bestaande club heeft in het verleden drie fusies achter de rug: 29 april 1904 (de
datum van de eerste gemeenschappelijke ledenvergadering van Philidc,r -6 leden. een
erelid en een erevoorzitter- en Vriendenkring -ongeveer \8 leden-), 19 oktober 1917

(de eerste gemeenschappelijke ledenvergadering van Philidor -18 leden- en Eri·elsior -circa 15 leden-) en 1941 (Philider met 100 leden en Het Witte Paa,21 met 20
leden). De laatste fusie is de Friezen vergeven, want die fusie was noodzakelijk oni
de huur bij een NSB-er te kunnen opzeggen. De twee andere fusies zijn echter
dodelijk voor een claim op een oude oprichtingsdatum. Vcjdr de fusie met Vriendenk,·ing werd op de bijeenkomst van 11 maart 1904 voorspeld dat Pltilidor haar laatste
levensjaar was ingegaan. De fusie met Vriendenkring is zodanig uit balans dat men

zich zou kuntien afvragen of de oprichtingsdatum van Vriendenkring overgenomen
zou kunnen worden. De fusie met Excelsior maakt echter zelfs die vraag nagenoeg
overbodig.
Conclusie: Philidor in Leeuwarden kan als vereniging niet op 150 jaar continuYteit bogen. Er is wei sprake van 150 jaar schaken in Leeuwarden.
4. Strijdt niet Beleid (Nijmegen) "In mijn beschrijving van deze vereniging heb ik al aangegeven. dat de oorspronkelijke vereniging waarschijnlijk in de tweede helft van de zestiger jaren ophield te
bestaan. Daarna zijn er nog wel enkele opflikkeringen van verenigingsleven geweest
onder de naam Strijdt met Beleid ( 1894), maar de huidige vereniging is pas heropgericht in 1907.
Conclusie: Strijdt met Beleid uit Nijmegen is van de twintigste eeuw.
5. Oefening en Ontspanning (Kampen).
Deze claim is wei bijzonder opmerkelijk. Kampen kan refereren aan een zeer oude
schaakgeschiedenis (op de intekenlijst op Anastasia en het schaakspel stonden twee
Kampenaren). In 1849 werd in Kampen Oefening en Uitspanning opgericht. Deze
vereniging trad in de eerste twee jaren van zijn bestaan regelmatig naar buiten, maar
daarna werd het behoorlijk stil. Verbeek vern"teldt de vereniging nog wel in 1861 en
in 1867/8, maar concrete levenstekens zijn er niet. Van 1871 tot 1873 speelt de
schaakvereniging Palamedes uit Kampen enkele correspondentiepartijen. De vereniging heeft in 1873 22 leden. maar daarna zijn er geen berichten uit Kampen tot eind
1899. Ook de Nederlandsche Schaakbond meldt in 1895 en 1898 geen verenigingen
in Kampen. Pas in oktober/november 1899 wordt de Kantper Sclwakclub opgericht.
Na 1870 is ertot 1910 nergens sprake van Oefening en Uitspanning. Ook Niemeijer
noemt Oefening en Uitspanning in 1939 niet onder de nog bestaande verenigingen.
Zelfs in 1949 en 1974 is er geen berichtgeving over een 100-jarig of 125-jarig
bestaan.

Conclusie: Oefening en Ontspanning kan zonder verdere bewijslast geen
aanspraak maken op de aangegeven ouderdom.
6. Pallas (Deventer).
Pahs un Deventer werd op 20 november 1849 opgericht en was de eerste twintig
jaar een typische Herenvereniging. Aanvankelijk heette de club Schaakc,efening.

112) Zie 7.2.6
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maar op 6 december 1850 werd de vereniging herdoopt in Pallas. De vereniging
kende boetes -tien cent voor te laat komen, wat afgekocht kon worden voor een
gulden per jaar- en natuurlijk ballotage. Het lid Werndly wint de wedstrijd in Nijmegen in 1858. Zoals bij alle Herenverenigingen loopt het aantal leden in de zestiger
jaren fors terug. in 1875 zijn er nog maar vier over. Dan wordt prof. Burgersdijk lid.
die door een meer externe opstelling (correspondentiepartijen met andere verenigingen en het lidmaatschap van Het Noordelijk Sclwakbond) de vereniging weer vlot
trekt. Het grote bezwaar tegen de claim van Pallas is de gelijkwaardige fusie van 16
maart 1920 met de verenigingen Eendracht en Caiksa. "teneinde een groote, sterke
club te verkrijgen 99 28. Deze beschrijving laat weinig interpretatieruimte voor de aard
van de fusie. Na de fusie heette de vereniging aanvankelijk Pallas-Unitas. Er volgen
meer fusies. In 1939 fuseert zij met RKSV de Toren van De\'enter (opgericht 1934).
Deze fusie was geen succes, want waar Pallas voor de fusie 24 leden had. waren dat
er na een jaar fusie nog maar 18. allen oorspronkelijk Pal/as-leden. In 1952 fuseert
Pallas (46 leden) met de Christelijke SchaakVereniging Philidor (14 leden. opgericht
1934). De naam wordt dan Deventer Schaak Genootschap. In 1964 is er weer een
fusie van het Deventer Schaak Genootsc/tap (59 leden) met RKSV Hehos ( 18 leden).
De naam wordt dan DSG Pallas 144

Conclusie: Het huidige Pallas is in 1920 of later ontstaan, afhankelijk van de
beoordeling van de fusies.
7. Discendo Discimus (Den Haag) 1.

100

JAAR
D.D.

7
S GRAVENHAAGSCH SCHAAIGENO(YACHAP

DIS( ENDO DIS<IMUS

Afbeelding 36: Titelblad van het jubileumboek van DD bij 100-jarig bestaan.
243

) Tijdschrift ran den Nederland:,clien Schaakbolid. ·april \910.14.
244
1

Gegevens ontleend aan een door de secretari4 van 'DSG Palla' ingezonden brief in Sc·hakend Nederland van
oktober 1987.17.

245
)

Zie 8.3.2.

339

In

de eerdere bespreking van deze vereniging zijn de transtormatiepunten uit haar

geschiedenis uitgebreid aan de orde geweest. Het enige punt van aandacht in deze
context is de naamswijziging naar Lixleticic, Disciinits en terug. Deze naatiiswijziging
A volledig toe te schrijven aan het onbegrip over de graniniaticale tout in de naam eii
uiteindelijk vond men de naam mEt fout toch het beste passen bij de vereniging.

Conclusie: Disce,tdo Discimus is htit voorbeeld van een vereniging die door
interne transformaties zich steeds aan de eisen van de tijd heeft weten aan te
passen en die daarbij een continu verenigingsleven in stand heeft weten te
houden.

DISCENDO DISCIMUS IS j de boven gehanteerde uitgangspunten DE
OUDSTE SCHAAKVERENIGING VAN NEDERLAND.
M(,rphy (Leiden) "".
De eerste oprichting van de studentenschaakvereniging Morphy vond plaats op 12
november 1863, maar de huidige vereniging is zeker van de twintigste eeuw. Tussen

S.

1881 en 1907 is er geen teken van leven.

Conclusie: De studentenschaakvereniging Motphy is van de twintigste eeuw.
9. Llidendo Stildemus (Groningen) 31.
Studentenschaakverenigingen worden in het algemeen gekenmerkt door een grote
variatie in de intensiteit van het verenigingsleven. De vereniging wordt als De
Sc·haakc·/ub voor het eerst vermeld in de G,yming.w·he Sttidente,whminak van 1864.
maar wordt op 8 november 1870 al weer 'wederopgericht'. De rest van de eeuw lijkt
er. op wat naamswijzigingen na -de naam Ludendo Studemus wordt pas voor het
eerst gebruikt in 1884!-. sprake van continue activiteit. Niemei.ier meldt echter dat de
vereniging in september 1919 weder wordt opgericht.

Conclusie: De studentenschaakvereniging Ludendo Studemus is van de
twintigste eeuw, maar heeft voorgangers tot 1864.

10. Statinton (Groningen).
Schaakvereniging Statinton. opgericht 27 november 1871, heeft in de negentiende
eeuw een continu verenigingsleven gehad. "Na 1910 ging het bergaf met de vereeniging. Na een kleine 40 jaar in 'de Beurs' te hebben vergaderd. was men naar 'de
Harmonie' verhuisd. waardoor echter het clubleven verwaterde en het meer een
gezellige societeit werd, waarvan naar buiten weinig uitging. Dit verbeterde eerst

na 1920". *
De vereniging benoemde echter wei steeds een nieuw bestuur en hield ook weI
wedstrijden 144. De aanspraken van Stalint()11 zijn pas veel recenter ondergraven: in
1984 fuseerde Pammn (circa 30 leden) met S.C Helpnian (circa 50 leden)

Conclusie: Het huidige Staunton is van

1984.

\ 1. Doesborglisch Schaakgencic,tsclicip >'.
3J" 1 Zie 9 2.2
") Zie 9.2.5.
11.
)

Krantenartikel uit het Nicui,·.,b/ad

t'(m

het Xcu,i·deit. 1936. Koninklijke Biblic,theek L/N 39()5.

w 1 Statmt„,1 /£71-/996. S. C. He/IMM,1 /939-19,*4 - e.,·ti·a editie ,·cut het ,·/ub/,lad ,·0 3(·hacik.i,c'zi'Ac /1,il, .St 11<„toil.
augu.tu. 1996. 16- 17 en 24.

-"2 Zie 8.3.6.
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Ondanks vele moeilijke jaren kent de vereniging vanaf zijn oprichting op 21 mei
1873 een continu verenigingsleven in de negentiende eeuw. Dit schijnt ook in de
twintigste eeuw zo geweest te zijn. De vereniging vierde in 1998 zijn 125-jarig
bestaan.

Conclusie: Het Doesborghsch Schaakgenootschap heeft steeds bestaan vanaf
1873.

12. Van

der Linde (Winschoten) -"

In de beschrijving van de vereniging heb ik al aangegeven dat Van der Unde na 1907
verdween en pas in de dertiger jaren weer werd opgericht.
Conclusie: Het huidige Van der Li,ide is uit de twintigste eeuw.
13. Schaakclub Sneek 2,2

Het Sneker schaakleven is al beschreven. Daarbij is aangegeven, dat de Scliaakclub
Sneek pas is opgericht in 1906.
Conclusie: De Schaakc/ub Sneek is op zijn best uit 1906.
14. Schaakclub Vlissingen.
In april 1882 werd volgens Niemeijer het Schaakcollege Vlissingen opgericht en
werd deze later de Wissingsche Schaakclub genoemd. Deze vereniging ben ik in de
negentiende eeuw echter niet tegengekomen. Hoewel er in 1898 twee mensen uit
Vlissingen lid zon van de Neder/andsche Schaakbond, is ook de Nederlandsche
Schaakbond niet op de hoogte van een vereniging in Vlissingen. Op de ledenlijst van
de Neder/andsche Schaakbond 1898 is er althans geen vermeld. Pas in 1933 ben ik
een eerste vermelding van de V/issingsche Schaakclub tegengekomen. Alleen in
1947 maakt het TO.dschrift van den Neder/andschen Schaakbond melding van een
jubileum. In 1957,1962,1967,1972,1977 en zelfs in 1982 niets.
Conclusie: De Schaakclub Vlissingen moet met bewijsmateriaal komen om op
de lijst van oudste nog bestaande verenigingen terecht te komen.
15. Schaak- en Damclub Zukertort (Amstelveen).
Deze dorpsvereniging (zie 9.3.4) werd op 18 december 1884 opgericht. De
vereniging kende vanaf het begin een interne competitie en trad veelvuldig naar
buiten door middel van correspondentiepartijen. Fermie en Van den Berg waren de
belangrijkste spelers. De vereniging is de negentiende eeuw zeker ongeschonden
doorgekomen, maar de vereniging schijnt in 1972 na een fusie met ASVU tot de SV
Am.5telveen te zijn omgevormd.
Conclusie: Bij gebrek aan meer informatie over de fusie uit 1972 verdwijnt
Zukertort uit de lijst van oude verenigingen.
16. Westergoo (Bolsward).
Westergoo (ook wei Westergo geschreven) werd volgens de Schaakkalender van Het
Noordelijk Schaakbond op 18 januari 1886 opgericht en had in 1887 al 34 leden en
in 1888 36. Westergoo spedde correspondentiewedstrijden met Philidor uit Leeu-

warden, met Fenverd en Omstreken en met Ons Huis uit Amsterdam. De eerst- en
laatstgenoemde partijen gingen verloren. de tweede werd gewonnen. In de tweede

25/
1

Zie 7.3.4.

2 21 Zie 7.3.2.
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helft van de negentiger jaren liep het ledental terug, maar vanaf 1902 was er weer

een stijgende lijn inerkbaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verzonk Westergoo
echter in een winterslaap. waar het pas in 1923 uit zou ontwaken.
Conclusie: Het huidige 1Vestergoo is een voortzetting van, maar is niet dezelfde
als, de gelijknamige vereniging uit 1886.
(17. Amsterdamsche Schaakclub.)
Deze vereniging is als zwakste in 1968 gefuseerd met het Vereenigd Amsterdamsch
Schaakgenootschap en bestaat dus niet meer, vandaar de haakjes.
Conclusie: De Amsterdanische Schaakclub behoort niet tot de oude, nog
bestaande schaakverenigingen.

\8. Schaakclub Utrecht.
Schaakclub Utrecht, opgericht 5 oktober 1886, heeft sindsdien altijd bestaan, is nooit
gefuseerd en heeft nooit een naamswijziging ondergaan.
Conclusie: Schaakclub Utrecht behoort tot de oudste schaakverenigingen van
Nederland.
19. Hilversumsch Schaakgenootschap m.
Opgericht op 28 september 1887 als een 'moderne' schaakvereniging, speelde het
Hilversumsch Schaakgenootschap vanaf het begin een vooraanstaande rol in het
Nederlandse schaakleven. Het was betrokken bij de eerste massakampen. Voor zover
ik kan nagaan heeft het Hilversunisch Schaakgenootschap al zijn jubilea gevierd. Ik
heb geen aanwijzingen over fusies gevonden.
Conclusie: Het Hilversumsch Schaakgenootschap heeft een continu bestaan
sinds zijn oprichting achter de rug. Het voorbehoud over gegevens uit de twintigste eeuw is zeker ook op het Hilversumsch Schaakgenootschap van toepassing,
omdat ik weinig informatie heb over de vereniging in de twintigste eeuw.
20. Paris (Delft) 1,4
De studentenschaakvereniging Paris werd opgericht op 14 november 1889. Zijn
bestaan in de negentiende eeuw is goed gedocumenteerd (zie 8.1.6). Over de twintigste eeuw is mij veel minder bekend. Bij studentenschaakverenigingen moet een
gezond portie wantrouwen gebezigd worden. Al in 1909 is het in ieder geval niet
meer Paris die tegen de studentenverenigingen uit andere universiteitssteden strijdt.
Om een uitspraak over deze ouderdomsclaim te kunnen doen is verder onderzoek in
de twintigste eeuw noodzakelijk
Conclusie: De claim van Paris moet verder geverifieerd worden.
Van de oorspronkelijke top-20 vallen dus de meeste verenigingen ati De top-4 ziet er nu

als volgt uit:

1. Discendo Discimus (Den Haag), 29 december 1852.
1. Doesborghsch Schaakgenootschap. 11 mei 1873.
3. Schaakclub Utrecht. 5 oktober 1886.
4. Hili,ers,unsch Schaakgenoot.w·hap. 28 september 1887.

lg')

Zie 9.3.5.
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Als

de Nederlandsche Schaakbond als

vereniging gezien moet worden, dan zou die op

de derde plaats terecht komen.

8.4 Conclusie
in de negentiende eeuw zijn er grote veranderingen opgetreden bij de stadsverenigingen.
Die veranderingen zijn al zichtbaar in de naamgeving van de verenigingen. Bij de
naamgeving heerste en heerst er in Nederland een wat afwijkende cultuur. Namen met
een motto of vernoemingen naar bekende schakers of mythologische figuren lijken
typisch Nederlands te zijn. Rond 1885 verandert dat wel, want dan neemt het percentage
verenigingen met een naam naar de vestigingsplaats fors toe.
De naamgeving is echter maar een uiterlijkheid van veel essentielere wijzigingen. De

schaakverenigingen begonnen als een kring. Dat is goed zichtbaar bij het Haagsche
Schacikgenocitschap met zijn ambtenaren en. nog mooier. bij Sissa in Wijk bij Duurstede.
Bij de Herenvereniging stond de societeitsgedachte centraal, waarbij echter iedereen
vanuit zijn eigen belangen acteerde. Het nut was een belangrijke drijfveer en alleen het
heden telde. Deze benadering is herkenbaar in de organisatie van de verenigingen. Het
bestuur had uitsluitend een uitvoerende taak. In het algemeen kan gezegd worden dat de
organisatiegraad laag was. Sommige verenigingen hadden wel veel regeltjes. maar in
termen van verantwoordelijkheid bleef veel in het vage.
Deze opstelling veranderde langzaam. De maatschappelijke veranderingen. en dan
met name de verzuiling, hebben daaraan bijgedragen. Dat werd ook zichtbaar binnen de
verenigingen: men kreeg meer oog voor duurzaamheid, het schaak spelen zelf werd
onderwerp van gesprek. bij leden thuis spelen kwam niet nicer voor.
Die veranderingen uitten zich echter vooral in een crisis van de schaakvereniging
Het aantal verenigingen nam sterk af. evenals het aantal leden. Vooral in Holland en in
de grote steden is die crisis merkbaar.
Na 1885 herrijst de schaakvereniging in een modern jasje. Schaken is primair sport
geworden. wat zich uit in de onderlinge wedstrijden, en de organisatie is sterk verbeterd.
De vereniging is een zelfstandige entiteit geworden met een eigen doel. De Algemene
Vergadering heeft een duidelijke positie gekregen ten opzichte van een in belang
toegenomen bestuur. De verenigingen krijgen ook een veel sterkere externe orientatie en
sluiten zich veelal bij de in 1892 gereorganiseerde schaakbond aan.
De veranderingen zijn ook zichtbaar in de samenstelling van de schaakverenigingen.
Heel verrassend daarbij is dat de verenigingen die de veranderingen overleven wat
anders zijn samengesteld dan de overige. Ze zijn meer divers samengesteld en herbergen
veelal een minderheidsgroepering in religieus opzicht. Bij de Herenvereniging neemt het
percentage aanzienlijken langzaam toe. wat te maken kan hebben met een grotere
identificatie van de conservatief-liberalen met de societeitsgedachte en het 'heren-onderelkaar'-gevoel. Pas na 1885 neemt dat percentage af. De gegoede burgers hebben de hele
negentiende eeuw het hart van de schaakverenigingen gevormd. maar er was wel sprake
van een afnemend percentage.

Voor een volwaardige analyse van de samenstelling van de schaakverenigingen was de
hoeveelheid informatie echter te klein.
De veranderingen zijn ook goed zichtbaar in de bezigheden van de verenigingen.
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In plaats van de soupers komt de onderlinge wedstrijd, het oplossen en componeren van
problemen in verenigingsverband verdwijnen geheel. Het correspondentieschaak beleeft
een revival tussen 1885 en 1899. Typisch is ook het ontstaan van de niassakamp. als
wedstrijd tussen twee verenigingen. De focus op het schaken vertaalde zich ook in
langere clubavonden bij de Moderne Vereniging. Het aanvangstijdstip verschuift van
19h00 naar 2(}hOO. maar het eindtijdstip van 22hOO naar 24hOO.
De vrijwilligheid oni toe te treden tot een vereniging neemt in de loop van de eeuw
toe. De eisen van de coterie nemen af. de ballotage wordt minder streng. De contributie
wordt lager. evenals het entreegeld.
Daarna werd de aandacht gericht op die verenigingen die de tand des tijds wisten te
doorstaan. Allereerst was dat Discendo Discimus. Bij deze vereniging was goed
zichtbaar dat door goed bestuur op de cruciale momenten de twee crises uit 1870 en
1886 werden overwonnen. De vereniging koos op die momenten voor een externe
orientatie in plaats van te verzanden in intern gekonkel. Door die exteme orientatie was
het veel eenvoudiger tot de inteme aanpassingen te komen. Dat de vereniging niet lang
daarna terugviel in onderling samenzijn. maakte niet uit: de echte crisis was voorbij.
Bij Pahunedes was een heel andere benadering zichtbaar. De vereniging benadrukle
de eigen kenmerken van 'herenvereniging' en paste zich slechts gedeeltelijk aan de
nieuwe eisen van de tijd aan. Weliswaar ondersteunde men de 'nieuwlichterij'. mede
omdat een aantal leden in beide typen vereniging deelnemer was, maar dat schiep toch
vooral de voorwaarden om het eigene vast te houden.
In Gouda bestond de strategie uit het verlaten van de oude vereniging en het
oprichten van een nieuwe. die meer aan de eisen van de tijd voldeed. Van Vriendentrouw

werd het Oefening en Beleid. Beide verenigingen hielden eind jaren zestig op te bestaan.
Palamedes werd in 1870 opgericht om in 1886 omgedoopt te worden in Messe,neiker.
Hier lijkt aanpassing de belangrijkste motivatie geweest te zijn.

Philidor in Leeuwarden bestond vooral uit gegoede burgers uit de economische elite.
Na een moeizame start in 1847. waarbij in 1857 zelfs de opheffing van de vereniging
werd overwogen, begon de vereniging vanaf 1858 te groeien. Hierbij lijkt het organiseren van wedstrijden een duidelijke factor te zijn geweest. Het organiseren van
wedstrijden gaf, zoals bij menig vereniging. ook problemen, met name met de opkomst
van de deelnemers. Die problemen groeiden Philidor boven het hoofd. toen zij besloot
om een wedstrijd door middel van een competitie in plaats van een afvalsysteem te
houden. In een tumultueuze vergadering. mede in de hand gewerkt door een voorzitter
die niet probeerde de vergadering te leiden, kwamen de interne spanningen als een
vulkaanuitbarsting naar buiten. Het lijkt een confrontatie tussen de societeitsgedachte en
schaken als wedstrijdsport geweest te zijn, waarbij de societeit als winnaar uit de bus
kwam, ook al werden er nog weI af en toe wedstrijden gehouden. Na deze confrontatie
liep het aantal leden steeds terug, af en toe versneld door de soms heftige ruzies binnen
de vereniging. Heel apart is de relatie van Philidor met Anderssen uit Huizurn.
A„derssen is van veel modernere snit dan Philidor. maar de verenigingen ontwikkelen
vanaf 1880 een intensief contact. Regelmatig komt men bij elkaar over de vloer. Een

dergelijke relatie gaat Philidor

niet aan rnel Leeu,i·arden. zij proberen de nieuwe

vereniging tot aansluiting te bewegen. Leeuwarden. waarschijnlijk een Moderne
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Vereniging, wijst dat echter af, maar heeft zelf onvoldoende draagvlak binnen
Leeuwarden. Na de opheffing van deze vereniging, worden alsnog enkele mensen lid
van Philidor. Philider is min of meer in een geisoleerde positie terecht gekomen. Er
komt vrijwel geen nieuw bloed meer en de vereniging ontwikkelt nauwelijks initiatieven
om daarin verandering te brengen. Als in 1903 nog maar zes leden over zijn, zoeken zij
toenadering tot het in 1898 opgerichte Vriendenkring. Dat leidt in 1904 tot een fusie.
waarbij de naam Pltilidor behouden blijft.

De ontwikkeling van het ledental van het Doesborghsch Schaakgenc,otschap.
opgericht 1873, lijkt sterk op die van Philidor. Ook in Doesburg is er sprake van een
moeizame start. In 1880 wordt voorgesteld de vereniging voor Edn jaar op te heffen,
maar dat voorstel haalt het niet. Het leidt wei tot enkele activiteiten en daarmee tot een
grotere aantrekkingskracht: het ledental groeit. Of deze voorgeschiedenis van invloed
geweest is op de discussie over een reservefonds die jarenlang zal aanhouden, is niet
duidelijk. In zijn essentie

gaat de discussie over het aspect 'duurzaamheid' van een

vereniging. Die essentie wordt eigenlijk nooit duidelijk binnen de vereniging zelf, omdat
de voorstanders van het reservefonds de argumenten niet duidelijk weten te verwoorden.
Het persoonlijk gewicht van voorzitter en later erevoorzitter Warren, zorgt er voor dat
het reservefonds aanvankelijk wei komt, maar met alle discussies verspeelt hij wel zijn
krediet. In 1898 wordt dan besloten het grootste deel van de reserve te bestemmen voor

de viering van het 25-jarig bestaan. Warren zegt dan zijn lidmaatschap op.
In de bespreking van de voorbeeldverenigingen kwamen alle mogelijke overlevingsstrategieen aan bod: isolatie. aanpassing. afsplitsing. fusie. wederopstanding en het

kiezen van een andere organisatievorm. Voor een duidelijke benoeming van de
voorwaarden tot overleven is de hoeveelheid informatie echter te klein. Externe
orientatie en de aanwezigheid van minderheidsgroeperingen lijken de meest waarschijnlijke voorwaarden.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een onderzoek naar de oudste vereniging van
Nederland. De conclusie luidt dat Discendo Discimus de oudste schaakvereniging van
Nederland is. Veel verrassender is misschien nog wel. dat de meeste claims voor een
ontstaan vddr 1890 onterecht zijn.
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9.

OVERIGE TYPOLOGIEEN VAN SCHAAKVERENIGINGEN

9.1 Inleiding
In hoofdstuk 6,7 en 8 kwamen de stadsverenigingen aan de orde. In dit hoofdstuk
komen de resterende. in hoofdstuk 5 benc,emde typologieen aan de orde. Allereerst de
Studentenschaakverenigingen. die vanaf 1855 ontstonden. Deze worden besproken per
studentenstad. Blijkbaar vormde de studentenwereld nicer een wereld op zichzelf dan de

officierenwereld, want een exclusieve militaire vereniging is mij niet bekend.
Daarna wordt de aandacht verlegd naar de Dorpsverenigingen. Binnen deze
typologie worden drie groepen onderscheiden. Van de meeste Dorpsverenigingen is
weinig informatie bewaard gebleven. wat een grondige analyse onmogelijk maakt.
Het hoofdstuk wordt besloten met een beschouwing van de al dan niet succesvolle
pogingen oni te komen tot een vorming van schaakbonden.

Bii de opzet van dit onderzoek heb ik geprobeerd het begrip 'vereniging' invulling te
geven door zowel te kijken naar de juridische kenmerken als naar de sociologische. Op
grond van die kenmerken viel een aantal schaakverbanden ati Daar konden twee redenen
een rol bij spelen:
1. er was te weinig informatie om het verband te kunnen categoriseren:
2. het verband voldeed nadrukkelijk niet aan een van de kenmerken van een vereniging:
dat was dan meestal het organisatiekenmerk.
Op de laatste categorie wil ik toch nog even kort ingaan I
Ik heb elf verenigingen als 'int'ormele groep' gecategoriseerd, daarvan waren er zeven
in de periode 1840- 1 854. liep er Edn van 1850 tot 1861. waren er twee in de periode
1870- 1884 en eveneens Edn in de periode 1885-1899 z.
De levensduur van deze verenigingen is in de volgende tabel weergegeven:
Tabel 9-1 Levensditur van de informele groenen
Aantal.iaren van bestaan
1

1

Aantal verenigingen
5
1

3

3

4

1

12

1

Ongeveer de helft houdt al in zijn eerste jaar op te bestaan en de tweede crisis komt dus
al na drie jaar.
De doelen van deze groepen konden behoorlijk verschillen. De groepen in Wijk bij
M

De verbanden waarvan ik /eg. dat er te weinig int'cirmatie is ( IJ+sel+tein, Maar,+en, Sc·haakc·clle,i:e Vlis ing/it.
Tiel. L.eid.,<·he Dam- en Sc·hacit·ereenizing.

Enschede en Kaabheupel). wil ik dus mk niet hier behandelen.

indien de 'verenigingen' die via correspondentiekhaak bekend ii.in, inderdaad. ioals ik vermc,ed. geen
, erenigingen waren. dan komen ie weI in de,e categorie terecht.

7 Bij die laaive periode heb ik gemeend. waar Van l.ennep in /iin Swat

,·a//

den Nederiand. c·hen Sc·haakbo,id.

21. (/ie 9.3.5} ,preekt van drie kerenigingen in Weht/aan met gezamenlijk dertig leden. de,e al. 1}1#n
informele gniep te moeten registreren
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Duurstede (1842-1844) en Amersfoort (1844?-1846) werden daarna in echte verenigingen omgezet. Het bestaan van de informele groepen is vastgelegd door de notulen van de
oprichtingsvergaderingen van de nieuwe verenigingen. Van de groep in Krommenie in
1895 (zie 9.3.5) kan hetzelfde gezegd worden. Deze groepen vormden de voedingsbodem waarop de verenigingen ontstonden. Het is aan te nemen dat dit veel vaker is
opgetreden. Bij deze informele groepen stond het spelen van partijen centraal. Misschien
hoorde een groep rond de persoon van Jelgersma in Roordahuizen (1851). waar in de
notulen van Philidor in Leeuwarden met enige regelmaat over geschreven werd, ook tot
deze categorie. al lijkt het tijdsverschil met schaakvereniging Okkentits (de eerste
berichten over deze vereniging stammen uit 1885. maar toen wei onder verwijzing naar
een zekere ouderdom) te groot om dit echt te mogen veronderstellen.
lets anders lag het bij de groepen die zich wel een naam verschaften, maar waar men
er de voorkeur aan gaf om geen formele organisatie in te richten. Deze verbanden

hadden zonder uitzondering weinig leden, soms al aangegeven door de naam. Carre
( 1878?-1880) in Groningen had zoals de naam zegt, vier leden. In 1878 gaf men zelfs
nog op dat men een president en een penningmeester had '. maar in de jaren 1879 en
1880 liet men dat toch maar achterwege. nadat de Schaakka/ender schande had
uitgesproken over het feit dat er in een stad van 40.000 inwoners twee schaakverenigingen waren. Tres Amigos in Bennebroek bestond van 1850 tot 1861 als vriendenclubje
van drie personen die, zoals men aan Stein schreef in 1851. "geen andere statuten volgen
dan die der vriendschap. beschaafdheid en wellevendheid". De groep onder de naam
Palai,zedes in Delft (1848-1851 ) dankt zijn bekendheid aan zijn inschrijving op het
reglement van Gustavus in 1848 en door de brief van Stein. Palamedes antwoordde
daarop dat ze geen aanspraak wilde maken op de titel 'vereniging'. Palainedes bestond
uit vijf of meer goede vrienden die niet op bepaalde dagen of volgens bepaalde wetten
bij elkaar kwamen. In 1851 schreven ze dat ze speelden volgens de algemene schaakregels, dat moeten dus de regels van Gustavus geweest zijn ! Heel bijzonder en ook
moeilijk te taxeren is het geval van het gezelschap in Ten Boer, waar in paragraaf 5.5 al
over gesproken is. In eerste instantie waien voor dit gezelschap twaalf leden opgegeven.

wat voor een informele groep veelis.
De derde categorie van de informele groepen richtte zich op het oplossen van
schaakproblemen in het Hcindelsblad en in Sissit. Hiertoe behoort Kunst wordt d<,or
arbeid verkregen ( 1851 ), een groepje van twee personen uit Deventer dat zich later
Kunst it'ordt d<*,r (,efening rerkregen ging noemen. Ook de Vriendenkring uit Rotterdam
C 1848) lijkt zich alleen gericht te hebben op het oplossen van problemen.

Als gekeken wordt naar de verenigingskenmerken van deze informele groepen. dan mag
men stellen:

. in juridische zin waren het geen verenigingen.
. de organisatie was nagenoeg volledig afwezig:
. de positionering liep ver uiteen: de enige overeenkomst tussen deze groepen is dat zij
op de een of andere manier externe bekendheid verwierven, waardoor nu nog kennis

1

Sc·haakkale,ide,·.1878.15 en Jaai·hciekie i·an den Xeder/and.ic·hen .fi·haak·bond. 1878.6.
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over deze groepen aanwezig is.

. viijwilligheid was volstrekt pet-soonsgebonden. alleen vrienden konden meedoen:
. de vrijblijvendheid was maxiniaal. verplichtingen waren er niet:
. de invulling van de bijeenkonisten zal uit het spelen van partijtjes. misschien een
enkele correspondentieparti-i en het oplossen van schaakproblemen hebben bestaaii.
. over de satnenstelling is niets te zeggen en die zal ook per groepje gevarieerd hebben,
. op duurzaamheid waren deze groepen in het geheel niet gericht.
Kortom, de veischillen met een vet'eniging waren groot.

9.2 Studentenschaakvereniging

9.2.1 Inleiding
Uit het al in 7.2.9 geciteerde artikel 3 uit de wetten van hi den eersten st<)<)t pat (zie ook
bijlage A3e) blijkt dat men st,identen en inilitairen niet als burgers behehouwde. Niet dat
men op hen neerkeek. zij werden als andersoortig ervaren. Er waren zeker ook
spanningen tussen gewone burgers en studenten. Zo wei d op 29 oktober 1851 bij
Palamedes in Leiden een voorstel gedaan om studenten geheel uit te sluiten. Het voorstel
kon echter niet op een meerderheid rekenen. Gedurende een aantal jaren was er zelfs een
structurele inbreng van studenten bij Palamedes (grafiek 46).
Grafiek 46: Acintcil studentenleden bij Palctinedes.
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Maar na de oprichting van de eerste Studentenschaakverenigingen, zo rond 1857, daalde
het aantal studentenleden bij Palameda.
De Studentenschaakverenigingen zouden andere kenmerken gaan ontwikkelen dan
de stadsverenigingen. Puur formeel gesproken is de Studentenschaakvereniging natuurlijk een stadsvereniging, want ze kwamen alleen in studentensteden voor. Dat waren in
de negentiende eeuw Leiden. Amsterdam. Utrecht. Groningen en Delft. Amsterdam
kreeg in 1880 met de Vrije Universiteit zijn tweede universiteit. Hoewel Delft pas in
1905 de status van hogeschool zou krijgen. was daar vanaf 1843 de Koninklijke
Academie gevestigd. die in 1863 in de Polytechnische School werd omgezet. Delft
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kende dan ook al vanaf 1854 een studentenvereniging die een almanak uitgaf.
Franeker was zijn status als universiteitsstad al in 1811 verloren, al had het tot 1843 een
atheneum als compensatie 4.
Ook de Studentenschaakverenigingen kenden perioden van bloei en crisis. In grafiek
47 is het aantal Studentenschaakverenigingen per jaar uitgezet. Aan deze grafiek vallen
een aantal zaken op:

Grafiek 47: Aantal Studentenschaakverenigingen.
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Studentenschaakverenigingen ontstaan pas in de tweede periode van de Herenvereni-

.

ging (1855-1870);
. net als bij de Herenvereniging is er sprake van een daling van het aantal verenigingen
in de tweede helft van de zestigerjaren.
. het herstel van het aantal Studentenschaakverenigingen begint wat eerder dan bij de
stadsverenigingen. Vanaf 1885 zet dat herstel door.
Hierbij kan aangetekend worden dat de betrouwbaarheid van de gegevens over de
Studentenschaakverenigingen relatief hoog is door de jaarlijkse uitgave van studentenalmanakken. Deze vermeldden jaarlijks minimaal de naam van de secretaris en soms wat
meer. Tegenover dit voordeel staat de beperkte informatie die men gaf aan de bronnen
die juist voor de Herenvereniging van belang waren: Sissa. Neder/andsche Schaakbond
en het Tijdschrift. Andere informatie dan de bestuurssamenstelling is dan ook slechts

mondjesmaat beschikbaar.
In de volgende paragrafen geef ik eerst een beschrijving van het studentenschaak in
de vijf studentensteden: daarna ga ik in op de sociologische kenmerken van de
Studentenschaakvereniging en de ontwikkeling ervan in de loop van de tijd.
De studenten waren zeer inventief in het kiezen van een naam voor hun vereniging.
In paragraaf 9.2.7 ga ik daar nader op in.

)

Rotterdam opende in 1913 de Nederlandsche Handelsschool. Nijmegen werd in 1923 universiteitsstad en
Tilburg kreeg /.ijn hogeschool pas in 1927. De andere universiteiten kregen die status nog later.
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9.2.2 Leiden
De geschiedenis van het Leidse studentenschaak begint rond 1857. In dat jaar worden
voor het eerst twee schaakgezelschappen vermeld in de studentenalmanak van 'Minerva':
Sissa en Zatrikic,n. Veel is er niet bekend over deze verenigingen. Van Sissa weten we
alleen nog de naam van een bestuurslid (A. van Wessem, later advocaat en directeur van
een verzekeringsmaatschappij) en bij Zatrikion was zowel in 1857 als in 1858 J.H.C.
Lisman abactis. Ook hij studeerde rechten.
Van het op 30 mei 1862 ' opgerichte Tchah-turanga weten we nauwelijks meer.
Tchah-turanga heeft wat langer bestaan dan de twee hiervoor genoemde verenigingen,
namelijk tot en met 1866. De vereniging was wat meer extern gericht, want het meldde

met een schrijven van 31 oktober 1862 de constitutie van de vereniging aan het

tijdschrift Sissa. H. Hartogh Heijs van Zouteveen was Tchah en M.J. de Witt Hamer
vice-Tchah. Eerstgenoemde zou later in Assen terechtkomen en een vooraanstaande rol
spelen binnen Het Noordelijk Schaakbond. De Witt Hamer werd advocaat in Goes en
zou daar als progressief liberaal het oprichten van arbeidersorganisaties stimuleren «
Op 12 november 1863 werd Morphy opgericht. De vereniging werd voor het eerst in
de studentenalmanak van 1865 vermeld. Het is daarom niet geheel duidelijk wie de
oprichters waren. De namen van Van Beyma thoe Kingma en Rueb worden tegenwoordig hierbij genoemd '. Morphy was vooral een vereniging voor rechtenstudenten, want
tot 1881 traden uitsluitend juristen als abactis op. Omdat er geen ledenlijsten bewaard
'b.,

3.7.9:..

Afbeelding 37. Th. Heemskerk

Zijn gebleven, is niet vast te stellen of andere studierichtingen binnen de vereniging
f)
63
1

Van Petrus. opgericht 21-1-1862. bestuurslid A. Pomerance (Almanak \·mr her Leids:h Studentencorps 1864). mag betwijfeld worden of dat een Achaakvereniging was.
Helsloot. Veri, aak assen bes.ha:'in.ir en kerstening - GLies /867- 1896.21.
Het Gedenkbc,ek van het Leici.i·che Studentency,rps, 102 schrijft over A. Rueb in 1939: "den zoon van een der

oprichters van Morphj·". Daarmee wordt dan waarschijnlijk Chr. Rueb bedoeld. maar die wordt voor het eerst
in 1868 als abactis van Murphy vermeld. Er A du; ruimle voor twijfel.
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vertegenwoordigd waren. In 1873 was Johan Enschedd. van de drukkersfamilie. praeses.
quaestor was Th. Heemskerk, die later fractievoorzitter van de AR en minister van
Binnenlandse Zaken zou worden in een kabinet dat zijn naam droeg (1908-1913).
Morphy heeft tot 1882 bestaan. maar trad nooit opvallend naar buiten, omdat men
"naar eigen zeggen eigenlijk altijd te intelligent voor de rest is geweest" '. In 1939
schrijft men: "In 1863 werd [....1 het Leidsch Studenten-Schaakgenootschap 'Morphy'
opgericht. dat. met een korte onderbreking. die de onmisbaarheid van een schaakge
./

9

Die korte
.
nootschap slechts accentueerde, nu, na ruim 75 jaar, nog bestaat
onderbreking duurde van 1882 tot 24 oktober 1905. toen Alexander Rueb. de latere
voorzitter van de Wereldschaakbond. de vereniging heroprichtte. waarschijnlijk naar
aanleiding van de verhalen van zijn vader. De vereniging vierde in 1993 haar 130-jarig
bestaan.

1869 zou het schaakgenootschap Troje bestaan.
der
waarvan P.A.W. Cort van
Linden. de latere minister-president ( 1913-1918) abactis
en mede-oprichter was.
De in 1870 opgerichte Studentenschaakvereniging Palamedes loste zich na een jaar
in
op Mo,·phy. Van 7 oktober 1875 tot 1880 bestond er naast Morphy nog een schaakvereniging. Anderssen.
Vanaf 1882. tot eind 1885. moeten de Leidse studenten het zonder schaakgenootschap doen. Op 13 oktober 1885 werd Pitris opgericht. een vereniging die tot eind 1889
bleef bestaan. Van Pullis kennen we de samenstelling van de besturen tussen 1886 en
1889 m. Op verrassende wijze is meer over zijn inrichting bekend. maar daar kom ik bij
de bespreking van de Delftse Studentenschaakverenigingen op terug.
Ongeveer tegelijkertijd met Paris werd Al-Sephadi opgericht. namelijk op 6
november 1885. Van deze vereniging is een bloemrijk jaarverslag over het eerste
bestaansjaar overgeleverd ". De belangrijkste elementen van het jaarverslag zijn:
. men was op de hoogte van het ontstaan van Paris.
. een voorlopig bestuur, bestaande uit W. Bezemer - praeses (student rechten). J.C.
Overvoorde abactis (eveneens student rechten) en P. Zeeman (student fysica 11).
moest statuten opstellen. Deze statuten werden op 6 november 1885 goedgekeurd.
de vereniging werkte met convocatiebiljetten.
. men had 'vriendschappelijke' contacten met de "andere schaakclub te dezer dede".
Tussen

1865 ( 16 oktober) en

-

Zonder twijfel wordt daarmee Paris bedoeld. hetgeen aangeeft dat men geen oog had
voor de burgergezelschappen.

. van

de

contributies kon men "drie stel schaaktoestellen. een pokel en een

R)

Geschiedboek van de idse Studenten Vereniging Minen·a - ter gelegenheid van her 175-jarig hestaan ran

4)

SociNeit Minen·a - 1814- 1989. \989.242.
Gedenkboek van het lildsche Studentencorps, 1939, \01.

1{)
1

J.L.C.G.A. Le Ruette wa* praeses in 1886 en abactis in 1889: I.G.J. Ever5 was abactis in 1886 en praeseN in 1887:
W.P.R. Bouman was quaestor in 1886. abactis in 1887 en prae+e+ in 1888: J.M.C.E. Le Ruette was quaestor in

1887: J. Dorst was praeses in 1888 en 1889 en T. van Wijk waf quaestor in 1888 en 1889.

")
12
1

Verenigingsarchiet studentencorps Minerva. jaarverslag Al-Sephadi.
Zeeman. 1865-1943. i.ou in 1896 in Leiden ontdekken dat .pectraallijnen split:en in een magneti3ch z·eld.
Daarvoor z.ou hij in 1902 met Lorentz de Nothelprijs ontrangen
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praesidialen hanier" aanschaffen. Wat met de twee eerste zaken bedoeld is. is mij

niet duidelijk.
van de partijen met niet-leden werd aantekening gehouden. Dat waren er 153
(volgens de secretaris waren het er opgeteld 156). Van die 153 werden er 73 gewonnen en 7() verloren, tien werden er remise.
Al-Sephadi had in het eerste jaar negen leden. verloor er daarvan twee. maar kreeg er
ook twee bij
De vereniging werd voor het laatst in de almanak van 189 I vermeld. toen al zonder
.

abactis.
De tweede helft van de jaren tachtig vorinde een vruchtbare periode voor schaakverenigingen. Eind 1886 ontstond Sissa. een schaakvereniging voor HBS-ers en leerlingen
aan andere instellingen. De vereniging kwam op
woensdagmiddag bijeen en vierde
"
volgens het Tijdschrift eind 1898 haar 12-jarig bestaan. Op 25 januari 1887 werd nog
een Studentenschaakvereniging opgericht. namelijk K.LK., maar deze
vereniging hield

het slechts een jaar uit :*
Met de tachtiger jaren verdween ook de aninio voor het schaken. want tussen 1892
en 1897 is er geen Studentenschaakvereniging in Leiden. Wei werd op 28 december
1893 een tweede scholierenschaakvereniging opgericht, voor de verandering Morphy
genoemd. Deze vereniging kende een aantal uitstekende spelers, die ook na het verlaten
van de school nog lid bleven: J.F.S. Esser. de latere 'uitvinder' van de
plastische
chirurgie, B. Leussen, die het tot meester zou schoppen, J.J. Colpa. W.C. van der Meulen
en R. van Dam. De vereniging zou daardoor ook anderen aantrekken en zijn typologie
van scholierenvereniging opgeven. De vereniging werd aan het einde van de eeuw een
van de sterkste verenigingen van Nederland. De resultaten in de massakampen logen er
althans niet om:
31/3/1896: 13-5 gewonnen tegen Heeniske,·k uit Leiden
4/10/1896: 9-5 gewonnen tegen de Deljische Scitaakclub
30/5/1897: 8-8 gelijk tegen het Rotterclam.w·h Schaakgenootschap
13/3/1898: 92-42 gewonnen tegen het Rotterdamsch Schaakge,iontschap
19/3/1899: 8- I gewonnen tegen de Am.sterdainsi·he Schaakclub
De vereniging kwam in 1899 op zaterdagavond 19h00 bijeen in Hotel Suisse. had toen
vijftien leden en had een contributie van f2.50. Het succes kon echter niet voortduren. er
vertrokken leden en in 1901 werd de vereniging opgeheven, waarbij als laatste daad nog
een probleemwedstrijd werd uitgeschreven.
Blijkbaar was de animo al enige tijd afnemend bij Murphy. want op 23 november

1897 richtte J.F.S. Esser. nu student. de Studentenschaakvereniging ALAPIN " op. De
vereniging organiseerde op 7 april 1898 een lezing van wereldkampioen Emanuel Lasker
over 'schaakphilosophie'. 's Avonds gaf Lasker simultaan (26 gewonnen. 1 remise en 4
verloren: van J.J. Colpa. R. van Dani. W.C. van der Meulen en Hartung (laatstgenoenide

"1 Tijd\chi·ift mit cim ,VederlcindM·hen St·haakbcnid.
1

-4

8

)

1899.11.

Al,ircilitk ,·ric,i· het lg, /„·h *nich·, te,;,·„,71., M,KN. 247.

De naani i< eigenlijk een alkorting vie 9.2.71. niaar ik heh hier en later de punten tu*xen de hcw,fdletter* niaar
ueggelaten.
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was lid van het Rotterdamsch Schaakgenootschap). ALAPIN bood Lasker het erelidmaatschap aan. Na dit fanatieke begin was het kruit ongeveer verschoten. al stemmen de
berichten onderling niet overeen. De studentenalmanak '" nieldt in 1900 nog dat
ALAPIN met betrekkelijke voldoening op het afgelopen jaar kan terugzien. omdat de
opkomst trouw was en er vele leden toetraden. Het Tijdschrift geeft echter een heel ander
beeld ":

"ALi\PIN. hoewel zeker het grootste ledental van alle Nederlandsche schaakclubs

bezittend. is levend dood. De kas is goed gespekt, doch veel ten nutte der schakerij
wordt hier niet mede verricht. Bijeenkomsten worden niet bezocht (zelfs niet door
bestuurders!). ...... en alles schijnt in zoete rust".
Het is het laatste nieuws.

Graftek 48: Aantal Studentenschaakrerenigingen iii Leiden.
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Grafiek 48 geeft een overzicht van het aantal Leidse Studentenschaakverenigingen in
vergelijking met het landelijke aantal. Uit de grafiek valt af te leiden dat Leiden op het
terrein van de Studentenschaakverenigingen geen initiatiefrol vervulde. De opleving
tussen 1855 en 186() wordt in Leiden niet gevolgd, maar de teruggang die dan elder's
optreedt is in Leiden niet zichtbaar. De ontwikkelingen in Leiden lijken wat achter de
landelijke trend aan te lopen. Alleen in de tweede helft van de jaren tachtig zou men
kunnen zeggen dat de trend vanuit Leiden gezet wordt. Qua aantallen is Leiden in het
algemeen echter niet slecht vertegenwoordigd.
Het ledenverloop in Leiden ziet er nagenoeg hetzelfde uit als het verenigingsverloop,
omdat in Leiden van de verenigingen vrijwel steeds alleen de bestuursleden bekend
waren. Bovendien is het in Leiden de gewoonte dat alle eerstejaars officieel lid zijn van
alle sub-verenigingen. Het is dus erg moeilijk om vast te stellen wie werkend lid was en
wie niet.

I

6

) Almanak vocii· het Lkidsi·h Studentencorps roor 1900.100.
1 Tijdsc·hi·ift ran den Nederlandschen Schaakbcind. \900. \\.
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9.2.3 Utrecht
In Utrecht is de diversiteit even groot als iii Leiden. Ook hier zijn er twaalf Studentenschaakverenigingen in de negentiende eeuw. De gemiddelde levensduur is in Utrecht
echter bijna het dubbele van dat in Leiden (negen jaar en negen niaanden versus vijfjaar
en twee maanden). Ook de verdeling over de tijd wijkt in Utrecht af van die in Leiden
(grafiek 49).
Gmfiek 49: Aa,ital Studentenscliciakrerenigingen iii Utrecht.
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Hier zijn twee duidelijke perioden: 1856-1868 en 1878-1900. De ontwikkelingen iii
Utrecht zijn meer in lijn met de landelijke tendens. Men ktijgt de indruk dat de Utrechlfe
studenten minder conservatief waren dan de Leidse: men hield eerder op met het oude en
men begon eerder met het nieuwe.
De grote overeenkomst tugen Leiden en Utrecht is de studentenalmanak als
informatiebron. Dat betekent dat van de meeste verenigingen alleen de secretaris of het
bestuur bekend is.
De eer van de oprichting van de eerste Studentenschaakvereniging komt Haffmans
toe ". Men kan vermoeden dat de in 1857 in Sism vermelde partijen tussen Van Meerbeke / Haffmans en Werndly op deze vereniging gespeeld zijn. Daarna volgen A/e.r 1 1857i1860), Tschcltitrangct (\ 859?-1861). Staunton ( 1858-1859) en Morphy ( 1859?-1868).

Met de naamgeving van deze laatste vereniging gaven de studenten blijk weet te hebben
van wat er in de schaakwereld gebeurde. Want de Europese tournee van Morphy liep van
juli 1858 tot februari 1859. Het is niet uit tesluiten dat Morphy zelfs een voortzetting is
van Statuitcm. Beide verenigingen hadden theologiestudenten als secretans en de
populariteit van de schaker Staunton zal zeker tanende geweest zijn. Een match tegen

Morphy werd door hem namelijk uit de weg gegaan.
Op 8 november 1860 werd Didi·mit.9 opgericht. Didymus was het pseudoniem van
Werndly. die in 1858 het toernooi van Nijmegen had gewonnen. De vereniging
vergaderde iedere veertien dagen op zondag, beurtelings bij een van de leden aan huis.

»
1

Si#w. 1856.232.
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Deze vereniging zocht aanvankelijk wel de publiciteit, gezien de berichten in de
Schach:,eitting " en Sissa 'Il. maar daama werd het stil. De vereniging werd voor het
laatst vermeld in de studentenalmanak van 1864.
VOdr het schaakverenigingsloze tijdperk van 1869-1877 ontstonden nog de
verenigingen SVSMDS (1 863) en Philider ( 1864). Laatstgenoemde vereniging was
bedoeld voor kwekelingen bij het Rijkshospitaal . meer is er ook niet over bekend.
Op 16 november 1878 wordt de draad weer opgepakt met de oprichting van Ses.,a
(onder de zinspreuk 'amat victoria curam'). een vereniging die tot ver in de twintigste
eeuw bestaan heeft . In 1879 had de vereniging elf leden. die om de veertien dagen op
maandagavond bij een van de leden aan huis bijeenkwamen. Edn van die leden was
Adriaan Beets, zoon van Nicolaas. Hij heeft misschien ook meegedaan ami de eerste
massakamp die op 26 maart 1884 werd gehouden tussen de Amsterdamse Studentenschaakvereniging PHILIDOR en Sessa. een wedstrijd die door Sessa gewonnen zou
worden. Meer details zi.in daarover echter niet bekend. De vereniging toonde daarmee
zi.in moderne karakter. De massakamp zou herhaald worden op 20 maart 189(). maar
toen trok PHILIDOR aan het langste eind. In later jaren speelde Sessa met wisselend
succes correspondentiepartijen tegen Ludencio Studeinus uit Groningen en Pct,-i:< Uit

Delft.
Sessa was ongetwijfeld de belangrijkste Studentenschaakvereniging uit Utrecht, wat
mede onderstreept wordt door het erelidmaatschap van A.G. Olland " in 1895. Maar
Sessa had weI concurrentie te duchten van het Schaak- en Damgezelschap LLL
(opgericht 23 november 1880 en venneld tot 1899). het Schaak- en Whistgezelschap

SPEL (opgericht

22 november 1892 en vermeld tot en met

1902) en het Kaart-. Dam- en

Schaakgezelschap AAA (opgericht 30 oktober 1893 en vermeld tot en met 1908). Maar
de pure schakers leefden dus het langst.

9.2.4 Amsterdam
Het studentenschaak in Amsterdam zag er anders uit dan in Leiden en Utrecht. in de
negentiende eeuw ontstonden er acht verenigingen. waarvan er maar den aantoonbaar
langer dan zes jaar bestond.
VOOr 1870 was het armoe tiof. Er waten twee vet'enigingen met een heel beperkte
leefwereld. Tussen 1858 en 1863 staat de vereniging NASS/R in de almanakken vet-meld.
Voor zover is vast te stellen, bestond deze vereniging uitsluitend uit studenten theologie.
Daarna ( 1864-1865) werd de fakkel overgenomen door Philidc,r. dat uit rechtenstudenten bestond.
In de moeilijke periode van 1870 lot 1880 kent Amsterdain maar liefst vier
Studentenschaakverenigingen. De eerste daarvan is PION. dat op 9 novembet 1871
wordt opgeticht. Behalve de naam en oprichtingsdatum, zijn nog de namen van drie

1.

I
2()
1

21

.f·hm·hymmg. laI. 33.
Si,w. 1861.25

)

Si.Mit. 1864. 2 j 9.

1

In alle .tudentenalnianakken w 1919 waar<3\ er ik de hek hikking h.id. w erd de \·ereniging \ ermeld.

- 3

Zie 7.4.3.
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bestuursleden bekend. Voor de eerste keer is er in Amsterdam een mix van studierichtingen: M.J. Hengeveld studeert medicijnen. terwijl P. Portielje en H.B. Sinissaert rechten
studeren. De vereniging wordt veniield tot 1876.
1876 heen topjaar in Amstei·dain. want in dat jaar verschijnen 64. LABOR en Et arte

bellitlii *Knm# kn tonele. 64. verwijzend naar het aantal velden op het schaakbord.
weid opgericht op 23 mei 1876 en werd alleen in de studentenalmanak van 1877
vernield met N.J. Jitta als abactis. LABOR ontstond op 6 november 1876 en valt vooral
op door zijn studentikoze namen voor de bevuursleden: rekenaar. oplichter. balder.
aanspreker en leidsman. De vereniging. waarin verschillende studierichtingen
vertegenwoordigd waren, was misschien een voortzetting van PION. want M.J.
Hengeveld fungeerde ook bij LABOR als bestuurslid (rekenaar). De derde vereniging uit
1876 is Et arte be//imt socratwil dat alleen in het blad Minen·a -' staat vermeld naar
aanleiding van een correspondentiepartij tegen De Schaakclub uit Groningen. Eind 1877
is het allemaal weer over en heerst er rust.
De twee laatste decennia van de negentiende eeuw werden beheerst door PHILIDOR
en werd gevormd door
' De vereniging werd opgericht op 25 november 1880
studenten van alle studierichtingen. Dat kan uit het overzicht van de studierichtingen van
de mij bekende leden afgeleid worden (tabel 9-2).
Tcibel 9-2 Stticliericlitin,geit leclen PHILIDOR 1 880-1899.
Studierichting

Aantal studenten

Rechten

2()

Mediciinen

26

Theologie

5
14

Fyxica

Letteren en Wijsbegeerte
Onbekend
1'(,taal

6
I
72

Van 1895 is er een complete ledenlijst beschikbaar. onidat de vereniging het lidmaatschap van de Nederlandsche Schticikbcind verplicht stelde en de leden derhalve vernield
werden op De Staat ran den Nederlancisclien Schitakbond c,11 1 5 mcicirt 1895. In datja'ar
wai·en acht rechtenstudenten lid (25% ). evenals vier studenten in de letteren ( 2.59).
negen studenten medicijnen (28%). acht studenten wis- en natuurkunde (25%) en drie
theologiestudenten (9.5%). Opvallend daarbij is de relatief hoge vertegenwoordiging van
de studenten rechten. wis- en natuurkunde en letteren gezien hun aantallen aan de
1

21) Minemi. 13 december 1876 153.

1 Tild.,c·h,·iti i·„it de,1 .Vede/*m l,i·/icit .rc·h„(lk/, il,/. 1894. 1(16. geett al* \erklaring: Pete Ho.tem Invil
Latrcinibu, Inerinh Denie ()htege Reginam.
)
.1. A :I ier. li'ch·,1/1./ it ,·aii de ,%'ech'i·/c,kl.,c·h,·11 .9, /1,1(tkbi ,/id ,·a/1 3/ citivt,im, /89, gee It ten „lirechte 25-11 1

88 1. De vereniging i A reed. %·erineld in de viadentenalmanak ian 1881 met de oprichting.datu m 25- 11 -

188(1

h. Ge/ien de „prichting*datum kan men /.ich .d',ragen (,1 PHILID()R een ,ereniging \·an .tudenten aan de
Vrile Unnersiteit w.,4. Ik heh da,ir geen int-tirmatie c, er. maar het lilkt ini i i,nuaar+chiinliik ge/ien cle
doel*tellingen van de Vriie trniver.iteit.
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universiteit. De studenten medicijnen waren sterk ondervertegenwoordigd - .
De vereniging kwam om de veertien dagen bijeen, enkele jaren op de studentensocieteit, maar ook gedurende enige jaren in een horecagelegenheid ('de Karseboom'). De
vereniging heeft zeker bijgedragen aan de modernisering van het schaakleven in
Nederland. De massakampen tegen Sessa uit Utrecht heb ik al vermeld, op 29 maart
1896 werd ook een massakamp tegen Paris uit Delft gespeeld en met 8-4 gewonnen. Een
correspondentiewedstrijd tegen Ludendo Studemus werd op 4 juli 1886 in Zwolle
uitgespeeld en verloren. Die correspondentiewedstrijd was onderdeel van een cyclus die
liep van 1885 tot 1889. De vereniging treedt per 1 januari 1895 als eerste Studentenschaakvereniging toe tot de Nederlandsche Schaakbond. Met 33 leden. wat een zeer
hoog aantal voor een Studentenschaakvereniging is.
Op 30 oktober 1885 krijgt PHILIDOR tijdelijk concurrentie door de komst van
WHIST, bestaande uit rechtenstudenten. Zoals de naam aangeeft. zal er wel niet
uitsluitend schaak gespeeld zijn. Deze vereniging wordt voor het laatst vermeld in 1887.

9.2.5 Groningen
De situatie in Groningen heeft gelijkenis met die in Amsterdam. Het aantal Studentenschaakverenigingen was beperkt, vijf in de hele negentiende eeuw. en 6dn vereniging
bepaalde het beeld.
De eerste Groningse Studentenschaakvereniging was NNN, als zodanig vermeld in
de Groningse studentenalmanakken van 1859 en 1860. President van dit gezelschap was
Th. Haakma Tresling, student medicijnen. die we al eerder zijn tegengekomen als
huisarts en oprichter/voorzitter van Van der Linde in Winschoten. Thesaurier was M.J.
Adriani. eveneens student medicijnen. Het lijkt waarschijnlijk dat dit dezelfde persoon is
als de M.J. Adriani die in 1864 als theologiestudent in Utrecht secretaris is van de
Studentenschaakvereniging Morphy. NNN bestond niet uitsluitend uit studenten
medicijnen, want L. Buechler was secretaris en student natuurkunde. Ook in het tweede

jaar, 1860. was dit de bestuurssamenstelling.
De lichting studenten van 1859 was sowieso een heel interessante. want op de
namenlijst 1 van het studentencorps staan ook de namen van W. Beekhuis, lid van de
Nederlandsche Schaakbond van 1893 tot 1898, Samuel van Houten. de latere Minister
van Binnenlandse Zaken en voorzitter van Discendo Discimus. H. Uden Masman. die
een belangrijke rol binnen Het Noordelijk Schaakbond LOU vervullen, Y. Oosterloo, later
burgemeester van Huizum. voorzitter van Anderssen te Huizum en lid van Philidor te
Leeuwarden, D.F. Uden Masman, later voorzitter van Friso te Winsum, S.M.S. de
Ranitz, later lid van Het Noordelijk Schaakbond, H. Trip, later lid van Het Noordelijk

Schaakbond en van Anderssen te Huizum. Als niet-corpslid stond N.R. Hefting
ingeschreven, die later voorzitter van Nieuwo/da zou worden. Het valt aan te nemen dat
al deze mensen elkaar gekend hebben.
Of ze ook met elkaar geschaakt hebben, valt niet meer vast te stellen. Niet iedereen

27)
28

1

Amsterdam had dat jaar: 1 24 studenten aan de faculteit Rechten (13,4%). 47 bij Letteren 15.29), 533 bij
Geneeskunde (59%). 1 1 7 bij Wipen Natuurkunde (139 )e n 7 9 bij Theologie (8.89 j.
Groningsche Studentenatinanak vmr hel iaar 1859,69 e.v.
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werd namelijk lid van een Studentenschaakvereniging. Van Houten was langdurig
1860-1866) bestuurslid van het Groningse Morphy -". Deze vereniging mag waarschijneen universitaire vereniging gekarakteriseerd worden. want de hoogleraar E.J.
Diest Lorgion was voorzitter.
In 1860 wordt ook Morphyne vermeld. Meer dan een jaarlijkse vermelding van de
voorzitter in de almanak hebben we niet. Nadat G. Buisman voor de tweede keer als
voorzitter is vermeld (1864). houden verdere berichten op. Van Philid(,r, opgericht in
1861. is niet mddr bekend. slechts een paar namen van bestuursleden, studenten
theologie en medicijnen. resteren. De laatste vermelding stamt uit 1865.
Het estafettestokje komt dan in handen van De Schaakclub ". Ook hier een paar
namen bij de vermelding van het bestuur in de almanak. In 1867 wordt hetzelfde bestuur
vermeld als in 1866 en dan komt het schaakleven tot stilstand.
Op 8 november 1870 werd De Schaakclub heropgericht. Een eerste teken van een
meer externe gerichtheid was de correspondentiepartij uit 1876 met Et arte bellum
socrattint uit Amsterdam. Vanaf 1879 werden de bestuursleden, behalve in de studentenalmanak, ook vermeld in de Schaakka/ender van de schaakbond in het noorden ". In
1881 werd er een onderlinge wedstrijd gehouden, die gewonnen werd door J.A. Schutter.
In 1882 had De Schaakclub 11 leden die om de veertien dagen bij elkaar kwamen.
De ledenlijst staat dan in zijn geheel vermeld in de Schaakkalender. In 1883 onderging
(

lijk als

de vereniging een naamswijziging. De volledige naam luidt dan: Studenten Schaakgezels(·hap 'Ludendo Studemus'. Vanaf 1884 bevatte de studentenalmanak een veelal kort
jaarverslag in de trant van "De talrijke huishoudelijke vergaderingen dezer vereeniging
geven ons geen aanleiding deze hier te bespreken' ". Het verenigingsleven kwam de
jaren daarna tot grote bloei. Jaarlijks was er een onderlinge wedstrijd in twee kiassen. die
ook werd uitgespeeld; men speelde correspondentiewedstrijden tegen PHILIDOR en
Sessa en op 2 en 16 november 1885 speelde men twee massakampen tegen Stcitinto,1. die
met respectievelijk 6-5 en 7-4 werden verloren. Dit waren de eerste massakampen in
Nederland.
De grote stimulator van de vereniging in deze periode was C.P. Hofstede de Groot ".

Hij was een van de voorvechters van de zelfstandigheid van Het Noordelijk Schaakbond
tegenover de Nederiandsche Schaakbond (zie 9.4.4). Hij studeerde ook enige tijd in
Leipzig en zal dus ook weI de contacten gelegd hebben voor de correspondentiewedstrijd

1

/tforp/n· was een Groninpe ·ereniging. die /.ich na de oprichting van het Gi·o,ibig.5,·h Se·haak,<cit<,c,t#·,·hap
daarin oplohte. De vereniging werd daarna geduid als Gwitiligs<·h Schaak,gemicit.sc·hap 'Morphr'. waarna het
voorste deel weer +nel werd liagelaten.

.
)

Voor het gerucht dat De Sc·/iciak<·hil, een mcirt/etting zou /ijn win Philidor heb ik geen bevectiging kunnen
vinden.

'5 In 1879 nogde Scliaakkalender \·ai, Her Pi·c,i·i,ii·iaal Grciniiager Sthaakbond. i .\·ater in de Schatikkalerider
\·an Het N<)<irdelilk Schaakb<ind.

7
)

Grcini,igsc·he Studeitten Alnianak. 1884.18().

De tamiliaire relatie heb ik niet geheel kunrien achterhalen, maar er wit+ een profe.hor P. Hotitede de Groot al.
een van de \·(wirniannen van de Gr<,ningse richting in de theologie van die dagen. maar er was ciok een prot'e5sor
C. Hotstede de Grc,ot die vc*>r/.itter was geweev van Palamedes Uit Kanipen en een van de sterkhte spelen uit de
begindagen van de Neder/midsc·he .Sc·hatikbond. Hij werd derde bij de eerste bondxwedstrilden in 1873. C.P. w·as
de /oon van Hn s an beiden.
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die Litde,tdc, Studemt,s in 1886 tegen het Berlijns studentengenootschap speelde. C.P.
Hofstede de Groot studeerde letteren en mogelijk is dat ook de verklaring voor de grote
deelname van studenten letteren in deze jaren (zie 9.2.8).
De onderlinge wedstrijd vond om de veertien dagen op vrijdagavond in de eetzaal
van societeit 'Mutua Fides' plaats. Aanvang 23h()0! De wedstrijden werden ieder jaar
voltooid en feestelijk afgesloten. Pas in 1890 is er terugval waar te nemen, de onderlinge
wedstrijd wordt niet beeindigd. Men besluit dan om voortaan bij de leden op de kamers
te gaan spelen. Dat wordt in 1891 als een succes ervaren. Dit moet overigens haast weI
betekenen dat ook het ledental was teruggelopen. De contributie was geen echte
belemmering om lid te worden: f2.- en ook nog f2: entree '1. De terugval uit zich ook in
het niet beantwoorden van een uitnodiging van Paris uit Delft voor het houden van een
correspondentiewedstrijd in 1892 en door het afslaan van zo'n uitnodiging in 1893.
In 1895 meldt de studentenalmanak: "Lude,ido Sttidenit,S schaakt ..... wat dan ook
het doel der vereeniging is" ". De jaren daarna speelt men weer op de societeit. en wordt

ook wel weer een correspondentiewedstrijd gespeeld. maar "Men moet voor detective in
den wieg zijn gelegd om iets van onderlinge wedstrijden te nierken""'. De bloeiperiode
A voorbij en de vereniging is waarschijnlijk in het begin van de twintigste eeuw
"
ingeslapen. Niemeijer meldt althans dat de vereniging in 1919 werd heropgericht.

9.2.6 Delft

De eerst aantoonbare Studentenschaakvereniging in Delft is Sc·haakkoningin ". Deze
vereniging wordt vet-meld in de Del#.w·he Studentena/niantik van 1886. Het bestuur
bestaat uit H.J. de Groot Koning -, Joh. de Groot - le Raadsheer - en J. Hardeman - le
Raadsheer -. De twee eersten (familie '1) wonen op hetzelfde adres en zijn heiden bij
verschillende studierichtingen ingeschreven. De derde studeert scheeps- en werktuigbouwkunde. De vereniging bestaat niet lang. want een jaar later wordt geen schaakvereniging meer vermeld.
Op 14 november 1889 wordt Paris opgericht. Deze oprichting heeft een vet haal dat
is terug te vinden in het bewaarde notulenboek over de periode van dit onderzoek "
Om vier uur 's middags roept L.P.G. Kerkhoff. student civiele techniek. negen anderen
bijeen in de Dispuutkamer van societeit Phoenix. Hi.i brengt de aanwezigen op de hoogte
van het aanbod van de Leidse Studentenschaakvereniging Paris om een gedeelte van
haar archief. bestaande uit een presidentshamer, convocatiebiljetten. lidmaatschapsbewijzen en insignes. alsmede haar naam over te nemen. De vergadering besluit om het aanbod aan te nemen en daarmee is de Delftse Studentenschaakvereniging Paris opgericht.
Hoe de relatie tussen Kerkhoff en het Leidse Paris lag. is niet meer te achterhalen. In
het kader van de eerste diesviering van Pat·is in Delft was er weI een briefwisseling inet
-

·1

)

„
I.

i
)

In 1893 /c,u de ccintributie 32.50 w irden en de entree .f'1.51). waardiwirde vereniging ;mr de oudere leden
duurder werd. inaar er voor nieuwe leden niet4 eranderde.
Grciningsche Studentenalmanak vocir het jaar 1895.141.

Groningsche Studentenalmanak Mir het jaar 1897. \93.

)

Niemeijer. 'Het schaakvereniging,leven in Nederland in de 19deeeuw'.in Ti kixc h ri tt. 1939
Overigen, nam hi (len eenten st<kit pilt #erplicht een vudent in het be4tuur op c Bijlage Ak t.

)

Gemeentearchief Delft. Notulenboek /)elf).ic·he .5/tidente/; Sc·h,tak ·hi/,

)
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Th. van Wijk. de voormalige quaestor van de Leidse vereniging.
Nog dezelfde dag wordt een bestuur benoenid, bestaande uit L.P.G. Kerkhoff.
voorzitter. M.F. Onnen. secretaris en student scheeps- en werktuigbouw. en E.F. Buij n.
penningmeester en student werktuigbouw. Het bestuur krijgt de opdracht conceptstatuten
op te stellen. Dat moet een lijvig document geworden zijn. want het telde 48 artikelen en
de bespreking vroeg twee avonden. Hoewel de eigenlijke tekst van de statuten niet is
overgeleverd. zijn uit het nottilenboek wel elenienten te herleiden:
. de vereniging had een bibliotheek en de secretaris moest ervoor zorgen dat de boeken
op iedere verenigingsavond aanwezig waren. De titels van de boeken waren in de
wetten genoemd.
kende Buitengewone Vergaderingen en Gewone Vergaderingen. ofwel oefeningsavotiden. Voor de Buitengewone Vergaderingen kreeg men een schriftelijke
uitnodiging en de oefeningsavonden werden op de societeit aangekondigd. Hoewel
niet expliciet vermeld, zou men kunnen lezen dat de oefeningsavonden liepen van 1

. men

november tot 1 april.
. ondanks het bezwaar van de heer Buijsman. dat "in geen enkel gezelschap op het niet
ter vergadering verschijnen eenige boete is gesteld': werd wel aldus besloten. onidat
dit "in eene kleine vereeniging als Paris geenszins overbodig zal blijken met 't oog
op geregelde opkomst der Leden" Schriftelijke at-melding bij een lid van het bestuur
voor aanvang der vergadering ontsloeg het lid van de betaling der boete. Enkele
weken later werd dit alleen op de Buitengewone Vergaderingen van toepassing
verklaard +". Ook op te laat konien bij de Buitengewone Vergadering stond een boete.
. men moest lid van het Delftsclie Studenten Corps zijn om lid van Paris te kunnen
worden.
. de notulen zijn niet duidelijk of het voorstel om de verliezer van een partij 5 cent aan
de kas te laten betalen. het haalde of niet.
. de vereniging vergaderde iedere veertien dagen op dinsdag. Later zou het af en toe
ook wekelijks worden.
. ondanks een uitgesproken wens om een zaal te krijgen in het societeitsgebouw, kon
men dat (financieel) niet geregeld krijgen. De vereniging kwam daarom om beurten
bij de leden aan huis ". In de wetten werd opgenomen dat degene bij wie de laatste
vergadering was. de borden bezorgde op de plek van de volgende vergadering.
. bij herhaald Staken van stenimen besliste het lot.
De afronding van de wetten vond pas plaats op 4 februari 1890.
Ook de discussies over de contributie duurde lang en de ideeen over de hoogte
daarvan varieerden sterk. Uiteindelijk werd besloten tot een contributie van ·f4.- en een
entreegeld kan ·f2.50. hetgeen furs is te noemen. Een jaar later werden deze bedragen
verlaagd tot respectievelijk f3.- en .f 1.-. Hoe het geld werd besteed is niet be chre\·en. de

notulen bevatten geen financiele verantwoordingen. Maar dat het financieel goed ging is
duidelijk. want op 24 oktober 1894 werd de contributie om die reden verlaagd tot fl:.
"1 Of dit een lui.te weergare i.. i4 niet helemaal duidelijk. De opmerking \ an Bui10man .lueg op artikel 23.
teruiii de tciepti++ing op de Buitenge\\,ine Vergadering in :inikel 32 vond.

" 1 Dir ,4,u , blii\en. met
hii:en kw,m.

een kleinc

uit/,ilidering in het .ei/<,en 1891/2 toen men in het Static,n.kliffiehui,
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De geerfde insignes waren ook een steeds terugkerend onderwerp. Wie draagt ze
wanneer? Aanvankelijk (28/11/1889) hoefde alleen het bestuur ze te dragen. Een jaar
later (13/10/1890) was men van mening dat insignes alleen bij officiele gelegenheden
gedragen hoefden te worden en dat men ze kon kopen voor fO.75 tot f 1,25. De
vergadering verschilde van mening of het dragen door het bestuur bij die gelegenheden
voldoende was. Op 31 januari 1891 werd vastgesteld: "De 3 bestuursinsignes blijven in
eigendom der vereeniging en zijn uit de kas bekostigd. Zij zullen behalve dat zij in de
grootte van het lint met de ledeninsignes verschillen, verguld zijn. Een aftredend lid
kan dan het lint verkrijgen" 4
Op 17 november 1891 worden de leden verplicht een insigne te dragen. De
vereniging betaalde de insignes en gaf ze aan de leden in bruikleen. Een jaar later (8
november 1892) werd het dragen weer afgeschaft voor de gewone vergaderingen om op
4 december 1894 geheel afgeschaft te worden. Weer een jaar later werd een voorstel van
de president om de oud-leden hun insigne te laten behouden verworpen. Dan volgt het
voorstel dat alle leden een insigne moeten aanschaffen, maar dit voorstel wordt
aangehouden. omdat daar de wetten voor aangepast moeten worden. Of deze wijziging
meegaat bij de wetswijzigingen van 28 januari 1895 is niet beschreven. Op 11 januari
1898 werd besloten om aan de hand van het insigne van het oud-lid Canters nieuwe
insignes te laten vet'vaardigen.
De insignes vormden een studentikoos element binnen de verenigingsopzet. Maar er
zijn meer van zulke elementen aan te wijzen:
. de wetten werden met grote regelmaat herzien (grote wijzigingen op 4-12-1891 en

28-1-1896).
de wetswijziging van 4-12-1891 werd Paris een 'vraaggezelschap'. wat betekent
dat de vergadering met algemene stemmen iemand inviteert om lid te worden. De
vereniging beperkte dus zichzelf in het aantal leden en verplichtte zichzelf tot een
jaarlijkse zoektocht naar schakende 'groenen'.

. bij

·

de oefeningsavonden begonnen aanvankelijk om 21 hOO. maar op 21 maart 1893
werd besloten voortaan om 19h30 te beginnen. omdat het lid Locker de Bruijne om
10 uur naar bed moest.
• op een van de vergaderingen was de gastheer niet aanwezig, omdat hij niet wakker
was te krijgen, ondanks verwoede pogingen. Bij een andere gelegenheid ging de
vergadering niet door omdat de gastheer er gewoon niet was.
·
in het algemeen maken de notulen een ernstige indruk, maar op 12 maart 1895 ging
het er zeer studentikoos aan toe: 'De heer de Zwaan stelt voor dat de president niet
zoo zal hameren. De heer van der Bilt stemt hiermee in, maar vraagt of het dictaat
dat er het meeste van te lijden heeft, differentiaal cf. v.d. Klaes bevat. Het laatste
zou wenschelijk zijn, daar er zooveel van hout of steen in staat, dat het zelf die
eigenschappen eenigszins heeft aangenomen". De voorzitter hamert dan verder op
de spiegel. Vervolgens worden er moties aangenomen dat De Zwaan dronken is en
dat president Modderman al "dronken als een hoed" op de vergadering is verschenen. Die vergadering werd met twee wijze constateringen besloten: er zijn vele

42

)

Gemeentearchief Delft. Notulenboek Delftsche Studenten Schaakclub Pari.s. notulen 31 januari 1891.
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moties aangenomen die
niet deze vergadering

P triS

niets aangaan en dat de voorzitter de secretaris niet

"kan vlijen"

De constatering van de eerste voorzitter dat Paris een boetesysteem nodig had. werd de
jaren daarna wel bevestigd. De opeenvolgende presidenten inaakten nadrukkelijk
gebruik van hun bevoegdheid om boetes op te leggen. al ontkwamen ze er niet altijd aan
dat de vergadering ook hen een boete oplegde. Men kan veronderstellen dat het
boetesysteem bepaalde ongeregeldheden niet voorkwhm. maar wei beteugelde.

9.2.7 Organisatie en positionering Studentenschaakvereniging
Zoals in grafiek 47 is aangegeven, ontstonden studentenschaakverenigingen vanaf 1856.
Voor Palamedes is al aangegeven. dat studenten daar v(56r die tijd lid waren. In
Groningen was Van Houten met enige andere rechtenstudenten 4' in de jaren zestig lid
van Morphy. Dat was vergeleken met Utrecht en Leiden rijkelijk laat, want daar maakte
het Studentenschaak zich vanaf eind vijftiger jaren los van het burgerschaak. Dat
Groningen wat achter Leiden en Utrecht aanliep, laat zich door grafiek 50 weI verklaren:
Leiden en Utrecht hadden gewoon meer studenten, waardoor eerder voldoende schakers
beschikbaar waren voor een Studentenschaakvereniging.
Grafiek 50: Omvang universiteiten.
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Dat de studenten een andere wereld vormden dan de burgers blijkt al uit de gekozen
namen voor de verenigingen. Indien voor de studentenverenigingen dezelfde tabel wordt
opgemaakt als voor de stadsverenigingen in tabel 8- 1. dan ontstaat tabel 9-3.
Waar twee van de drie stadsverenigingen dan wei naar de vestigingsplaats, dan wei
geen/onbekende naam had of onder een motto bekend stond, is dat bij de Studentenschaakverenigingen maar ddn op de dertien.
Topscoorder bij de studenten is een naam naar een buitenlandse topspeler. Morphy en
Philidor worden ieder vereerd met vier studentenverenigingen. Anderssen en Staunton
krijgen ieder 66n vereniging naar zich vernoemd. De twee andere namen, Alapin en AlSephadi. verdienen toelichting:
4,) I.J. Blaupot ten Cate en E. Cremer4.
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Tabel 9-3: Type van namen Studentenschaakiereniginge,i.
Studentenschaak-

Type van naam
Naam naar vestigingsplaats/streek:

Stadsverenigingen
Categorie
Al t/Ill D3
%

43

Verenigingen
Categorie

Al t/m D3

%

33%

0

0%

15%
189

1
2

3%
59

Onbekende naam:
Naam met motto:
Naam naar buitenlandse schaker:
Naam naar mythologische figuur/plaats:

2()

10

8%

12

31%

11

8%

6

15ck

Overige namen:

11
6

8%
5%

1

39

6

15%

0

0%
5%

10
1

26%
39%

Naam met schaakbetekenis:
Naam. niet afleidbaar:
Naam naar Nederlandse schaker:

Totaal

23

7
131

100%

39

101%

. Alapin was een sterke Russische speler uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.
die echter nooit tot de absolute wereldtop heeft behoord. Zijn vemoeming is te danken
aan een vernuftige Leidse studentengeest die met de letters een zinspreuk wist te
maken: 'Amici ludamus ac pugnemus inter nos' ·w.
. Al-Sephadi is een schrijver uit de Arabische periode van het schaakspel *'.
De op een na populairste categorie van namen is die van afkortingen. Waar afkortingen
leidden tot een schakersnaam (PHILIDOR en ALAPIN) heb ik die onder die categorie
gerangschikt, maar dan nog blijven er tien studentenverenigingen over. Bij LABOR,
WHIST en SPEL is de tweede bedoeling van de naam nog wel duidelijk. maar bij NNN.
AAA. en LLL tast ik in het duister. Van SVSMDS kan ik me voorstellen dat het betekende: 'StudentenschaakVereniging Spelen Met De Stukken', maar dat berust op fantasie.
Over de mythologische namen heb ik het al gehad in 8.2.1, maar ten aanzien van de
categorie 'naam met schaakbetekenis' moet geconstateerd worden dat daar een ruime
interpretatie aan gegeven is: 64 en PION (ook weer een afkorting) horen hier in thuis,
Schaakkoningin is al een beetje teveel van het goede, terwijl men over Tchahturanga
(twee keer) en Zatrikion ('Schachtraum' *) echt van mening kan verschillen over de
indeling in deze categorie.
Didymus tenslotte. in de categorie 'naam naar Nederlandse schaker'. was het pseudoniem van Th.J. Werndly. die in 1858 het toernooi in Nijmegen won en die onder dat
pseudoniem veelvuldig in Sissa schreef.
In de naamgeving waren er verschillen tussen de universiteitssteden. In Leiden waren
het buitenlandse schakers en mythologische namen die tot de verbeelding spraken,
terwijl in Utrecht en Amsterdam afkortingen zeer gebruikelijk waren 47.
Het losmaken van de burgerwereld betekende in eerste instantie vooral ook isolatie.

44) Stelling e.a., De eer·ste lionderd jaren - Kroniek van het 6ids,ch Schaakgencicit,chap 1 895-1995.27.
45

)
46

S

47

)

Murray, A Hist<in' ofC/ies,·. 186.197. 201.204 en 211.
Vander Linde. Geschichte imd Litteratw· des Sc·haclispiels i/.307.
In 1889 bijvoorbeeld hadden in Utrecht 40 van de 46 verenigingen voor 'gezellig verkeer' een afkorting als
naam. In 1883 waren dat 18,·ande 21 verenigingen.
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Over de Studentenschaakverenigingen verscheen nauwelijks enig bericht in de
'burger'schaaktijdschriften. Het lijkt niet erg waarschijnlijk. dat bijv. Verbeek een tem
zou zetten op dergelijke berichtgeving. Hij had moeite genoeg om Sissa gevuld te
krijgen. Het is veel waarschijnlijker dat de Studentenschaakverenigingen een zeer sterk
11:tar binnen gerichte orientatie hadden en gewoon geen inf'ormatie aan de redacties
instuurden. Het grc*,tste deel van de informatie over Studentenschaakverenigingen stamt
uit studentenalmanakken. Het lijkt ook zo te zijn dat de eerste verenigingen nog wei eens
iets publiceeiden en dat tegen het einde van de eeuw weer enkele verenigingen op die
manier in de publiciteit kwamen. Een verklaring zou kunnen zijn dat er aanvankelijk nog
enige band bestond met de wereld waantit men zich terugtrok, en dat de Studentenschaakverenigingen zich tegen het einde van de eeuw moderniseerden.
Het is echter weI heel opmerkelijk dat de studenten, bij het zich losmaken van de
burgerwereld. een type vereniging creeerden dat sterk leek op de Herenvereniging: de
societeitsband (men speelde of op de studentensociateit of bij leden thuis), de overlegvergadering en het sterke eigen kringgevoel (Paris was een 'vraaggezelschap'!). Maar de
Herenvereniging raakte in die jaren weI in verval. Ook de Studentenschaakverenigingen
verging het niet anders. maar bij het opnieuw opbloeien van de Studentenschaakverenigingen bleef de gelijkenis met de Herenvereniging gewoon bestaan. De Heren van
morgen bereidden zich voor in de wereld van gisteren!
Die overeenkomst met de Herenvereniging blijkt ook uit de betekenis van status. Het
enige dat gepubliceerd werd. waren de namen van het bestuur. Normaal gesproken
wisselde het bestuur jaarlijks, waarbij het wei voorkwam dat een secretaris of penningnieester in een tweede jaar voorzitter werd. Als een bestuur voor een tweede jaar
benoemd werd, betekende dat nog al eens dat het einde van de vereniging naderde 48
Waarschijnlijk werd het ook toen al nuttig gevonden bestuursfuncties te vervullen
voordat de burgermaatschappij werd ingestapt. Omdat met uitzondering van Paris in
Delft eigenlijk niets bekend is over het interne functioneren van de vereniging. is het
moeilijk uitspraken te doen over de kwaliteit van het bestuur. Met het oog op de
overlegvergadering lijkt de inhoud van een bestuursfunctie beperkt te zijn geweest.
In de jaren tachtig is er bij een aantal Studentenschaakverenigingen waar te nemen.
dat men een andere positionering koos. Verenigingen als ALAPIN en Morphy in Leiden.
Ltidendo Studetitus in Groningen, PHILIDOR in Amsterdam en in wat mindere mate
Sessa in Utrecht en Pa,·is in Delft traden meer naar buiten. Men zocht onderling de strijd
op, zowel via correspondentiewedstrijden als via massakampen. maar men maakte ook
weer contact met het burgerschaak. Men sloot zich aan bij bonden (PHILIDOR bij de
Nederlandwhe Schititklicmd en Ludencio Studemus bij Het Nc,<,rdelijk Schaakbc,nd). of
men wilde dat doen (Paris in Delft, maar de contributie van f 15.- werd uiteindelijk te
hoog gevonden) of menig lid sloot zich aan bij een bond (leden van Morph.r). Ook
vroegen zij sterke schakers als simultaanspeler en deze speler werd dan vaak het
erelidmaatschap aangeboden. Berichten in burgerbladen over studentenverenigingen
gaan nagenoeg uitsluitend over deze verenigingen.
1

1.1\' in 1859 en 1860. 4/r,rph„1, in 1863 en 1 86.1. /),· .5'<·hactic·hi/, in 1866 en 1867. W'H/.STin 1 886 en 1887.
hij A,ide,·.ite/1 wa, C.Th. Cramer \an Baumgarten drie jaar < 1878-188(11 abucti#. \'c)(irdat de \·ereniging #,erd
opgehe\·en..·ILAP/N in 1899 en 19()0
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9.2.8 Samenstelling van de Studentenschaakvereniging
Grafiek 51: Aantal schakende studenten.
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De waarde van grafiek 51, die het verloop van het aantal bekende schakers in een jaar
weergeeft, is beperkt. De afhankelijkheid van de bronnen is te groot. Voor de meeste
jaren gelden de studentenalmanakken als enige bron. Het aantal bekende schakende
studenten is dan ook laag. Begin jaren tachtig weten we opeens meer door de vermelding

van leden\\jsten van Ludendo Studemus in de Schaakkalender van Het Noordelijk
Schaakbond en in de jaren negentig geldt hetzelfde voor PHILIDOR door de publicaties
van de Nederlandsche Schaakbond. Dit wordt het best geillustreerd door de scherpe

daling in 1883. De Schaakkalender over 1882 verscheen zo laat dat men 1883 oversloeg.
Het is hierbij opmerkelijk dat in steden waar het aantal verenigingen groot is (Leiden en
Utrecht), het aantal bekende studentenschakers klein is".
Grafiek 52: Percentage bekende en geschatte schakende studenten.
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In grafiek 52 is het aantal bekende leden van een Studentenschaakvereniging uitgezet als

49
)

Amverdam: 94 bij naam bekende .tudentenkhaker4. Delft: 65. Groningen: 138. Leiden: 54. Utrecht: 58.
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een percentage van het totaal aantal studenten ". Dat percentage varieert tussen de 0 en
1,2 procent met een gemiddelde van 0.56%. Dus van ongeveer Wn op de tweehonderd
studenten is bekend dat zij lid waren van een Studentenschaakvereniging. Als we uitgaan
van een gemiddeld aantal leden per vereniging. dan is ook een schatting te maken van
het aantal studenten dat lid was. Bij een gemiddelde van twaalf leden per Studentenschaakvereniging, en dat gemiddelde lijkt op basis van de informatie die we hebben over
PHILIDOR, Ltidendo Studemus en Paris niet te hoog, dan ontstaat de tweede lijn uit
grafiek 52. Die geeft dan aan dat ongeveer En op de dertig studenten lid was van een
schaakvereniging en dat is verrassend hoog ". Bovendien is dat percentage redelijk
stabiel bij het groeiend aantal studenten in het laatste kwart van de eeuw.

In de volgende vijf grafieken is aangegeven hoe de vijf studierichtingen vertegenwoordigd waren. In iedere grafiek is het aantal leden met een bepaalde studierichting
weergegeven als een percentage van het totaal aantal studenten met die studierichting en
dan in vergelijking gebracht met het aantal leden als percentage van het totaal aantal
studenten.
In deze grafieken valt op dat de studenten rechten en medicijnen heel sterk het
algemene beeld volgen. Het zijn dan ook de studierichtingen met de meeste studenten.
Zij bepalen vooral het algemene beeld. Het meest interessant is de grafiek over de

theologen.

Grafiek 53a: Percentage juristen.
2
1,8

1,6
1,4

1,2
1

I.

86

0,8

I

0,6

/S

- %Schakende
rechtenstudenten

8 A

I

4,0

,.

1 ,

0,4

- - - - %Bekende

,%

schakers

.,

b

0,2

0

imam/Emammi
-----------

"'I
'

2

In

deze analy.e

13

Delft buiten beschouw·ing gelaten. gezien de atwijkende .tudierichtingen.

Vocir de hurgerperenigingen kan de volgende ,chatting gemaakt worden: Nederland had in 1895 ongeveer 5
miljoen inwoners. Omdat de schaakvereniging nog steed, een mannenaangelegenheid was. begond her
potentieel duh uit 2.5 miljoen mannen. Daar\·an behoorde ongeveer 15% tot de gegoede of weige telde

burgerij. du, ongeveer 375.()00 burgerinannen. Uit I 895 7ijn mij ongeveer 750 schakers bekend. dat i, dan
1)·29 j·an het aantal hurgerniannen. De 3'* bij de,tudenten i+ du, erg holog.
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Grafiek 53b: Percentage studenten geneeskunde.
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Grafiek 53c: Percentage theologiestudenten.
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Weliswaar moeten de uitspraken met veel reserve gedaan worden, omdat de aantallen
klein zijn. maar het lijkt er op dat het aantal schakende theologen aanvankelijk. ook
relatief gezien. hoog was. Op twee uitschieters na in 1877 en 1889 lijkt er na 1867
nauwelijks meer sprake van schakende theologen. Is het onder invloed van de verzuiling
dat hun percentage afneemt bij het 'liberale' tijdverdrij f dat de schaakvereniging is? Is dit

een afspiegeling van de beweging die bij de burgerverenigingen zichtbaar is: van
Herenvereniging naar Liberale Vereniging?
Bij de studenten letteren en fysica speelt het kleine aantal een nadrukkelijke rol: de
variaties zijn er nog sterk. De hoge piek letterkundigen in de jaren rondom 1886 is echter
reeel. In Groningen had C.P. Hofstede de Groot een grote groep toekomstige letterkundigen om zich heen verzameld. De fysici lijken zich aardig aan het algemene beeld aan te
passen. Toch moet vastgesteld worden dat in die laatste jaren van de negentiende eeuw
de technische vakken meer aandacht gingen krijgen. Het aantal studenten fysica nam fors
toe. Fysica was met medicijnen de sterkst groeiende studierichting in de negentiende
eeuw.
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Grafiek 53d: Percentage studenten Wis- en ncittlitrkunde.
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Grafiek 53e: Percentage studenten letteren.
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Als daar dan nog de groei van Delft bij opgeteld wordt, dan wordt de toenemende
invloed van de technologie ook hier zichtbaar. Met Pari,i ontstaat dan ook een
Studentenschaakvereniging met een volledig technische achtergrond. Schaken komt
daarmee langzaamaan in de meer exacte hoek terecht.
De samenstelling binnen de Studentenschaakverenigingen lijkt verder wei divers
geweest te zijn. Met uitzondering van een aantal vroege Studentenschaakverenigingen
hadden de meeste verenigingen studenten van verschillende studierichtingen. Het
ledenbestand van de studentenvereniging Wisselde door zijn aard natuurlijk snel. daar
kom ik bij 'duurzaamheid' nog op terug.
Ten aanzien van de maatschappelijke achtergrond van studenten. moet ik algemeen
bli.iven. De meeste studenten waren niet ingeschreven in de plants van studie en heel

vaak was de universiteitsstad slechts een tijdeliike verblijfslocatie en niet de plaats van
geboorte of definitieve vestiging. D. Bos ': schrijft dat tussen 1815 en 1845 van de
-) Bo+. ''Dienaren de'+ Woord4 - Gcidgeleerden in de negentiende-eeuu,e Nederlandse letterkunde'. in /)c
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rechtenstudenten in Leiden de helft toI tweederde uit een 'hoog' milieu kwam. maar dat
voor theologen een veel lager percentage gold. namelijk ongeveer 10%. Dat verschil zou
tussen 1845 en 1875 nog groter worden. Hierin zou dus ook een oorzaak van het
teruglopende percentage schakende theologen kunnen liggen. Voor de schakende
studenten mag voor de meerderheid een gegoede achtergrond als veronderstelling
gehanteerd worden.
Tegen het einde van de negentiende eeuw was de studentenwereld geen exclusieve
mannenaangelegenheid meer. De Amsterdamsche Studentenalmanak bericht vanaf 1888
over het aantal studerende vrouwen. Dat neemt toe van acht in 1888 tot veertig in 1900.
Veertig procent studeert wis- en natuurkunde ! Letteren en medicijnen trekken ieder

ongeveer 30%. Bij

de Studentenschaakverenigingen is geen vrouwelijke inbreng

geregistreerd.

9.2.9 De invu|ling van het verenigingsleven bij de Studentenschaakvereniging
Hoe de Studentenschaakverenigingen aan het verenigingsleven invulling gaven, is
nauwelijks bekend. Alleen over Paris is meer informatie beschikbaar, informatie die
redelijk past bij wat van buiten af bekend is over Ludendo Studemus. Maar beide
verenigingen behoorden tot de meer extern gerichte verenigingen uit het laatste deel van
de eeuw. Uit de positie van deze twee verenigingen laat zich echter wel raden waar de
andere verenigingen stonden.
Behalve het partijtjes spelen, stond het vergaderen hoog op de agenda. De

combinatie van die twee werd gevonden bij wat Paris de 'debatpartijen' noemde, wat een
specifieke vorm van consultatiepartijen geweest zal zijn. Rookartikelen en vooral drank,
ik denk dan eerder aan bier dan aan wijn, zullen belangrijke begeleiders van de partijen
geweest zijn. De notulen van Paris geven die veronderstelling voedsel. De verenigingsavonden begonnen veelal op studentikoze tijdstippen: in Delft nog christelijk om negen
uur, maar Ludendo Studemus begon om elf uur 's avonds. Behalve een enkele aanduiding
dat het 'laat' was of dat iemand om acht uur 's ochtends dronken was, is niet in het
algemeen te zeggen tot hoe laat deze sessies doorgingen. Het is dan wel amusant te lezen
dat Paris in 1893 om 19h30 begint om een lid de gelegenheid te geven om tien uur naar
bed te gaan. Lang kon dat natuurlijk niet duren; het betreffende lid meldde zich al snel af.
Wanneer er voor het eerst onderlinge wedstrijden werden gespeeld, is niet vast te
stellen. De Schaakclub had vanaf 1881 al een onderlinge wedstrijd. Het wedstrijddenken
maakte in Groningen duidelijk furore, want De Schaakclub en later Ludendo Studentus
waren initiatiefnemer voor menige correspondentiewedstrijd en van Ludendo Smdemus
ging ook het initiatief voor een massakamp tegen Staunton uit. Enkele maanden eerder
hadden, voor zover toen bekend. PHILIDOR en Sessa de eerste massakamp ooit in
Nederland tot stand gebracht (maar zie 9.3.3).
Een typisch evenement voor de Studentenschaakvereniging was de 'groenenwedstrijd'. Om nieuw bloed te kunnen krijgen was bekendheid bij de eerstejaars noodzakelijk. In het begin van het studiejaar werd daarom een wedstrijd die openstond voor
eerstejaars georganiseerd. Van zowel Ludendo Studemus als Paris is bekend dat zij zo'n
Negentiende Eeuw. \991. \60.
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wedstrijd organiseerden. Voor Paris was die wedstrijd van eminent belang. w·ant als
'vmaggezelschap' moest zij zelf uitzoeken wie zij wilde opnemen.
Waar men zou verwachten dat studentenverenigingen veel aandacht zouden besteden
aan hun diesviering. blijkt daar in de notulen van Parts heel weinig van. Alleen in hun
eerste jaar is dat echt een thema.

Tot slot moet nog opgemerkt worden dat het seizoen voor studentenverenigingen erg
kort was: ik denk althans dat het voorbeeld van Pltri S doorgetrokken mag worden naar
de andere verenigingen. Het seizoen kon pas beginnen nadat de groentijd voorbij was.
dus zo rond 1 november. Erg lang doorlopen kon ook niet, omdat na maart de exaniens
toch echt om aandacht gingen vragen. Als men verder bedenkt dat de leden van de
verenigingen maar eens in de veertien dagen bij elkaar kwamen, dan kan men zich ook
niet te veel voorstellen van het schaakverenigingsleven. De societeit zal weI rneer
aandacht gekregen hebben.

9.2.10

Vrijwilliglieid en prijblijvendheid bij de Studentenschaakvereniging

Ook voor wat betreft vrijwilligheid en vrijblijvendheid lijkt de vergelijking met de
Herenvereniging reeel. Bij Paris is de coteriegedachte duidelijk aanwezig: men was een
zogenaamd 'vraaggezelschap'. Dat lijkt bij verenigingen als PHILIDOR en Lude,ido
:3

Studemus niet het geval geweest te zijn, daarvoor was hun ledental bij tijden te hoog
Het tweede Murphy in Leiden startte als een scholierengezelschap. maar liet later ook
anderen toe en hield toen op een echte Studentenschaakvereniging te zijn. Van de rest is
niet te zeggen. hoe het daar geweest is. Maar een Studentenschaakvereniging is per se al
een coterie. Bij vele zal het lidmaatschap van het corps een voorwaarde geweest zijn. en
anders wel inschrijving aan de universiteit.
Maar zelfs als men aan deze criteria voldeed, was men waarschijnlijk niet zeker van
toelating. Ballotage zal overal bestaan hebben. Bij Pa ris bestond ballotage totdat men
zich tot een 'vraaggezelschap' omvormde. Of contributie als hulpmiddel werd gebruikt.
wordt nergens duidelijk. Bij Ludendo Studemus bedraagt de contributie f2,50 of .f2,00
met f 1,50 of f2.- entreegeld. Bij Paris is de contributie aanvankelijk f4,- met een entree
van f2,50. maar dat wordt, nadat de initiele kosten achter de rug zijn. maar nog vddr de
omvorming tot 'vmaggezelschap'. teruggebracht tot f3.- met een entree van .f 1.-.
Ook de vrijblijvendheid was niet maximaal. Weliswaar bestond er waarschijnlijk

nergens een verplichting tot het aannemen van een bestuurslidmaatschap, maar dat was
vanwege de bijbehorende status ook niet verwonderlijk. Daarnaast kende Paris wel een
boetesysteem. dat ook rigoreus werd gehanteerd. In tegenstelling tot wat bij de
Herenvereniging bekend is, werd bij de Delftse studenten regelmatig melding gemaakt
van het opleggen van boetes. Men aarzelde ook niet mensen te royeren wegens

achterstallige betalingen, al is niet duidelijk of dat ook boetes betrof. Om verder een
beeld te geven van de vrijblijvendheid: de vereniging kende vele regeltjes. de statuten
van Paris bevatten 48 artikelen.

'3

PH/L/DOR had in 1895 33 leden. l.ilde,uh, Sttideniti., had 2 I leden iii 1882 (toen het nog De Sc·haak,·lid,
heette). en IKin IM84en 1885.
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9.2.11 Duurzaainheid bij de Studentenschaakvereniging
Het begrip 'duurzaamheid' is in het kader van studentenverenigingen cruciaal. De
gemiddelde duur van een lidmaatschap bedraagt bij een Studentenschaakvereniging 1
jaar en 10 maanden. met een standaarddeviatie van ruim een jaar (grafiek 54).
Grafiek 54: Ditur lidmciatschap Studentenschaakrereniging.
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Het langste door mij genoteerde lidmaatschap was zes jaar. wat in twee gevallen
voorkwam. De continuiteit in leden was, dus klein. Van de veertien mensen die in 1892
lid waren van Paris, waren er nog slechts vijf lid in 1893. Dat werd goed gemaakt door
de toetreding van tien nieuwe leden.
Binnen de Studentenschaakverenigingen was de koppeling van de entiteit 'vereniging' aan het individu dus erg los. Dat leidde in de praktijk tot twee verschijnselen
1.
men compenseerde. heel studentikoox. de wisseling van de wacht met veelvuldige
wetswijzigingen om zo de regels aan de nieuwe samenstelling aan te passen. Wat
van het oude overbleef, was dan de naam en de oprichtingsdatum, maar in sociologische zin kan er nauwelijks meer over dezelfde vereniging gesproken worden.
2. Veel verenigingen waren niet in staat om 'duurzaamheid' te realiseren. Na het vertrek
van de oprichters legde de vereniging het loodje. In een aantal gevallen werd de
vereniging dan later heropgericht. maar dan was er. behalve de vader-zoon-relatie in
het geval van Rueb bij Morphy in Leiden, geen andere relatie tussen oprichters en
heroprichters dan het lidmaatschap van het corps.
De continuReit wordt gestimuleerd door het bezit van materiaal (borden en stukken,
boeken. voorzittershamer en convocatiebiljetten) en door de aanwezigheid van een kas.
Paris uit Leiden 'redde' zijn duurzaamheid door zijn materiaal aan de Delftse studenten
over te dragen. De Leidse vereniging had niet zo lang bestaan, dus het materiaal zal nog
wel in een redelijke staat geweest zijn. Maar in Delft speelde men bij toerbeurt bij de
leden thuis. Dat zal niet bevorderlijk voor de goede staat van het materiaal
geweest zi.in.
Als dan nog bedacht wordt dat men het in een drankrijke omgeving gebruikte. dan blijft
er van de continuiteitswaarde van het materiaal niet veel meer over. Over de bibliotheekboeken schrijven de notulen van Paris dat men niet goed meer weet. wie ze hebben
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geleend. Of de kas continuiteitswaarde heeft. wordt vooral bepaaid door de omvang van
zijn inhoud. Het is voorspelbaar dat door de jaren heen daar niet op dezelfde nianier nice
werd omgegaan.

Tegenwoordig spelen tradities een belangrijke rol bij de 'duurzaaniheid' van
studenten 'erenigingen. Iii hoeverre dat in de negentiende eeuw het geval was. of
wanneer dat gevoel voor traditie is ontstaan. is mij niet bekend en valt ook buiten de
kaders van dit onderzoek.

9.3 Dorpsvereniging

9.3.1 Inleidi,ig
Hoewel de schaakvereniging in de negentiende eeuw op de eerste plaats een stadse
ontwikkeling was, komt zij niet uitsluitend in de steden voor. Maar, de schaakvereniging
is geen algemeen verschijnsel op het platteland: zij komt op bepaalde momenten in
bepaalde regio's voor. Dit blijkt heel duidelijk uit de grafieken 55 en 56a-c.

Grafiek 55: Dorpsvereniginge,1 iii Nederland.
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Deze grafieken tonen een aantal zaken:

de crisis bij de schaakverenigingen rond 187(}, zoals die al eerder zichtbaar was hij
de Herenverenigingen en de Studentenschaakverenigingen, treedt ook bij de Dorps-

verenigingen op "

. de provincies Groningen. Friesland en Noord-Holland hadden het leeuwendeel der
Dorpsverenigingen: Groningen 1 8. Noord-Holland 13. Friesland 1 1. Utrecht 5 e n
Zuid-Holland 4.
de ontwikkelingen in Groningen, Friesland en Noord-Holland waren niet gelijktijdig

.

:4
1

Dit <,nder+t:unt niijn bezH.,ren tegan het identificeren #an L·orre.Mindentieu·ed.trilden met 0chaakmerenigingen. Het licirp Maar.*en mu dan iii 1871/72 een .chailk\ereniging hebben gehad.
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Grajiek 56a: Dorpsverenigingen in Groningen.
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Grajiek 56b: Dorpsverenigingen in Friestand.
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Grajiek 56c: Dorpsverenigingen in Noord-Holland.
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Op grond van deze constateringen wil ik in het vervolg drie voorbeelden bespreken: ten
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eerste

Strijd iii Eendragt in Woudsend (Friesland), vervolgens de situatie in de

Groningse regio het Oldambt rond 1880 en tenslotte Ziikeric,rt te Amstelveen. Daarna ga
ik in op de sociologische kenmerken van de Dorpsverenigingen.

9.3.2 Schaakverenigi,ig Strijd in Eendragt te Woudse,id
Schaakvereniging Strijd iii Eendragt werd op 1 september 1843 in Woudsend opgericht.
Het is de enige Dorpsvereniging waarvan een reglement bewaard is gebleven (bijlage
A7a). Ook in dit geval is de brief van Stein uit 1851 de reden dat dit reglement bewaard
"
is gebleven . Toen schreef men zelf al dit reglement meer als vriendschappelijke
bepalingen te zien, dan als 'wetten'. De vergadering kwam maandelijks bijeen van 18h30
tot 22hOO. beurtelings bij een der leden aan huis. Daarom was het aantal leden
waarschijnlijk gemaximeerd op twaalf. Men kon wel gasten meebrengen.
Bij aanvang van de vergadering werd er geloot om de eerste tegenstander te bepalen.
Daarna werd er steeds van tegenstander gewisseld. Na 21h30 mocht men geen nieuwe
partij meer beginnen. Men kan dus vermoeden dat een partij meestal een half uur tot drie
kwartier duurde. De uitslagen zullen wel genoteerd zijn, want op het einde van een
'cirkel' (een jaar?) trad het bestuur af en werd hij die de minste partijen had verloren in
verhouding tot het aantal gespeelde partijen, de nieuwe voorzitter. De vice-voorzitter en
secretaris/penningmeester werden wel gewoon via stemming aangewezen; zij waren ook
herkiesbaar. De spelregels waren geuniformeerd via de spelregels van Gustavus.
Het waren echter niet de partijen, waarmee de vereniging het meest naar buiten trad.
Door de jaren heen, en dan met name in de periode 1847-1855, waren dat de problemen
en oplossingen van problemen die in Sissa vermeld werden. Aan die berichtgeving valt
direct op dat meerdere personen met dezelfde achternaam (Tromp) lid waren van de
vereniging. De volgende initialen zijn vanaf 1850 vermeld als lid: J.S., J.H., T.S., J.C.E..
J.S.C., S.S. en T.H. Dit waren inderdaad leden van 6dn familie, zoals H. Kramer heeft
uitgezocht '«. Aan het hoofd van de familie stond Age Hylkes Tromp, die oprichter was
van de 'N.V. Fries Kofscheeps Reederij' (koning Willem I was daar mede-aandeelhouder
van) en van de 'Onderlinge Brandweerborg Maatschappij van Woudsend'. een
onderneming die in de twintigste eeuw een nationale omvang zou krijgen.
Hoewel een groot deel van de leden Tromp heette (in 1851 had de vereniging tien
leden), waren er ook anderen lid. J.D. Schepers zag ook een probleem van zijn hand
vermeld in Sissa ". In 1851 was Johannes Schij fsma, die eerder vermeld is als lid van het

Sneeker Schaakgezelschap 0.3.2), vice-voorzitter van Strijd in Eendragt. De vereniging
speelde nog in 1864 een correspondentiepartij tegen Dokkum, die verloren werd. Dat is
het laatste levensteken van de vereniging.
De familie Tromp is langzamerhand uit Woudsend vertrokken. Tiete Solkes Tromp
werd in 1851 cadet aan de KMA in Breda. maar kwam daar als gevolg van een
hersenziekte in 1853 te overlijden. Jan Casper Everhard Tromp. zoon van de ondernemer. geboren 25 februari 1840, vertrok als student naar Leiden, waar hij op 8 februari

)
Gemeentearchiet Den Haag. archief Discenda Discimus. dee\'archiet Stein.
"1 Kramer. Friew Scliaakkoningen - 800 jaren whaak in Friesla,id. 10.

")

Sissa. 1851.241.
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1860 lid werd van Palamedes. Hij vertrok vandaar naar Utrecht en later naar Delft. Hij
w'as deelnemer aan het toemooi in Nijmegen in 1858.
In 1900 is er een Tiele Tromp. sigarenfabrikant. lid van Vriendenkring. Hoewel
Kramer wei vermeldt dat leden van de familie naar Leeuwarden vertrokken. is mij niet
bekend of hij daadwerkelijk lid van deze familie was.

9.3.3 De sititatie rond 1880 iii de regio het Oldainbt
Het Oldambt wordt gevormd door de huidige gemeenten Reiderland, Scheemda.
Menterwolde. Bellingwedde en Winschoten. terwijl de gemeente Delfzijl een klein
gedeelte bevat (Termunten). Winschoten is de enige stad in dit gebied. Van oudsher
wordt het gebied gerekend tot de Groninger Ommelanden. Naast de twee Liberale
Verenigingen die Winschoten kende. ontstonden er in de periode 1877 tot 1883 zes
Dorpsverenigingen in deze regio: Bee,-ta (1 878?-1887? "), Onh,·ikke/ing (in Beerta,
1883-1887? "). Bellingwc,lde (1878-1879). Anderssen (in Meeden. 1879- 1890? "').
Nieuit·r,/da (1880-1899) en een vereniging in Zuidbroek ( 1877-1883). Net tegen het
Oldambt aan werd er nog een vereniging opgericht in het dorp Veendam.
Van deze verenigingen zijn de ledenlijsten en de plaats en frequentie van de
bijeenkomsten bekend door de Schaakkalender van Het Noo, delijk Schaakbo,zd. Veel
meer is er niet bekend. maar er laat zich toch een aardig beeld vormen als we ook de
typische kenmerken van de streek erbij betrekken.
Het Oldambt bestaat uit een zeer vruchtbare streek waar de boeren zich, na de
runderpest in de achttiende eeuw. op de landbouw hadden toegelegd. Door de na 1840
sterk gestegen graanprijzen waren de boeren hier erg rijk geworden. Men deelde de
bevolking op in drie groepen: boeren, burgers en arbeiders. Binnen die drie groepen
bestonden weer verfijningen op grond van bezit. economische afhankelijkheid en
opleiding '1. Predikanten. at-tsen. veeartsen, notarissen en hoofdonderwijzers vormden
sainen iliet gegoede ondernemers en kooplui de gegoede burgerij. Middenstanders.
kleine kooplieden. handwerklui en gemeenteanibtenaren behoorden tot de burgerij. maar
werden door de boeren al als 'de mindere man' beschouwd.
De gegoede boeren gingen in het maatschappelijk leven om met de gegoede burgerij.
al hadden ze ook bij hen al het gevoel er iets boven te staan «' Vanwege hun rijkdom
namen de boeren zelf vrijwel geen deel meer aan de arbeid. zij gaven nog slechts leiding
Sh

1 De Schaakkalender meldi in 1886 dat J.P.A. Mee, ,ecretari, van Bee,·ta wordt. in 1887 /.ijn de gege\,en+
ungewijzigd. In 1892 geelt Berger H.K. Hagenu* (Hajeniusi al, \c,<ir/itter in 1890 op. wat hij al in 1884
geworden wa,. in 1895 meldt Van I.ennep nieth over de \·ereniging. tei·wijl in 1898 de \·ereniging weer cip de
Ledenlijst ran den Nede,·land.3,·hen Sc·haakbo,id c,/, 3/-N-/,r'Y,Y vaal vermeld alh '6chaakkrans-ie' met J.P.A.
Mee. al. secretarix. Het lijkt niet irreeel te veronderstellen. dat de vereniging rond 1887 *1 wrdwenen en in
1897/8 13 heropgerichz

.1,
1

Op dezelfde manier al+ i mir Het·iki i. ,·c)<ir Ont„·ikke/in aanneembaar te maken. dat de,,e ereniging rc,lid
1887 is verdwenen. De laar.*te melding is weer in 189() door Berger. .9,·hac·h-Jah,·btic·h met een vc,cir/itter uit
1884.

fit,

)

Hiervoor geldt niet hetz.elI'de al+ m(,r de twee verenigingen in Beerta. In 1887 werd nog een interne wed,trijd
afgerond en wa4 er nog geen heeld van verflauw·de bel:ingstelling.

1,1 ) Bolke.De Golden Kette - Het ()!,icililbt !875: Pa,·cidij, m,1 cle lk,erm. ZA.
62)

Balke. a. M·..29.
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aan het bedrijf. Hierdoor zou <,ok hun levensstill en mentaliteit veranderen. de boeren
verburgerlijkten door h,in stijgende welvaart ". In deze ontwikkeling kregen de boeren

ook steeds meet belangstelling voor wetenschap, taal en cultuur. onidat zij daar in hun
bedrij f hun voordeel mee konden doen en onidat zij ineenden dat het tot hun Mand
behoorde. om daar over mee te kunnen praten. In een aantal gevallen zal het bij
oppervlakkige kennis gebleven zijn. in andere was dat diepgaander.
.
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Afbeeliling 38: Boer Zijlma, lid van de schaakrereniging in Ulrum, lacit :ich in 1868 met
z.i.in vrouw iii stadse kleding.ft,tograferen.
Waar aan het begin van de eeuw de kloof tussen boeren en arbeiders nog klein was.
was het verschil in welvaart zo rond 1875 enorm geworden -. Voor de arbeider was er
geen reden zijn traditionele opvattingen en gebruiken te veranderen. Hierdoor ontstond
er een situatie waarin radicale ideeen gedijden. zowel op godsdienstig als politiek terrein.
Na 1880 zou onder de arbeiders steeds meer aanhang voor het socialisme ontstaan. Maar
ook onder de intellectuelen en landbouwers heersten radicale ideeen. Domela Nieuwenhuis en Multatuli kenden aanhang in deze buurt. Dat radicalisme was eerder gevoed door
het harde ingrijpen van de overheid bij het verzet in 1834-35 tegen de verhoging van de

grondbelasting en zou daarna niet verdwijnen .

"1 Botke. a. i, ..17.
I.
Papitig. &'2,// (,en /,Luu/17,/ 0/itit·Ki· . 229. verhault htie eind achttiende eeuu :en ,#elgevelde. maar \0·ee.
gew·orden hoerenzo<in in de k„v werd gedaan hil een arbeider. maar dat miet in de negentielide eeuw *nel
1

ondenkbaar w erd dix,r de kl mI. in cc mu mptie tu*,en een hoer en een arbeider.
1

Boike. ct. it:. 27.
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Edn van die radicale boeren was Derk Roelf Mansholt (zie 10.2), grootvader van de
latere minister Sicco Mansholt. Hij richtte in 1879 schaakvereniging Anderssen in
Meeden op. De vereniging had aanvankelijk twaalf leden en kwam om de veertien dagen
bijeen in cafl Dijkhuizen. De logementhouder zelf was ook lid van de vereniging. In
1874 had Mansholt in Meeden al een societeit opgericht » Leden daarvan waren onder
anderen onderwijzer De Raaf. dominee Coolhaas van de Woude. een aantal landbouwers
en een logementhouder. Die logementhouder zal dus wel Dijkhuizen geweest zijn. Ook
voor de rest lijkt de samenstelling van Anders.wit op die van de societeit: de vereniging
telde gedurende haar bestaan zes landbouwers (D.R. Mansholt. P. Bouman. T.S.
Detmers. S. Edzes. P. Smit, A. van Delden), twee zonen van landbouwers (N. Bouman
en J.E. Tonkens), dEn molenaar (J. Edens). 6dn rentenier (H. Nanninga). een hoofdonderwijzer (A. de Graaf), een onderwijzer (R. Schierbeek) en de gemeenteontvanger (A.
Vrind) onder haar leden. Drie personen heb ik niet terug kunnen vinden in het
bevolkingsregister «'. L. Benima uit Winschoten was benoemd tot lid van verdienste.
Voor zover vastgesteld. behoorden de leden tot de Nederlands Hervormde kerk. Op 17
april 1882 verhuisde Mansholt naar Ulrum. waar hij op 13 augustus 1883 schaakvereni-

ging de Marne oprichtte.
Anderssen heeft niet echt te lijden onder het vertrek van haar voorzitter, het ledental
blijft ongeveer tien en vanaf 1885/1886 speelt men van november tot en met februari
zelfs wekelijks. Hoe de vereniging aan zijn einde is gekomen, is niet bekend. Na het
verdwilnen van Het Nocirdelijk Schaakbond heeft Anderssen de publiciteit niet meer
gehaald met uitzondering van de vermelding in het schaakjaarboek van Berger "
In Beerta waren zelfs twee schaakverenigingen: Beer'ta en Ontwikkeling. Beide
verenigingen hadden leden uit de gegoede burgerij: Beerta telde twee boeren. lwee
onderwijzers (waarvan Edn hoofdonderwijzer). een bakker. een houtkoper. een
voormalig officier van gezondheid le klasse uit Nederlands-Indie en een secretaris onder
zijn leden. Opmerkelijk op de ledenlijst van Beerta \s de aanwezigheid van de naam W.
Smith. In Beerta heb ik alleen een dagloner met die naam kunnen vinden. Hoewel Beerta
vrij zeker in de liberale hoek gepositioneerd nioet worden - onder de leden waren een
jood en een doopsgezinde-, lijkt het lidmaatschap van een dagloner te veel van het
goede. Op de ledenlijst van 0,im·ikkeling stond de naam H. Smith, die helemaal niet in
Beerta is aangetroffen, dus het lijkt er op dat dit twee mensen uit de omgeving waren.
Ont;tikkeling telde vier boeren, een zoon van een boer en een rentenier onder haar
leden. Dit zou er op kunnen wijzen dat de boeren inderdaad vonden wat boven de andere
burgers uit te staan, maar er was nog een verschil tussen deze twee verenigingen *: bij
Beemt was de gemiddelde leeftijd mim 47 jaar. terwijl bij Ontwikkeling de gemiddelde

leeftijd nog geen dertig was. Er was dus sprake van een generatieverschil.
De verenigingen stonden wei op goede voet met elkaar, want in 1883 won
Ontwikkeling in een wedstrijd over twee avonden met vier punten verschil. Deze
66

)
Botke. a.„: 9 I e.v. Botke meldt dat de societeit over een sch.tak- en damspel be hikte en m'er een billart.
67) D. de Vrieze. H. Detiners en H. Muller.

6M
)

Berger. a. it.. 2 1 6.

)

Volgens de f·haakka/ender van 1880 en 1 88 I kwam Berna uit Nieuw Beerta. maar in latere iaren hield men
het weer op Beerta.
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wedstrijd werd dus nog eerder gehouden dan de massakainp tussen de Studentenschaakverenigingen PHILIDORen Sessa'.
Ontwikkeling kwam om de veertien dagen op donderdag bijeen. Bee rt<i was in 1878
ook begonnen met een keer in de veertien dagen te spelen. maar in 1885 kwam men nog
maar een keer per niaand bijeen. Beide verenigingen vergaderden bij de leden aan huis.
De vereniging in Zuidbroek werd opgericht in 1877. De vereniging had acht leden,
niaar vier leden heb ik niet in het bevolkingsregister kunnen vinden. Van de overigen
waren er twee boer, Edn landgebruiker en dcfn bakker. Opmerkelijk is dat geen van de
juristen van het plaatselijke kantongerecht lid van de vereniging was. De belangstelling
voor het schaken begon te verflauwen toen men in 1881 met 2-1 verloor in correspondentiepartijen tegen Anitersse,1 uit Meeden. Nadat in 1882 het lid Geertsema naar

Groningen was vertrokken, werd de vereniging omgezet in een societeit, waar nog af en
toe werd geschaakt.

Ook de verenigingen in Bellingwolde hebben niet lang bestaan. Bellingwolde werd
in 1878 opgericht en kende dertien leden. Daaronder waren vijf boeren (een was
landbouwer/houtkapper. Bellingwolde ligt aan de rand van bossen. een ander was
landbouwer/koopman). een advocaat en een predikant. Vijf mensen konden niet in
Bellingwolde teruggevonden worden. De vereniging kwam gedurende de wintermaanden op zaterdagavond bijeen in het logement van G. Klein. Al in 1880 meldde de
Scliaakkalender dat de vereniging zou zijn overleden. In 1885 onderneemt men pogingen
weer een vereniging op te richten, maar pas in 1887 staat de vereniging echt vermeld. De
ledenlijst komt gedeeltelijk overeen met die uit 1879, maar nu is er ook een arts en een
bakker lid. Hoe lang deze vereniging heeft bestaan, is niet bekend.
De vereniging in Nieuwolda werd in 1880 opgericht. De vereniging wordt in 1886 en
1887 in de Schaakkalender van Het Noorde/tik Schaakbond vermeld met zes leden.
President is N.R. Hefting, J.J. Boerma is vice-president. Beiden zijn gepromoveerd. de
een als medicus. de ander als theoloog. Daarnaast zijn nog lid: secretaris S. de Jonge,
hoofdonderwijzer. E. Havinga, onderwijzer, T. Hermans, landbouwer en W. Plinsinga,
koopman. De vereniging speelde om de veertien dagen op maandagavond bij de leden
aan huis. NiettwoMa speelde in 1886 een correspondentiepartij tegen Eva,is uit
Mijdrecht. Deze vereniging had een lange adem, want ze werd zowel in 1895 als in 1898
door de Nederlandsche Schaakbond als een bestaande vereniging opgegeven.
Op de rand van het Oldambt ligt het dorp Veendam, waar op 11 augustus 1883
Schaakclub Veendam werd opgericht. De vereniging kwam Edn keer per maand bijeen in
hotel 'de Leeuw'. Deze vereniging had een heel andere samenstelling: een pannenfabrikant, een fabrikant. twee hoofdonderwijzers en twee leraren aan de HBS. een oudkoopvaardijvaarder. een expert. een advocaat, een rentenier. een apotheker en twee
bakkers. Vijf personen waren niet terug te vinden. Ook van deze vereniging ontbreken na
1887 berichten.

9.3.4 Schaakvereniging Zukertort in Amstelveen
Schaakvereniging Zuke,Yon uit Amstelveen werd opgericht op 18 december 1884. De
vereniging is in zijn orientatie erg modern: al in 1886 doet zij een oproep voor het spelen
van correspondentiepartijen. Zij heeft correspondentiewedstrijden gespeeld met de
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Amsterdamsche Schaakclub (1886-1889.0-3). Schaakclub Utrecht (1888?. uitslagen
twee partijen onbekend) en H.S. (1895. 1-0). In 1885 en 1886 zond de vereniging
regelmatig oplossingen in aan het tijdschrift Morphy en vanaf 1888 hield de vereniging
iedere winter een onderlinge wedstrijd die ook werd afgerond.
Ondanks het geringe ledental (voor zover mij bekend varierend tussen de negen en
veertien). speelde men in twee klassen. De contributie bedroeg in 1899 fl.50 per jaar.
Men kwani wekelijks op donderdag bijeen vanaf 19h00 in logement 'Het dorstig hert'. In
de zomermaanden was er een keer per maand een bijeenkomst om 20hOO. De geestdrift
binnen de vereniging leidde er toe dat men sterke schakers kreeg. F. van den Berg en W.
Fermie dwongen op landelijk niveau respect af. In 1898 zou Amstelveen nog een tweede
schaakvereniging binnen haar gemeentegrenzen krijgen: Strijdt met Beleid in het gehucht
Nes aan de Amstel. C. Buisman was lid van beide verenigingen. Dat kon. omdat Strijdt
met Beleid in de winter wekelijks op dinsdagavond en in de zomermaanden op de 2e
zondagavond van de maand speelde.
Het dori) Amstelveen in de gemeente Nieuwer-Amstel kreeg aan het einde van de
negentiende eeuw steeds meer te maken met het oprukkende Amsterdam. Het vroegere
gemeentehuis ligt tegenwoordig ruim binnen de stad Amsterdam. Nieuwer-Amstel was
een snel verstedelijkende get"neente.

9.3.5 Driifveren achter de Dori}svereniging
Uit de voorbeelden blijkt de grote verscheidenheid die er tussen de Dorpsverenigingen
bestond. Ik denk drie groepen te onderscheiden:
1. verenigingen op het verstedelijkende platteland (m.n. in Holland in de negentiger
jaren);
2. verenigingen van snel civiliserende bevolkingsgroepen (de boeren in Groningen,
1875-1885):
3. verenigingen met een onduidelijke drijfveer (de meeste verenigingen van vddr 1870).

Deze indeling valt grotendeels san" en met de geografische spreiding. De eerste groep is
voornamelijk in Noord-Holland gelokaliseerd. de tweede in Groningen, terwijl de
meerderheid van de derde groep in Friesland was gevestigd.
Om met die laatste groep te beginnen: er zijn tien Dorpsverenigingen ontstaan vOcjr
1870. Edn daarvan, de schaakvereniging in Zeist. neemt een aparte plaats in, omdat hier
punt 1 van toepassing lijkt te zijn. Ik kom daar op terug. Van de overige verenigingen is
het gemakkelijk om te zeggen dat de verenigingen daar op toeval berusten. maar er is
toch wel iets aan de hand:
. vijf van de resterende verenigingen komen uit Friesland. Drie van de plaatsen zijn op
Sneek gericht (Woudsend - 12.6 km. Weidum - 14,7 km, Winsum - 16.8 km). dEn op
Harlingen (Wijnaldum - 3,7 km). Alleen Heerenveen is niet op een stad georienteerd.
Van deze verenigingen is die in Heerenveen ook het minst zeker. In Heerenveen
woonden de bekende probleemcomponist Gerke de Boer. R. Heeren (de latere
secretaris van Het Noc,rdelijk Schacikbond) en J M. van Beyma thoe Kingma, advocaat en stammend uit een adellijke Friese familie. Maar drie schakers maken nog
geen vereniging. zoals Verbeek ons wei doet geloven met zijn mededelingen in De
Hollandsche Schaakspeler en in Sissa.
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Over de samenstelling van deze verenigingen
die bekend is. geeft geen houvast.

is

weinig

te

zeggen.
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enkele n:lam

. evenals bij de vereniging Sir(id

bl Eet,dragt in Woudsend was er ook bij de
vereniging in Winkel (Noord-Holland) sprake van een familie in het middelpunt van
de vereniging: R.C. Sloos. R.C. Sloos jr. en A.R. Sloos. Eerstgenoemde was militair.
beide |autste personen waren.iurist. In 1 8 1 9 had ene A. Sic,os. notaris uit Zijpe bij
Alkmaar. tot de intekenaren op Aliciskisici eli het scliciakspel behoord, maar of hij

tamilie was heb ik niet kunnen vaststellen. De schaakclub in Beemster had twee
broers in de gelederen met een landelijk reikende faaili. zowel in het schaken als in
het dammen: A. en K. de Heer.
.
Harmelen (Prudeiztict riticit) en Aarlanderveen (L'esprit p3nktrimt est vainqtteur) zijn
heide veendorpen die iii 1847/48 een schaakvereniging hadden. Beide verenigingen
zijn overigens alleen bekend door het inzenden van oplossingen op de problema's uit
Sts.,u. Het valt niet uit te sluiten dat achter deze namen slechts dEn of twee personen
schitilg: :in die onder pseudoniem de oplossingen inzonden. Daar stonden ze niet
alleen in, zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is besproken.
Er is dringend behoefte aan meer informatie over deze verenigingen. Zonder die
inforniatie kan alleen geconcludeerd worden dat de drijfveer achter deze verenigingen

onduidelijk is.
Ten aanzien van het eerste punt. verenigingen op het verstedelijkende platteland. geldt
dat deze met name in de negentiger jaren rondom Amsterdam ontstonden. Het eerste
voorbeeld ilit deze categorie is overigens. zoals hiervoor al aangegeven, het schaakgezelschap in Zeist ": In dit geval waren er naar mijn mening twee factoren die een rol
speelden. Zeist was een snel groeiende gemeente: van 2860 inwoners in 1851 naar 5250
inwoners in 1867. Daarnaast kende Zeist een elitaire minderheid in de vorm van leden
van de Evangelische Broederschap. Tot de vereniging behoorden enerzijds leden van
deze broederschap: Johannes Nicolaas Lund ( 1801- 1870. timmerman en gemeenteraads-

lid). Franz Peter Place ( 1798- 1860, arts) en Carl Friedrich Kraepelien (1795-1871.
apotheker): al deze mensen waren van Duitse afkomst. De Evangelische Broederschap
telde in Zeist 410 gelovigen. Anderzijds telde de vereniging onder haar leden: Mr.
W.D.F. Schas ( 1821-1897. NH. burgemeester van Zeist van 1851 tot aan zijn vertrek
naar Batavia in 1863). en Gerardus Martinus Liefrink (1810-1873. NH. stalhouder,
winkelier en wijnhandelaar. maar ook gemeenteraadslid). Een gelijkenis met Sis.,·a in
Wijk bij Duurstede (7.2.3) dringt zich op.
Als vootbeeld van deze groep Dorpsverenigingen heb ik in het voorgaande
schaakvereniging Zit kertc,rt in Amstelveen gegeven. Maar ook de situatie ten noorden

'2 De <,prichting.datutii Ban de/: ier:niging /(iu IK47 /,in. LTitgang.punt rwr die datering /un de cirre.pcin
dentieparti en die Zeiv met Am4terd.un *peelde tu+,en 1847 en 1851. In de \ i jftiger laren beho„rden weed,
de/ell-de men.en uit Zeht w de in/ender. n.lar Si,t·a. 111.tar de eer.te vermelding ian een wreniging .tamt pa.
uit 1861 in Verbeek. /)e Ho/huid., c·he.%'c·haakii,ele,·: amenkomven <,p imbepaaide I i iden en de riatiien \·an v.'it
leden. Pa4 in 1866 w'(irdt iemand hevuur lid gemiemd. Uit dat jaar tamt (,ok de enige vernielding van de
;ereniging ; i.teen andere bri,n dan Verbeek: t'en,imik di)(ir ()efenint: menit de \ereniging in een brief aan
Dig·mde /)tic·inm- al* inteken.,ar op de huldeblilk aun Verbeek.
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van Amsterdam, in de Zaanstreek, had als voorbeeld kunnen dienen. De situatie daar is
onoverzichtelijk. de verenigingen lijken als paddestoelen uit de grond te schieten. maar
de status van die 'verenigingen' is onduidelijk. Van Lennep " geeft het volgende
overzicht: In de Zaanstreek zijn de volgende schaakclubs:
1. Schaakclub te Zaandijk. Bestuur JB. Nanning. voorzitter. J. Nanning Pzn.,
penningmeester, Kloosterman, secretaris: vijftien leden. vergadert gedurende de
wintermaanden op donderdagavond bij de voorzitter.
2/4. Schaakclubs te Westzaan. Geen van deze drie heeft een bestuur of vergaderlokaal.
Zij tellen te samen ongeveer dertig leden en komen op vastgestelde avonden 's
winters te samen bij een der leden aan huis.
5. Schaakclub te Krommeniedijk. Dit is eigenlijk meer een bijeenkomst gedurende
de wintermaanden (zonder bestuur, vast vergaderlokaal of naam). die door vijf A
acht personen geregeld wordt bijgewoond.
6. Schaakclub te Krommenie. Deze is in wording: de heeren D. Reyne, S. Waagmeester en Cs. Gorter Dzn. zijn benoemd. om een voorlopig reglement te ontwerpen. Tot dusver had er dechts een bijeenkomst plaats elke Woensdagavond in het
'Heerenlogement', die door vier U acht leden der afdeling werd bijgewoond.
7. Schaakclub te Wormerveer. Tot het jaar ? heeft hier bestaan de schaakclub
Palamedes. doch

deze schijnt langzamerhand in de Societeit te zijn opgelost.

Veel van de genoemde verenigingen horen dus niet in de door mij gedefinieerde
categorieen Al tot en met D3 (5.5). maar uit deze situatie zouden in de twintigste eeuw
weI verenigingen ontstaan waarvan ik geen oprichtingsmoment heb kunnen vaststellen.
Verstedelijking als drijfveer achter Dorpsverenigingen doet zich vooral voor rondom
Amsterdam. Misschien mag in dit geval zelfs al niet meer van een 'dorps vereniging
gesproken worden, al lijkt de schaakvereniging toch vooral een uiting van het aannemen
van de bij de stad behorende burgerlijke cultuur.
Dit wordt fraai geillustreerd aan de hand van het voorbeeld van het Hi/versunisc·/2
Scliacikgenc,c,tschap. Hilversum was in de negentiende eeuw nog geen stad, maar werd
door Van der Aa een 'vlek' genoemd -:. De vereniging werd opgericht op 28 september
1887. Initiatiefnemer was Jacob Peet, slager van beroep, maar ook jarenlang wethouder
',
. Tot de
oprichters zouden ook N.W. van Lennep en J.H. de Ruwe behoord hebben.

Bei-den kwamen niet oorspronkelijk uit Hilversum. maar waren door verhuizing in het
Gooi terecht gekomen. De Hilversummers namen actief deel aan het schaakverenigingsleven. Zo leverden zij in de personen van Van Lennep. Meijer en De Ruwe liefst
drie bondssecretarissen tussen 1893 en 1913. maar daarnaast waren er ook regelmatig
massakampen tegen Utrecht. Men krijgt de indruk dat het schaken in Hilversum is
geYmporteerd.

Het enige verdere voorbeeld dat waarschijnlijk in deze categorie past. is de schaakvereniging die in 1898 in Kethel bij Schiedam ontstond.

') Van Lennep. a. H·.. 21.
) \1·ander A·a. Aardri jkrkiin,lig W„(irdenboek.

72

1

Feenstr·a Kuiper. Her 75 jarig be<taa,i \'an liet Hil\·ersitilik·h Schactkgenootsclicip - Persolien en Feiten. 3.
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Albeelding 39: Jctic,b Peet, oprichter van het Hilverstinisch Schaakgenootschap

Het tweede punt. de snel civiliserende bevolkingsgroep, is geen specifieke situatie voor
het Oldambt. Ook in Noordwest-Groningen ontstonden schaakverenigingen: in Baflo
(1878-1885 en later vanaf 1894), in Eenrum (Eennim, 879?-1884?), in Ezinge (E:inge.
1882?-1890), in Ulrum (Voorwa irts, 1878-1879 en de Marne. 1883 tot na 1899). in
Warffum (De Wadlitmer Schaakclub. 1885-1 887), in Zuidhom (Ztlidhorn. 1882-1885).
1

De situatie was daar iets gecompliceerder vanwege de grotere invloed van de scheiding
tussen vrijzinnig-protestanten en de afgescheidenen. Hier speelden de predikanten een
wat dominantere rol. Bij de zeven verenigingen tussen 1878 en 1885 waren in totaal: 24
boeren of boerenzonen, 8 predikanten, 22 mensen met een ander beroep en 11 personen
waarvan ik het beroep niet heb kunnen achterhalen. Het is dus zeker niet zo dat de
schaakvereniging een exclusieve aangelegenheid voor boeren was. Dat zou ook in
tegenspraak zijn met de term 'civiliserend', omdat die juist uitgaat van de toenemende
vervlechtingen met anderen. Die vervlechtingen bracht men ook zelf tot stand. In 1876
werd Het Prc,vinciaal Groninger Schaakbond opgericht. Weliswaar is de verhouding bij
de bond anders dan binnen de verenigingen (predikanten: 9, boeren: 7, juristen: 7.
leraren/onderwijzers: 6 als belangrijkste groeperingen binnen de 42 met beroep bekende
personen op een totaal van 97 leden). maar de boeren vormen nog steeds een substantieel
decl (15 tot 20%). De predikanten behoorden. voor zover ik heb kunnen vaststellen. tot
de vrijzinnige gemeenten. Vermoedelijk vormde de liberale societeit in Groningen een
centraal punt waar men elkaar regelmatig ontmoette. Botke schrijft althans ": "Samen
met een aantal grote boeren uit het Oldambt was hij [Jan Freerks Zijlker, HSJ lid van
een liberale societeit, die in de stad Groningen bijeenkwam". En de boeren moesten
toch naar Groningen. omdat ze voor hun luxe artikelen in het dorp niet terecht konden.
De vraag die overblijft. is waarom deze ontwikkeling pas plaatsvond toen de gouden
periode voor de Groningse boeren voorbij was. Eind jaren zeventig begon immers de
tweede landbouwcrisis van de negentiende eeuw. die tot in de jaren negentig zou

75 Botke. a. it:. 27.
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aanhouden.

In perioden van ongebreidelde groei is het belangrijk de groei door

te zetten. Het
creeren van nieuwe verviechtingen is dan een risico voor die verdere groei. Zodra de
uagnatie echter dreigt. wordt het belangrijk om het bereikte te consolideren en nieuwe
wegen te vinden voor verdere groei. In zo'n periode zal de gegroeide arrogantie, waar de

Groningse boeren om bekend stonden, ingedamd moeten worden en zal men meer open
konien te staan voor adp'iezen. Onder die omstandigheden groeit de behoefte aan
contacten op vele manieren: de societeit. de lezingen van het 'Nut'. de bijeenkomsten van
de kieskringen en eventueel de schaakvereniging. Ook binnen een vereniging kan de
bereikte maatschappelijke positie bevestigd worden. Met name een bond heeft
maternalistische kanten (zie 9.4).

9.3.6 De sociologische ken,nerken van de Dorpsverenigi,ig
Met de discussie over de drij fveren achter de Dorpsverenigingen is ook het meeste
gezegd over hun positionering. De Noordhollandse en Friese Dorpsverenigingen waren
sterk intern get-icht. Over hun inrichting en samenstelling is viijwel niets bekend.
Meldingen van hun bestaan vormen vrijwel de enige informatie die nog beschikbaar is.
Passend in het beeld van de Groningse verenigingen is de constatering dat we van deze
verenigingen de ledenlijsten en plaats en tijdstip van de bijeenkomsten kennen. Dat
waren de essentiele gegevens voor een groepering die bezig was zichzelf een (vooraanstaande) plaats in de maatschappij te bevechten.

Over de organisatie van de Doipsverenigingen tasten we meestal in het duister. Het
reglement van Strlid in Eendragt is het enige dat is overgeleverd. Dat reglement is erg
kort en ik vermoed dat dit maatgevend geweest is voor de nieeste Dorpsverenigingen.
Grafiek 57: Omvctitg Dorpsverenigilige,1.
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Het ledenaantal van de meeste Dorpsverenigingen was klein (grafiek 57). en een grote
inperking van de vrijblijvendheid past mijns inziens in ieder geval niet in het beeld van
de Groningse boeren. De hoeveelheid artikelen zal dus beperkt zijn geweest.
Alleen bij de Groningse verenigingen kan iets over de samenstelling gezegd worden.
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blijkt uit gratiek 58. waariii het aantal nu nog bekende leden is uitgezet in de tijd

zoals

Grafiek 58: Actlitcil bij 11(icim bekende leclen rali Dorpxrerenigingen.
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De periode 1878 tot 1887 betreft immers de Groningse periode. Zelfs bij de publicaties
door de Nederlimdsche Skhacikboird in 1895 en 1898 is de hoeveelheid informatie
minimaal. Ook in grafiek 59 geeft alleen de pet-iode 1878-1887 voldoende inf'ormatie.
hoewel de conclusie waarschijnlijk toch wei mag luiden dat in de pei ioden 1850- 1870 en
189()-1900 de culturele elite in de meerderheid was. terwijl in de Gioningse periode de
economische elite overheerste.

Grcifiek 59: Elites bij de Dorpsverenigingen.
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In alle jaten A er een grote dominantie van de Nederlands-Her\·'ormden. Er is nog
een enkele doopsgezinde. niaar \rijwel alle andere kerken ontbreken geheel of nagenoeg

geheel: ddn rooms-katholiek. dcin jood en dEn Waals-Henomide.
Bij het chaakgenootschap in Zeist zijn ook de zeer kleine geloofsgemeenschappen

vertegenwoordigd
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De bijeenkomsten van de Dorpsverenigingen kenden in het algemeen een lagere
frequentie dan bij de stadsverenigingen. Bij de vaststelling van deze avonden waren af en
toe echte plattelandslandsinvloeden merkbaar. Zo waren de bijeenkomsten van
schaakvereniging de Marne op de maandag vddr of op volle maan. Het tijdstip van de
bijeenkomsten was vaak erg vroeg, zoals uit tabel 9-4 blijkt:
Tabel 9-4 Aanrangstiidstippen Dorpsverenigingen.
Periode

18:00

Overdag

18:30

20:00

19:30

19:00

1840-1854

0

0

1

2

0

0

1855-1869

0

1

0

2

0

1

0

0

2

1

0

1

1

6

0

1

187()-1884

2

1885-1899

1

Met 'overdag' werd in deze gevallen 17hOO of 15hOO bedoeld. De speelduur was in het
algemeen 3 tot 3.5 uur.

Tabel 9-5 Speelavonden Dorpsverenigingen.
Periode
1840- 1854

Wo

1\la Di
0

1855-1869

0

1870- 1884

2

1885-1899
19e eeuw

1

1

2

2

1

1

3

3

5

7

Do

Vr

0

0

Za
0

0

0

ZO

Totaal

02

0

0

0 0 0

()

4
4

0

3

0

0

()

9

4

3

0

0

0

19

Evenals bij de stadsverenigingen is er een voorkeur voor het begin van de week
zichtbaar.

Tabel 9-6 Plaats van bileenkomst Dorpsverenigingen.
Periode
1840-1854

Horeca
0

Leden

Sociateit

Divers

3

0

()

4

0

0

1855-1869

1

1870-1884

2

4

1

2

1885-1899

14

6

0

1

19e eeuw

17

17

1

3

Tegen het einde van de eeuw was er een verschuiving naar de horeca als plaats van
bijeenkomst. Bij de Dorpsverenigingen bleef gedurende de gehele eeuw het spelen bij
een van de leden thuis een optie.

Tabel 9-7 Invulling speelavonden Dorpsverenigingen.
Periode
1840-1854

Correspondentiewedstri,jden
1

Onderlinge
wedstrijden
0

Literatuur
0

Oplossen van

Componeren van

problemen
4

problemen
2

1855-1869

2

0

0

3

2

1870-1884

3

1

0

0

0

1885-1899

8

7

0

1

0

19e eemv

14

8

0

8

4
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Bij de Dorpsverenigingen is de verschuiving naar schaken als wedstrildsport ook goed
zichtbaar. De Dot'psverenigingen waren hierbij niet alleen volgend op ontwikkelingen bij
de stadsverenigingen: de eerste wedstiijd tussen twee verenigingen was die tussen Beerta
en Ont,vikke/ing uit Beerta. Opvallend, maar ook begrijpelijk, is de aandacht voor het
probleemschaak in de periode tot 1870. Literatuui ontbreekt echter volledig.

Grafiek 60: Le\'ens(luttr Dorpsvere,tigingen.
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Het moeilijkste kenmerk voor de Dorpsverenigingen was ongetwijfeld de duurzaamheid. Bij een klein ledental en ook maar een kleine groep waaruit leden betrokken
kunnen worden. is het moeilijk om duurzaamheid te realiseren. De levensduur van een
Dorpsvereniging is ook wat korter dan die van een stadsvereniging, zoals uit grafiek 60

blijkt.

Na de eerste crisis na twee jaar ligt het volgende moment bij zeven jaar. De crisis bij
negen jaar zoals de stadsvereniging die kent, is hier niet aanwezig. De enige factor ten
aanzien van duurzaamheid waar gegevens over zijn, de plaats van de bijeenkomsten, was
in het algemeen niet goed geregeld. Bij de leden thuis spelen is, zoals eerder besproken.
geen goede zaak vanuit deze optiek. Ten aanzien van de andere aspecten (bezit.

wetsbepalingen en veranderingsvermogen) ontbreekt de informatie. Het Hilversumsch
Sc·haakgenootschap is de enige Dorpsvereniging uit de negentiende eeuw die nog
bestaat.

Tot slot van dit overzicht van de Dorpsverenigingen komt nog de naamgeving aan de
orde. Dezelfde opzet als bij de stadsverenigingen (zie tabel 8-1) leidt tot tabel 9-8.
De verdeling over de categorieen is ongeveer hetzelfde als bij de stadsvereniging. Het
percentage 'vestigingsplaats' is nog wat hoger, maar de verenigingen bestonden ook wat
later in de eeuw. Bijzondere namen kwamen niet voor. of het moest de vernoeming naar
Zukertort en Tchigorin betreffen. twee sterke spelers, maar net niet tot de absolute
wereldtop behorend.
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Tabel 9-8 Type van namen Dori)sverenigingen.
Categorie

Type naam
Naatii naar vestigingsplaats/streek ( Vp):

Al Um 03

%

22

45%

Onbekende naam CON):

7

149;

Naam met motto ( NM ):
Naam naar buitenlandse schaker (BS):

10

2()9
89

4
1

Naam naar mythologische figuur/plaats (MN):
Naam met schaakhetekenis (SB):
Naam. niet atleidbaar (NA):

1

1

Naam naar Nederlandseschaker (NS):
Overige

nainen (OV):

Totaal

29
29
29

0

0%

3

693

49

99%

9.4 Schaakbond

9.4.1 Inleiding
Bonden zijn door hun aard de meest georganiseerde vorm van een relatie tussen verenigingen. In deze fonnulering ligt voor iemand die denkt in termen van het civilisatieproces een aanwijzing te maken te hebben met een ontwikkelingsstap in dat proces. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat Elias zijn gedachten in die richting op schrift heeft gesteld
" Bonden zijn in zijn gedachtegang essentieel voor uniformering van de regels. Zij
oefenen een voortrekkersrol uit in de organisatie van een nationale sportbeoefening
Vanuit deze optiek is het niet vreeind, dat er meerdere pogingen noodzakelijk waren oiii
een landelijk/regionaal draagvlak te krijgen voor een schaakbond. Het is wel heel
opmerkelijk hoe vroeg die eerste stap in Nederland gezet werd.
9.4.2 De eerste pogingen
Vrijwel vanaf het eerste ontstaan van schaakverenigingen heeft men geprobeerd te
komen lot structuren voor sanienwerking van verenigingen. De eerste poging stamt uit
1808, hetgeen opinerkelijk mag heten, omdat men. voor zover nu nog bekend is. op dat
trioment pas op het punt stond om naast het Haagsche Sclitiakge,ioc,tschcip een tweede
schaakvereniging op te richten: het Ainsterdamsch De/,arte,nent imi het Ho//andsch
Schaakgen<,otschcip

Om dat te kunnen doen. moesten de bestuuiders van het Haugsclie Scliaakgenoc,tschap eerst op 20 januan 1808 de wetten van het Hollandsch Schaakgenootschap
arresteren. Op de context daarvan. de verplaatsing van het hof van Lodewijk Napoleon
naar Amsterdam. ben ik al eerder ingegaan (6.3.1).In billage Al b 1 zijn de wetten van
het Holla,idsch Schaakge,ic,otsclicip weergegeven. Daaruit valt op te maken hoe men de
relatie tussen bond en leden zag:
. de aangesloten gezelschappen zijn autonoom (artikel 4 en 25).
. de bond is vooral een organisatorische eenheid die de genootschappen faciliteert (zie
met name art. 5 - overzicht van de aangesloten leden en verstrekking van diploma's).

1

Elia4 en Dunning. Quew f„r Ext'itelitent. 150-\14.
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. de genootschappen waren lid van de bond, maar de bond kon wel personen als lid van
verdienste benoemen en de buitenleden van het Haagsche Schaakgenciotschap bleven

onveranderd lid. Waar bij de bepaling over de contributie (art. 5) over 'lid' wordt
gesproken. wordt 'lid van het Departement' bedoeld. Kortom, over de samenstelling
van de bond had men geen duidelijk beeld. De verwarring wordt versterkt door de
bepalingen over de classificatie bij het Hoofd-Departement.
. de leden verkregen gratis toegang bij de genootschappen in andere plaatsen Cart. 3).
. de leden van de Departementen zijn verplicht 30 cent contributie en een gulden entree
te betalen. Hierbij lijkt verondersteld te worden dat ieder lid van een genootschap ook
lid van de bond wordt.
Hoewel ik niet naar de opzet van de oprichter J.D. Janssen (zie 6.3.1.5 en 10.2) voor de
organisatie van de kerkgenootschappen in Nederland, waarvan hij immers ook de
organisator was. heb gekeken, lijkt het mij voor de hand liggend. dat de organisatie van
het Hollandsch Schaakge,zootschap in essentie lijkt op die van de kerkgenootschappen.
Het verschil is echter dat de kerkgenootschappen subsidie verwachtten, terwijl ik me bij

het Hollandsch Schaakgenootschap niet aan de indruk kan onttrekken dat de kosten/baten-verhouding voor een potentieel nieuw lid zwaar negatief was. Behalve deze
wetten, is er verder ook nooit iets vernomen van dit Hollandsch Schaakgenootschap. Het
lijkt me vooral een typisch tijdsverschijnsel geweest te zijn: creeren van maatschappelijke posities door verenigingsvorming (zie 4.4.2) en 'algemeene verbroedering' (zie art. 25)
lijken daarbij de belangrijkste elementen te zijn
De volgende poging tot bondsvorming zou ruim vijftig jaar op zich laten wachten.
De aanleiding daartoe is het nationale toernooi dat de vereniging Strijdt met Beleid van
23 tot en met 27 augustus 1858 in Nijmegen organiseerde. Twee deelnemers stellen daar,
misschien daartoe op de gedachte gebracht door de oprichting van de British Chess
Federation op 5 augustus 1857, de oprichting van een Nederlandsche Schaakinaat-

schappij voor. Belangrijkste oogmerk was de organisatie van een jaarlijkse wedstrijd '6.
Begin 1859 verschijnt in Sissa " een 'Proeve van een Reglement voor de Nederlandsche Schaakmaatschappif (zie bijlage A8a). Bij deze proeve springen enkele aspecten in
het oog:
. er is een goed geformuleerd doel (bevordering van de schaakkunst in Nederland);
. ook de middelen om dat doel te bereiken zijn aangegeven:
. aanhalen van de banden tussen de schaakspelers
. gezamenlijke beoefening der schaakkunst en schaakwetenschap
Het versterken van de vervlechtingen wordt dus gezien als een middel om het doel te
bereiken! Als dit waar is, hebben de doelstellingen van de bond een civiliserende
werking. Of het tweede punt (gezamenlijke beoefening) een verbijzondering is van het
eerste, wordt niet uit de tekst duidelijk. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze twee punten
zijn opgenomen om de tegenstelling tussen 'spelen' enerzijds en 'kunst' en 'wetenschap'
anderzijds aan te geven. 'Wetenschap' staat in de visie van de schrijver(s) van de 'Proeve'
centraal. want in de organisatie wordt een wetenschappelijke commissie opgenomen. Het
76

)

77)

Sissa. 1858.312.
Sissa. 1859.36.
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doel van deze commissie wordt echter niet duidelijk. Ten aanzien van het wedstrijdaspect neemt de 'Proeve' een tweeslachtige houding in. Blijkbaar was er wel druk op de
schrijvers om een plaats voor de wedstrijd in te ruimen. maar van harte gaat dat niet.
Minimaal een keer per twee jaar moet een afdeling. en die is provinciaal. een wedstrijd
organiseren. maar die provinciale wedstrijd mag geen grote prijzen hebben, sterker nog:
winnaars moeten bijbetalen. En Edn keer in de vier jaar is er dan een grote wedstrijd. Wie
daar aan mee mag doen, is niet bepaald.
Voor de genootschappen is in de organisatie geen plaats. ze worden althans niet in de
'Proeve' vermeld. Anderzijds lijkt men bij de stemtoedeling (art. 13) met de omvang van
genootschappen rekening te houden (een maximum van vijf stemmen bij 48 leden). In
1859 zijn mij al 77 verenigingsleden in Zuid-Holland bekend. 27 in Utrecht, 24 in
Noord-Holland. 18 in Friesland, 6 in Gelderland. 3 in Groningen en 1 in Zeeland. Het
werkelijke aantal verenigingsleden moet een factor hoger gelegen hebben. zodat de
stemtoewijzing op zijn minst discutabel genoemd kan worden.
Voor de wetenschappelijke commissie moest een hoofdredacteur benoemd worden.
maar wat zijn rol is, blijft onduidelijk, omdat Sissa onder redactie van Gustavus
(Verbeek) tot bondsorgaan wordt benoemd. De verplichting tot afname wordt ook
meteen maar geregeld.
Ook bij deze 'Proeve' ontstaat het beeld van een onevenwichtige kosten/batenverhouding. Op deze 'Proeve' kwam dan ook het nodige commentaar: de wedstrijd moet
jaarlijks zijn. de afdelingen gemeentelijk. de vestigingsplaats Amsterdam en niet de
hoofdstad van de grootste afdeling en het opleggen van een verplicht abonnement is uit
den boze. Over de reactie op de bepaling ten aanzien van dames als donatrice heb ik het
al eerder gehad (7.4.7).
De discussie werd niet in broederlijke sfeer gehouden en vormde dus geen basis voor
het ontstaan van een bond. Het grootste manco aan deze poging lijkt me echter het

ontbreken van een persoon die de kar van de oprichting wilde trekken.
In 1863 was er een poging te komen tot een bond voor Zuid-Holland. In dat kader
zijn er waarschijnlijk enige bijeenkomsten geweest van Goudse en Rotterdamse
schakers. maar duurzaam was het niet.
"
Pas in 1867 is er weer beweging aan het landelijk front. In Sissa argumenteert men
dat de Nederlandse steden Amsterdam. Rotterdam en 's Gravenhage noch in aantal, noch
in kwaliteit van de spelers achterblijven bij Aken. Keulen en Dusseldorf. maar dat de wil
ontbreekt om met vereende krachten een bond op te richten. De individuele leden
zouden. naast een bijdrage van de grote schaakgenootschappen. een kleine contributie
moeten betalen om het doel te bereiken. Dat doel zou dan een jaarlijks toemooi van 3 A 4
dagen moeten zijn. De meeste leden zouden daar aan mee kunnen doen, omdat "de
vervoermiddelen tot geen voortdurend verblijf verpligten
Het civilisatieproces van bondsvorming wordt in de negentiende eeuw dus al
gekoppeld aan een technologische modernisering. Maar het is een wat lijdzame oproep,
omdat de schrijver blijken van instemming wil ontvangen. Die kwamen er niet (genoeg)
en er is niemand die de zaak verder aanzwengelt.
7*
)

Sis.sa. 1867.359.
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In 1869 veischijnt er weer een tekst in Sis.,·ct ". nu naar aanleiding van een berichtje
over zowei de Noord- als de Westduitse schaakbond. De schrijver constateert liu dat de
schaakwetenschap nergens zo bloeit als in Duitsland. waaraan de genoemde bonden
krachtdadig zouden bijdragen. Het doel wordt nu omschreven als: "...tot vorming van
practisch zoowel als theoretisch goed geoefende spelers. het van 't hoogste nut is. dat
de verschillende krachten elkander dikwijls op het bord ontmoeten'

Dan volgt het idee dat er een of twee maal in de niaand provinciale bijeenkomsten en
jaarlijks een algemeen congres georganiseerd zou kunnen worden. De bedoeling is
hetzelfde als tien jaar eerder. maar blijkbaar zi.in de vervoersmogelijkheden zodanig
toegenomen dat jaarlijks een landelijke wedstrijd en zelfs tweernaal in de maand een
provinciale wedstrijd kan worden georganiseerd. Uit de verhouding tussen de hoeveelheld tekst over 'wetenschap' en over 'wedstrijd' mag waarschijnlijk geconcludeerd
worden dat in de tien jaar tussen 1859 en 1869 de nadruk in de schaakwereld meer op het
wedstrijdaspect was komen te liggen. Maar wederom werden de initiatieven aan anderen
overgelaten. Ook deze poging zou daarom geen vruchten afwerpen. Uiteindelijk is het
een min of meer lokale onderneming die tot succes leidt.

9.4.3 Nederlandsche Schaakbond
De berichtgeving over de Nederlandsche Scliaak Bmd (NSB) start in het eerste. te laat
verschenen. nummer van Sism van 1873 "': "Het Schaakgenootschap Discend<,
Dis ·i,nus te 's Gravenhage heeft zich mogen verheugen in veel bijval en aanmoediging
voor zijne plannen zoo tot organisatie van een Schaaktournooi als tot oprigting van
eenen Nederlandsche Schaakbond: vele Schaakgenootschappen namen met ingenomenheid daarvan kennis. beloofden krachtige niedewerking en benoemden reeds
Afgevaardigden uit hun midden voor de constituerende vergadering".
Nu iemand het initiatief neemt, blijkt het mogelijk om enthousiasme voor het idee te
krijgen. De Haagse commissie gaat dan ook voortvarend te werk. Men peilt wat de beste
datum voor het toernooi is (eerste helft augustus). De commissie vraagt dan aan de
vergadering van Discend<, Discimus om de oprichtingsvergadering te vervroegen, omdal:

de vergadering in het gedrang komt als de wedstrijd lang duurt;
de financien voor de wedstrijd voor die tijd geregeld moeten worden:

.
.

. "de wijze van strijden liever door

eene Nederlandsche dan door eene Haagsche

vergadering te doen bepalen" "
De vergadering wordt dan vastgesteld op vrijdag 23 mei 1873 om 13hOO in lokaal 'de
Vereeniging' te 's-Gravenhage.
Om te voorkomen dat een meerderheid van Haagse aanwezigen de uitkonisten van

de vergadering zou bepalen. werd een reglement voor de oprichtingsvergadering
opgesteld in de hoop dat dit zou voldoen aan de eisen van ' gelijkheid. vri.iheid en
broederschap" 'z

') .f i,w. 1 869.251.
I
)

-

1

.51 „t. 1 873.9.

Si.Ic/.1873.1().
Sis.w. 1873.11.
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1. er komt in Den Haag in de zomer van 1873 een schaaktoernooi voor Nederlandse of
in Nederland wonende schaakliefhebbers.
een bijeenkomst van afgevaardigden van schaakgenootschappen om te komen tot oprichting van een Nederlandse schaakbond.
3. die bijeenkomst kan ook bijgewoond worden door schakers die geen lid zijn van een
genootschap.
4. degenen die geen lid zijn van een schaakgenootschap hebben alleen een adviserende
stem. Elk genootschap, onverschillig hoeveel personen zij heeft afgevaardigd. heeft
idn stem voor iedere twintig gewone leden die het telt. Bij minder dan twintig leden
heeft de afvaardiging ddn stem. Bij meer dan 30.50 enz. leden vindt afronding naar
boven plaats.
5. de vergadering kiest conform artikel 4 een bestuur ("haar eigen Bureau"). zonder

2. in mei is er in Den Haag

onderscheid van plaats of stad en zowel uit de genootschapsleden als uit de "geisoleerde" schakers. Laatstgenoemde krijgt in dat geval stemrecht.
6. bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering.
7. deze punten zijn uitsluitend van toepassing op de constituerende vergadering. de
vergadering bepaalt zelf de regelingen voor latere vergaderingen.
De afgevaardigden van de genootschappen werd gevraagd als legitimatie een verklaring
van het genootschap mee te nemen over het aantal leden en aan te geven hoeved en
welke leden tot de bond willen toetreden.
Ook stelt de commissie een 'proeve' van een reglement voor de bond op (zie bijlage
A8b).
Opmerkelijk genoeg verwijst de commissie voor een uitvoeriger reglement naar Sissa.
1859 (zie 9.4.2 en bijlage A8a)! Dat reglement is ook in de proeve van de commissie
goed herkenbaar. Maar, er zijn verschillen:
de gezamenlijke beoefening der schaakkunst en schaakwetenschap is als middel om
het doel te bereiken geschrapt. De verplichting wordt nu gesteld om jaarlijks een
wedstrijd te organiseren (art. 6).
. er komen gemeentelijke afdelingen in plaats van provinciale Cart. 2). Ondanks de
heersende crisis in de schaakwereld is men blijkbaar optimistischer over de bereikba-

.

.

.
.
.

re omvang van plaatselijke afdelingen.
wat leden zijn, wordt beter gedefinieerd (art. 2).
ook de minimale organisatie van een afdeling wordt vastgelegd (een secretaristhesaurier, art. 3).
er is een premie voor grote afdelingen (art. 5).
de toegang tot het toemooi is geregeld Cart. 8).
het maximum aantal stemmen is uit de tekst gehaald (art 9).
er is geen verplichting tot het nemen van een abonnement op een bondsorgaan.

er is geen bepaling over de positie van dames.

Al met al kan men zeggen dat het reglement in veertien jaar tijd evenwichtiger is
geworden en dat de grootste problemen uit de versie van 1859 zijn aangepakt.
Na een aanvankelijke mededeling van zeven regels over de oprichting van de
Nederlandsche Schaakbond komt Sissa later uitvoeriger terug op de oprichtingsvergadedng. De Nederlandsche Schaakbond heeft bij de oprichting bijna honderd leden. van wie
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twee James. De 'proeve van reglement' werd nagenoeg ongewijzigd overgenomen.
Alleen artikel 5 werd enigszins aangepast. ledereen nioest fl.50 betalen. maar grotere
afdelingen mochten tot een maximum van ·# 0.50 per lid onkosten declareren.
De commissie van Disce,itic, Disc·i,ut,S werd ook 'het Bureau' van de Nederlandsclie
Schaakbond. slecht

aangevuld met A. de Lelie uit Amsterdam als vice-president. Het

Bureau zou direct actie ondernemen ten aanzien van de oprichting van afdelingen in
Amsterdam, Rotterdam. Leiden en Utrecht. Voor afdelingen in Groningen. Leeuwarden.
Sneek, Kampen. Amersfoort, Amhem, Nijmegen en andere plaatsen wordt de hulp van
de schaakgenootschappen en individuele spelers ingeroepen. Een afdeling in 'sGravenhage lijkt als een fait accompli te worden beschouwd.
Een ding moest er nog recht gezet worden " (zie ook 7.4.2): "Overigens hebben de
opterichten afdeelingen niets gemeen inet bestaande genootschappen, de toetreding van
deze laatsten in hun geheel. hoewel wenschelijk. is volstrekt niet verplichtend: blijkens
de gevoerde correspondentien bestond hieromtrent op menige plaats misverstand; nu
het opgehelderd is vertrouwd het voorloopig Bestuur dat ook vele bezwaren zullen
vervallen". Het toetreden van alle leden van een vereniging tot de Nederlandsche
Schaakbond. wordt later vele malen opnieuw onderwerp van discussie
Op 19 augustus 1873 wordt dan wat men noemt 'de eerste algemeene vergadering
van den Nederlatidsche Schaakbcmd geopend in lokaal 'de Vereeniging' in 'sGravenhage '*. Het beschermheerschap van de bond wordt aangeboden aan "Z.K.H. den
Prins van Oranje. die als een bekwaam schaakspeler bekend staat" ". Deze laat nog
tijdens de vergadering weten het beschennheerschap aan te nemen. In het definitieve
bestuur wordt A. de Lelie vervangen door T.C. ter Haar, eveneens uit Amsterdam. Sissa
wordt benoemd tot bondsorgaan. De bond heeft dan al 139 leden. maar ondanks de
eerdere aanmelding van negentien personen doen slechts dertien mensen aan de
wedstrijd mee. "Het bezwaar voor velen. om zich gedurende eenige dagen uit zijne
woonplaats te verwijderen, schijnt ook nu weer nadeelig op het getal strijders

geinfluenceerd te hebben". « Waar de organisatie van een dergelijke wedstrijd toch min
of meer de belangrijkste doelstelling van de bond was, kan men niet zeggen dat de Start
overtuigend was. Dat zou de eerste jaren niet beter worden.
Zoals gemeld. bestond het eerste bestuur uit drie Hagenaars en Edn Anisterdailimer.

Een duidelijke oververtegenwoordiging uit de grote steden, een oververtegenwoordiging
die kenmerkend zou zijn voor de eerste decennia van de Nederland.sclie Schaakbcmil.
Dat moge blijken uit het volgende overzicht (tabel 9-9). dat gebaseerd is op de uitgaven
van het Jciarboekje rait den Nederiandschen Schaakbond voor de periode \ 73 tot en
met 1892 en op de in het Tijdschrift ran den Nederlandschen Schaakbond gepubliceerde
ledenlijsten.

)

h4
1

-1
./
1

St, w. 1873. 1 38.

Sism. 1 873.256.

Bedlield nordt knxinprin+ Willein Frederik Hendrik. c,udve /<,<in ,·an koning Willem Ill (184()-18791.
Stua. 1 87.3.258
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Tabel 9-9 Leden, bestuursleden en deelnemers Bondswedstri.ide„
Jaar Den Haag Amsterdam Rotterdam Utrecht Holland/Utrecht Overig
1873

44-3-9

37-1-3

15-0-0

0-0-()

34-0-1

15-0-1

1874

44-3-2

39-1-8

28-()-()

0-0-0

31-0-2

26-()-1

1875

40-2-2

39-1-2

43-()-

1

0-0-0

50-1-3

30-0-2

1876

34-2-4

39-1-2

45-()-

1

0-0-0

41-1-2

29-()-()

1877

32-2-3

39-1-3

42-()-()

1-0-0

38-1-2

3()-0-2

1878

25-2-()

41-1-5

37-0-0

1-0-()

33-1-()

314)2

1879

24-2-0

38-0-0

38-1-4

0-()-()

37-1-2

31 -()-1

1880

22-2-()

37-0-1

34-1-2

3-0-()

37-1-2

26-()- 1

1881

22-2-3

36-0-2

34-1-1

2-0-()

38-1-1

24-()-1

1882

21-2-0

40-1-7

3()-1-

2-0-0

39-0-

1

22-0-1

1883

20-2-1

41-1-2

33-1-2

2-0-()

33-0-1

19-0-1

1884

20-2-1

4()-1-4

33-1-2

2-0-1

32-()-5

19-()-1

1885

21-2-1

40-1-2

30-1-1

18-()-0

33-0-7

19-0-1

1886

19-2-()

38-1-5

28- 1 -0

31-0-4

28-0-2

27-0-1

1887

18-24)

50-1-15

27-1-0

27-0-2

234)2

25-()-2

1888

17-0-1

53-3-10

32-1-4

24-0-()

29-()-1

22-0-1

1889

16-()-()

50-3-5

32-1-0

29-0-0

26-0-3

18-0-0

1890

15-1-2

51-2-5

29-1-1

28-0-0

27-0-6

12-0-2

1891

16-1-1

51-2-2

31-0-0

22-1-3

35-0-6

9-0-1

1892

15-?

57-?

31

25-'.'

40-?

11-?

1893

28-1

56-2

53-0

36-1

8()-0

88-l

1894

?

-'.)

1

9

9

1895

49-0

133-3

75-0

39-()

9

12()-

9

9

1896
1897
1898
1899

?
?
8()
9

9
9
101-3
9

9
9
76
9

9
9
33
9

9
9
181 -1
9

1

128-1

9
9
138-1

9

e-

1
1

. i..1.-..
It

.1-

, .- .

Afbeelding 40: Wedstrijd van de Nederlandsche Sclwakbond in 1898.
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De tabel geeft een overzicht van het aantal leden. bestuursleden en deelnemers aan de
bondswedstrijden uit het betreffende regionale gebied.
De tabel toont duidelijk de structurele wijziging die de Nederlandsclie Schaakbond in
1893 onderging. Lag vddr die tijd de nadruk eerst op Den Haag en later op Amsterdam.
de groei na 1892 vond vooral buiten de grote steden plaats. De bond schudde in dat jaar
zijn houding van passiviteit van zich af. Waar voor die tijd apathie heerste. ondanks de
onvrede over deelname aan de landelijke wedstrijd en over de afwezigheid van een
bondsblad, ging men vanaf 1893 actief het land in. J.F. Heemskerk. Edn van de grote
motoren achter de vernieuwde bond en een sterk schaker, hield overal in den lande gratis
simultaanseances in ruil voor een half uur spreektijd. Dat ging het latere lid van de
Tweede Kamer goed af. want het aantal leden van de bond steeg snel.
rr. .
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Afbeelding 41: J.F. Heeniskerk.
De apathie van de eerste twee decennia kan men toeschrijven aan lokale problemen

in met name Den Haag en Amsterdam (zie 8.3.2 en 6.4.2), maar ik denk dat de algehele
malaise van de periode 1870-1885 en de maternalistische tijdgeest " hier direct aan
gekoppeld moeten worden.
Ondertussen vindt er echter in het Noorden een bijzondere ontwikkeling plaats.

9.4.4 Het Provinciaal Groninger Schaakbond en Het Noordelijk Scliaakbond
De oprichtingsgeschiedenis van Het Prc,rinciaal Grcminger Schitakbonci wordt in

)

Wageniann vie 3.3.61 1> peert een mater-nali&ti.che generatie niet pe,4imi0me en 0( ciale ,eltkritiek. &4 at /ich uit in
een behoudende *ip*telling. protectie en stre;en naar een interne opt)ouw.
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bloemrijke taal beschre\'en in de door de bond uitgegeven schaakkalender ". Het verhaal
in het boekje komt er op neer dat in het voorjaar van 1876 een onbekende in de
Provinciale Groninger Courant een oproep deed om te komen tot een provinciale

Groningse schaakbond. Blijkbaar was er voldoende animo, want korte tijd daarna
nodigde schaakclub Van der Linde belangstellenden uit voor een bijeenkomst in
Slochteren op 9 juli 1876. Daar werd de bond opgericht die op 15 oktober 1876 zijn
naam kreeg: Het Pri,zinciaal Groninger Schaakbond. Uit de beschrijving zijn twee
dingen op te maken:
. de schrijver van het artikel veronderstelt dat de lezer bekend was met de ins en outs
van de Groningse universiteit: "...menig voormalig alumnus der Groninger hoogeschool zulke liefelijke herinneringen heeft, toen nog de oude Boelmans en later
Egges troonden op het 'Hooge Huis"'.
. aansluiting bij de drie jaar eerder opgerichte Nederlandsche Sc·haakbond viel buiten
het gezichtsveld, er wordt in het geheel niet over gesproken. Hierop kom ik zo
meteen nog terug.

De kalender " geeft vervolgens wel een soort rechtvaardiging van het bestaan van de
noordelijke bond, wat ons toch enig inzicht geeft in de maatschappelijke verspreiding
van het schaken in die tijd: "Onze provincie was altoos rijk aan liefhebbers van 't edele
spel. Op menig koopmanskantoor lag 't schaakbord naast 't grootboek: menig
landbouwer kende geen grooter genot. dan gedurende de lange winteravonden met
dezen of genen een partijtjen te maken. Voor menig priester der wetenschap was het
schaakspel als een geestesbad der wedergeboorte. dat hem verkwikte, verfrischte.
versterkte en z66 zijne studien eerder bevorderde dan schaadde. Wat droeg de post een
aantal briefkaarten van Oost naar West. van Zuid naar Noord: sanskriet voor den bode.
maar zielsbanket voor den geadresseerde ! Ook aan plaatselijke vereenigingen ontbrak
het niet: getuige daarvan de opgave der schaakklubs. die gij hierachter vindt "
Dat zijn er dan acht. onder de toevoeging: -Aan een door het bestuur gedaan
verzoek om opgave der in de provincie Groningen bestaande schaakgezelschappen.
hebben tot dusverre slechts de volgende bereidwillig voldaan".
Vervolgens gaat het verhaal verder met een beschouwing dat vijftig leden enerzijds
wei veel is. maar anderzijds veel te weinig. Dat wordt dan een steeds weer terugkerend
onderwerp van de beschouwingen, want het ledental zal in het bestaan van de bond
ongeveer constant blijven (grafiek 61).
In totaal zullen Het Provinciaal Groninger Schaakbond en zijn opvolger Het Noordelijk Schaakbond samen slechts 96 verschillende leden kennen in ruim tien jaar tijd.
De lijn in de grafiek met 'leden van verenigingen' is gebaseerd op de ledenlijsten van
de verenigingen die in het werkgebied van de bond bestonden. De gestage toename die
deze grafiek toont is kunstmatig te noemen:
in de loop van de jaren zouden meer verenigingen hun ledenlijsten doorgeven dan in

•

de eerste jaren het geval was (twintig in 1886 ten opzichte van de acht uit 1878).

Indien de ledenaantallen in 1878 en 1887 van de in 1878 genoemde verenigingen
*8

)

Scha,lkkalender \·an Het Prin'inciad Groninger Schaakboild, \878.6 e.\'.

8.

St·haakkalender ran Het Prc,vint·ici<cl Groitiniter Schaakbond. \878.7.
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Grafick 61 : Iwilentcil nc,c,rdelijke scliciakbimden.
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vergeleken worden, neemt het aantal af van 82 naar 62. Van de oorspronkelijke acht
verenigingen bestaan er dan nog maar vijf
. de bond zou in de loop van de jaren zijn werk(ings)terrein steeds verder uitbreiden
om meer leden te kunnen inschrijven. Om die reden werd op 28 mei 1880 " de naam
herdoopt i n Het Nc,ordelijk Schaaklic,nd. Formeel werd het werk(ings)gebied daarmee uitgebreid tot Friesland en Drenthe, maar in de schaakkalender van 1885.1886
en 1887 zou ook Pallas uit Deventer opgenomen worden.
In de kalender voor 1880 wordt geprobeerd de oorzaken op een rijtje te zetten. waardoor
schakers geen lid zouden willen worden:
1. de kosten zijn te hoog ":
"och kom ! gij kunt het ter nauwernood met een ernstig gezicht zeggen".
2. de regionale spreiding is te groot 42.
Door de regionale spreiding zou men niet op de vergaderingen kunnen komen. Dit
argument wordt bestreden met de opmerking dat, als er meer verenigingen ontstaan,
men dan meer wedstrijden op meer plaatsen kan houden. Bovendien zou men die
wedstrijden dan ook gemakkelijker zo kunnen organiseren dat ook de minder geoefende schaker kans op een prijs zou krijgen.
3. de schaakcapaciteit is te laag ":
"Als gij er niet meer van leeren wilt. verbrand dan uwe stukken: want om et' mee te
schuiven. daartoe zijn ze te goed en begeef u tot kegel-, doinino- of biljartspel
Maar als gij er wat van leeren wilt. neem dan plaats in onzen kring. Helpen zullen
we u zooveel wij kunnen. Al te veel geneeren is ook volstrekt niet noodig. Voor ge
dit boekske ten einde hebt. zult gij de welgegronde overtuiging hebben. dat de
meest gevorderden onder ons nog luttel aanspraak maken kunnen op den maar-

schalkstaf'
)

Nienieiler. LE.ti.. 16.

1 Sc·hacikkalender rm Het Pri,zindwl Gnminger Schuukb<ind.1 88(). 1
") s,·liacikkalender wn Het Prm·ilic·iaal G,·c,ninge,· Sc'haaklicind.\ 88(). 2.
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4. De bond is een uiting van provincialisme ".
Dit wordt door de schrijver hevig ontkend. maar met emotionele argumenten ('Als 't
zoo was. dan zeide ik heden liever nog dan morgen het lidmaatschap op"). Hij
argumenteert dat Het Proriticiaal Groninger Schaakbond verre van vijandig staat
tegenover de Neder/andsche Schaakbo,id en zelfs dat de bond daartoe een voorbereiding is. maar dat het schaakleven zelf wel tot de conclusie zal komen wanneer de
tijd rijp is om de horizon te verleggen en aansluiting te zoeken. Ondertussen zou het
goed zijn als er enkele afdelingen van de Nederlandsche Schaakbond m het Noorden
zouden ontstaan.

Met dit laatste punt raken we een moeilijk punt in de reconstructie van de situatie.
Want waarom is er in het Noorden niet overwogen om in plaats van de oprichting van
een eigen bond een aantal afdelingen van de Nederlimdsche Schaakbond het leven te
doen zieni
De Hollanders hebben bij menig gelegenheid. en daar komen nog een aantal
voorbeelden van, het vermoeden uitgesproken dat dit de invloed van Van der Linde
geweest is, na de knallende ruzie tussen hem en de Nederlandsche Sclwakbond over de
Schaakwer/d van een jaar eerder.
Die invloed zou dan met name via Winschoten gelopen hebben, waar men, na de ruzie,
de schaakvereniging naar Van der Linde had vernoemd - de schaakvereniging die ook
het initiatief nam tot de oprichting van Het Prc,vinciaal Grcminger Schaakbond.
Waarom nu had men in Winschoten de keuze voor Van der Linde gemaakt?
. onidat men Van der Linde persoonlijk kende en hem steunde?
of

. omdat men zich afzette tegen de Nederlandsclie Schaakbc,nd en om die relen Van
der Linde steunde?
Ik vennoed het laatste. Het eerste is zelfs ontkend : "Ter opheldering wenschen wij
nog bij te voegen dat voor zooverre ons bekend is, Dr. A. van der Linde zijn
persoonlijken invloed nooit anders gebleken is. dan door zijn door hem aangenomen
peterschap over de schaakclub Van der Linde te Winschoten. Behalve dit enkele
persoonlijke feit kent men hem hier niet anders als uit ziine algemeen bekende
schrifturen".
De ontkenning laat dus nog wei enige ruimte. maar ik denk dat men ook goede
.S

argumenten had om zich af te zetten tegen de Nederland.sche Schaakbc,nd:

·

het genoemde provincialisme:
Nog in 1859 en 1869 was de provinciale insteek gekozen in de voorstellen voor een
landelijke bond. Blijkbaar was voor een dergelijke benadering voldoende steun.
het pragmatisme van de provinciale insteek.
Zonder enige twijfel kwamen de contributie-opbrengsten nu geheel terecht in de
regio zelf: anders zou in ieder geval ook aan de organisatie in Amsterdam nieebetaald moeten worden.

.

94
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de culturele verschillen.

In deze jaren was de Nederlandsche Scliaakbc,nd nog een volledig stedelijke
aangelegenheid. telwijl in Groningen de Dorpsverenigingen substantieel onderdeel
van de bond uitmaakten. Ook politieke verschillen kunnen een rol gespeeld hebben.
Al was men misschien niet daadwerkelijk op de hoogte van elkaars politieke orientatie. men kan het wei als zodanig gevoeld hebben. Al eeider (7.3.5) heb ik aangegeven dat in het Noorden veel progressief- en radicaal-liberalen lid waren, terwijl
elders in het land in deze periocle de conservatief-liberalen het grootste deel van het
ledenbestand uitmaakten.
onverenigbaarheid van sociale kring en afdelingen;
Een aantal van de sleutelfiguren van Het Prc,zinciaal Groninger Schaakbond kenden
elkaar van de Groningse studentensocieteit 'Vindicat Atque Polit': Haakma Tresling
en Uden Masman waren in 1859 beiden lid van het studentencorps en zaten nu
sanien in het bestuur. Maar er waren meer studenten van toen lid van de bond: De
Ranitz. Cannegieter (burgemeester van Winschoten en later van Ferwerderadeel).
Trip en De Raadt Off'erhaus. Nienhuis was in die jaren professor in Groningen. Ook
de positie van de boeren binnen de bond is al aan de orde gekomen. Dat alles geeft
het beeld van een kring. Als dat kringgevoel belangrijk was. dan voldeed een afdeling van de Nederlandsche Schaakbond niet aan die behoefte.
Ondanks de overtuigingskracht van deze punten, mag de eerste reden toch ook niet
uitgesloten worden. Want er waren negen personen zowel lid van de noordelijke als van
de landelijke schaakbond. Edn van die negen was L. Benima. een van de sterkste
schakers van Nederland. Hij kwam ook op de vergaderingen van de Nederlandsche
Schaakbond. Al in 1877 krijgt hij opdracht uit het westen om de noorderlingen tot
aansluiting te bewegen. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. dat hij de Nederlandsche
Schaakbond dan niet op de hoogte gesteld heeft van de argumenten die er in het Noorden
speelden. En toch blijft men vanuit het westen hameren op de invloed van Van der
Linde. In 1883 komt in het jaarverslag van de Nederlandsche Schaakbond de relatie met
Noord-Nederland nog eens aan de orde naar aanleiding van berichten dat mensen gepolst
zouden zijn over het houden van een schaakwedstrijd ("schaakcongres") in het Noorden
96
. Binnen de Nederlandsche Schaakbond is men het er snel over eens dat men alleen
geld wil steken in eigen activiteiten. Zodra er in het noorden of oosten van het land
afdelingen zijn. wil men best daar een keer de bondswedstrijden organiseren. Maar men
blijft wantrouwig, want "de noordoostenwind was nooit gunstig.... de schakers uit dien
hoek zijn thans gelukkig van den invloed van dr. van der Linde verlost".
Het idee van een schaakcongres in het Noorden werd ook behandeld in het
jaarverslag over 1883 van Het Noorde/ijk Schaakbond ": op 17 mei 1883 was door die
bond een commissie benoemd, bestaande uit B. van der Haak. Den Haag. C.E.A. Duprd.
Rotterdam. Dr. T. Haakma Tresling. Winschoten. Dr. H. Hartogh Heijs van Zouteveen.
Assen. Jhr. Mr. J. van Beyma thoe Kingma. Heerenveen en J.P. Runsink. Groningen om
te rapporteren over de volgende vragen:

j

" )
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-a. In hoeverre zal men. om de ambitie der leden niet alleen gaande te houden, maar
tevens aan te wakkeren. te Groningen eene nationale wedstrijd kunnen houden ?
b. Welke middelen kunnen worden aangewend om de bondskas in overeenstemming
met deze zaak te brengen".
De commissie bestaat dus uit zowel leden uit het Noorden als uit het Westen van het
land. Tot de laatste groep behoren de dEn jaar eerder afgetreden secretaris van de
Nederlandsche Schaakbc,nd \Ian der Haak en dcfn van de sterkste spelers van Nederland.
de heer Duprd, president van de afdeling Rotterdam van de Nederlandsche Schaakbc,nd.
Welke rol zij in deze zaak hebben gespeeld bij de jaarvergadering van de Nederltindsche
Schaakbond is niet duidelijk, maar dat zij het idee voor een bijdrage aan een door Het
Noc,idelijk Schacikbo,id te organiseren schaakwedstrijd hebben ondersteund, blijkt niet
uit het jaarverslag van de Nede, kindsc·he Schitakbond.
De commissie concludeerde. dat er een krachtige prikkel nodig was om de ambitie in
het Noorden aan te wakkeren en dat een nationaal schaakconcours als zodanig kon
dienen.

De commissie was echter ook van mening. dat om schaakliefhebbers uit het hele
land bij elkaar te kunnen brengen. waarbij velen zich aanzienlijke kosten zouden moeten
getroosten. het noodzakelijk was, dat de te winnen prijzen hoog zouden moeten zijn. De

commissie wees er op dat

een

prijzengeld van f250.- niet voldoende was oin de

Hollandse chaakspelers bij elkaar te brengen voor een wedstrijd op een centrale plek in
het westen. Om du deze schakers wei naar het noorden te krijgen. was naar de
inschatting van de commissie een prijzengeld van ·f5()0.- tot f 100().- noodzakelijk. De
commishie kwam tot de slotsom dat Het No(,rdelijk Schaakbond zich op dat moment een
dergelijke uitgave niet kon veroorloven en beval aan om de contributie te verhogen
("wijl die thans bij u toch werkelijk zeer laag is' ") en oni vrijwillige bijdragen te
vragen. zodat later een dergelijke wedstrijd mogelijk zou worden.
Bij dit verslag zijn een aantal opmerkingen te 111aken:
· dat de 'westerlingen' hun invloed hebben gehad op het commissieverslag. blijkt m.i.
uit het wisselende gebruik van 'u' en 'ons'.
de toonzetting naar de Nederlandsche Schciakbond toe is veel viiendelijker dan
andersom in het jaarverslag van de Neder/andsc·he Schaakbond. Daarin speelde
natuurlijk wei mee dat de noorderlingen wat aan de Nederlandsclie Schaakbond
wilden vragen.
. het is opmerkelijk dat de beschouwing over de jaarlijkse wedstrijd van de Nederh,ndsche Schacikbo,id niet leidt tot vragen als:
· is een dergelijke wedstrijd wei het propagandamiddel waarvoor men het blijkbaar houdt?
• is de hoogte van de prijs wel het mechanisme waarmee men schakers naar een

wedstrijd krijgt?
Gezien de weinig coinpetitieve mentaliteit in het Nederlandse schaakleven van
de negentiende eeuw. denk ik, natourlijk gesteund door de lage deelname. dat die
vraag met 'nee' beantwoord had moeten worden.
9/

)

Schaukkalender van Het No<irdelijk Sc·hacikli<,lid. \*84.11.

399

.

anno 1883 bestond dus op bestuurlijk niveau binnen Het Nt,c,rdelijk Sclicicikbotul het
besef dat een krachtige prikkel nodig was, anders zou men de commissie niet ingesteld hebben.
Genoenid verslag sluit af met de reactie van de vergadering: "De vergadering besloot dit
rapport voorloopig als kennisgeving aan te nemen en de commissie voor hare
bemoeiingen te danken' ...
Na 1887 slaapt Het Nc,orclelijk Schaakbc,nd in. Volgens latere schrii vcrs lag de
oorzaak bij 6dn individu:
volgens de latere Nc,c,rcl Oostelijke Schacikbond (NOSBO) '"'
'toen secretaris Heeren na 1887 de interesse verloor. ging het Bond in slaap ... en
overleed in 1890"
",1

. Niemeijer schreef:
-Het Noordelijk Schaakbc,nd is een natuurlijke dood gestorven. voornamelijk
tengevolge van het feit. dat zijn eerst zo ijverige secretaris. R. Heeren. zijn belang
stelling voor de bond na 1887 begon te rei liezen"
Van Lennep schreef al in 1895 "":
"Na '87 verliep de zaak langzamerhand en stierf ten slotte aan de tering, naar
gezegd wordt. door de plotselinge onverschilligheid van den eerst zoo buitengewoon vurigen en ijverigen R. Heeren. zijn laatsten Secretaris
Deze conclusie is natuurlijk te gemakkelijk. Een gezonde vereniging of bond kan niet
ontslapen, omdat Edn lid. hoewel een belangrijk functionaris, zijn belangstelling verliest.
De echte oorzaak denk ik in de volgende subparagraaf te kunnen aanwijzen.
De reden dat deze oorzaak tot het daadwerkelijk overlijden van de bond kidde. ligt
mijns inziens in het feit dat het bestuur van Het Nciordelijk Schaakbond het probleem (of
althans de verschijningsvorm van het probleem) gezien heeft, maar dat men niet in staat
is geweest dit probleem aan te pakken. Daarvoor heeft men in 1883 niet de moed gehad.
Van dat moment af vecht men tegen de recessie.
Eind 1886 wordt in het tijdschrift Morphy "" de discussie over een fusie van de
Nederlatidsche Schaakbond en Het Ncioi·delijk Schaakbond heropend. Het streven naar
een internationaal schaakcongres is vanuit de Nederlandsche Schitakbotid de drij fveer.
Versnippering van de weinige goede krachten is het te bestrijden fenomeen.
Dit keer komt de afwijzende reactie uit het Noorden. verwoord door C.H. d.G. [C.
Hofstede de Groot I " . Op zich is hij het wei eens met de wenselijkheid van een fusie.
maar hij vindt de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. want bij de Nederland.sche
Schitakbond is de contributie .f2.50 en mag men voor f5.- meedoen aan de hoofdwedstrijd of tegen een kleinere inzet in de nevenwedstrijd. Wel ontvangt men het jaarboekje
gratis. Maar bij Het Nc,ordeli.jk Schacikbc,nd is de contributie slechts f 1.50. in plaatsen
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waar meer dan zes leden zijn zelfs maar f 1.-.
Er zijn vier of vijf keer per jaar wedstrijden van een dag, waarbij iedere deelnemer
gemakkelijk 's avonds weer thuis kan komen. De bond stelt gedurende een jaar de helft
van zijn kasgelden als prijs ter beschikking en dat bedrag wordt verhoogd met een
bijdrage van een gulden door iedere deelnemer aan de wedstrijden. Het jaarboekje kan
door ieder voor f 1,25 of f 1.50 gekocht worden.
Na een fusie tussen de bonden zou dus de contributie voor de noorderlingen hoger en
de frequentie van de wedstrijden lager worden. Bovendien zouden de meeste wedstrijden
te ver weg zijn. lien fusie is dus uitsluitend ten voordele van de leden van de Nederlandsche Schaakbond.
Het echte probleem is naar de mening van Hofstede de Groot de lokale versnippering. Hij geeft als voorbeeld Groningen, waar men leden tegenkomt van:
. schaakvereniging Staunton (24)
.

een studentenschaakgezelschap ( 17)

. leden van Het Noordelijk Schaakbond
. leden van Stauntc,n die tevens lid van Het Noordelijk Schaakbond zijn

. leden van het studentenschaakgezelschap die tevens lid van Het Noordelijk
Schaakbond zijn
Of er ook leden van de Nederlandsche Schaakbond zijn. is hem niet bekend. Ook zijn er
schakers die nergens lid van zijn. Hij stelt dan voor dat de verenigingen zich constitueren
als afdelingen van Het Noordelijk Schaakbond. waarbij de leden vrije introductie hebben
bij het niet-huishoudelijk deel der vergaderingen. De bondscontributie kan dan verder
verlaagd worden. Hij sluit dan af met de conclusie dat hij voor Groningen even goed
iedere andere stad als voorbeeld had kunnen kiezen om de enorme versnippering van
krachten en geldmiddelen op schaakgebied aan te geven. Verenigingsvorming moet op
de eerste Rlaats die versnippering voorkomen. Als dat is gebeurd onder de vlag van de
twee bonden, dan kan later nog altijd een fusie van de bonden totstandkomen
Een brief met alle kenmerken van jeugdige overmoed. Het besef van interne
problemen lijkt geheel verdwenen. Ongeveer op hetzelfde moment verschijnt de laatste
schaakkalender van Het Ncmrdelijk Schaakbond. Vanaf dat moment is het verder stil. In
het jaarverslag van de Nederlandsche Schaakbond over 1891
kan men nog lezen: "ten
slotte had eene zeer levendige bespreking plaats van de kansen de leden van het
wegkwijnend Noordelijk Schaakverbond tot toetreding op te wekken".
Al in hetzelfde verslag wordt er melding van gemaakt dat Staitiltoll. dEn van de
belangrijkste verenigingen in het Noorden, tot de Nederlandsche Schaakbond zal
toetreden. In de jaren daarna zullen nog dertien voormalige leden van Het Nc,ordelijk
Schaakbond lid worden van de Nederlandsche Sc·haakbond. In 1893 wordt voor het eerst
het congres van de Nederlandsche Schaakbond in Groningen gehouden. met in totaal elf
deelnemers, waarvan zes uit het Noorden.
Il,5
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) Jaarboekje van den Nederlandic·hell St·htiakbo,id - 1891,Vill.
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9.4.5 Leden van de Nederlandsche Schaakbond en Het Noordelijk Schaakbond
Grc4iek 62: Acintcil \'c,<inticilige, hilidige 0.1 tc,ekcinistige I,c,Iidsleclen #z·cicirc,ver bericlit
werd.
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Grafiek 62 toont het aantal personen dat ooit lid was van de Neder/and.,c·he Schaakbond
of van de Noordelijke Schaakbonden en waarover in het aangegeven jaar berichten
waren. Deze lijnen liggen per definitie boven het werkelijk aantal leden. omdat die
sowieso in dat jaar tellen. maar daarnaast worden ook toekomstige leden en oud-leden
geteld. Ook zijn de werkelijke ledentallen van de Nederlandsche Schaakbond in een jaar
aangegeven.

De grafiek toont een opmerkelijk verschijnsel: de Nederlandsche Schaakbond werd
in 1873 gevormd uit personen die voor meer dan de helft al jarenlang als actief bekend
Stonden. Sommigen waren al meer dan 25 jaar actief. Geheel anders lag dat bij Het
Noordelijk Schaakbond. Bijna alle leden traden pas bij de oprichting als actief naar
voren. Na de opheffing werd er ook weinig meer van gehoord. Hierin ligt naar mijn
mening een deel van het structurele probleem van Het Noordelijk Schaakbc,nd. Er was
geen onderlaag waarop in tijden van benodigde activiteit teruggevallen kon worden: het
was begonnen als een mode. een verschijnsel om aan mee te doen. Waar bij een beperkt
aantal leden de ondernemingsgeest om er iets van te maken aanwezig was. ontbrak bij de
meesten echter de echte drij fveer. Toen men in 1883. ondanks de onderkenning dat een

krachtige prikkel noodzakelijk was, niet in staat was de maternalistische tijdgeest te
doorbreken door de kring van schakers te verbreden, was het einde onafwendbaar.
Hoewel het onmogelijk is dat nu nog vast te stellen. is het aannemelijk dat R.
Heeren. die op een lange staat van schaakactiviteiten kon bogen, zelf ook tot die
conclusie is gekonien en derhalve het moede hoofd in de schoot heeft gelegd. Dit wordt
ondersteund door het feit dat Heeren tot zijn dood op 5 mei 1900 actief is blijven
schaken.

Het omslagpunt voor Het Nc,ordelijk St·haakl,o,id lag dus bij het besluit van de Algemene Vergadering het rapport van de commissie van onderzoek voor een landelijk
schaakcongreh in het Noorden. voor kennisgeving aan te nemen.
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9.4.6 De rol van een bond
In deze paragraaf is duidelijk geworden dat vanaf het begin van verenigingsvorming ook
bondsvorming aan de orde is geweest. Dit betekent dat in de beelden van de mensen een
bond een logisch gevolg is van de vereniging. Bij het zoeken naar die logica moet de
valkuil vernieden worden om de doelstelling van de bond te vereenzelvigen met de
drijfveren van zijn oprichters of van degenen die meegaan in het initiatief.
Volgens Elias is unificatie van de spelregels een belangrijke reden voor bondsvorming. Als men buiten de grenzen van de eigen vereniging wil spelen. moeten er wei
afspraken zijn over het gebruik van de lokale varianten van de spelregels. ledereen zal
dan graag willen dat zijn variant als basis voor de generieke spelregels wordt gehanteerd.
Bondsvorming is dan enerzijds wel voorwaarden scheppend, maar heeft anderzijds ook
iets defensiefs. omdat de eigen belangen beschermd worden.
Als gekeken wordt naar de doelstelling van de bonden. dan valt op dat voor het
Ht,Ilandsch Schaakgenciotschap geen doel was gedefinieerd. Uit de context van de
oprichting, de verplaatsing van het hof van Lodewijk Napoleon van Den Haag naar
Amsterdam. moet opgemaakt worden dat de bond opgericht was om de relaties van de
oprichters in stand te houden. Weliswaar zouden de aangesloten 'departementen'
autonoom zijn, maar het 'hoofd-departement' had toch een stevige vinger in de pap. Ook
de toegang tot het genootschap in Den Haag lijkt men te hebben willen zeker stellen. In
feite creterde men een juridische entiteit orn de relatie tussen twee verenigingen te
regelen.

Dat doel is wel geregeld bij de poging uit 1859: de bevordering van de schaakkunst
in Nederland. Maar deze poging lijkt reel meer geticht op een landelijke vereniging dan
op een bond van genootschappen. Gezien de geformuleerde middelen. waarvan de
gezamenlijke beoefening der schaakkunst en schaakwetenschap in de discussie over de
aspecten van het schaken meteen opvalt, lijkt deze poging geplaatst te moeten worden in
het licht van de omslag van schaken als spel naar schaken als wetenschap. Binnen de
lokale verenigingen was er blijkbaar nog onvoldoende aanhang voor de wetenschappelijke' benadering van het schaakspel. Deze poging tot bondsvorming zou dan voortgekomen zijn uit een poging voldoende aanhangers van het wetenschapsaspect bij elkaar te

krijgen.
Over de achtergronden van de poging in 1863 tot een provinciale bond in ZuidHolland is door gebrek aan informatie weinig te zeggen.
Alleen de poging in 1867 lijkt volledig gericht op het realiseren van iets nieuws: een
landelijke wedstrijd, waarvoor zowel individuele leden als schaakgenootschappen een
bijdrage zouden moeten leveren. Waarom bij dit doel een bond als oplossing wordt
gezocht. wordt echter niet duidelijk.
In 1869 staat hetzel fde doel centraal. maar vindt de poging plaats vanuit een
negatieve vergelijking met Duitsland.
Van alle pogingen tussen 1859 en 1869 moet geconstateerd worden. dat men wel iets
wilde, maar dat een echt initiatief uitbleef: de inspanningen werden aan anderen
overgelaten.
In 1873 was er wei een initatiefnemer en kwam de bond wel lot stand. Het aantal
wijzigingen ten opzichte van het voorgestelde reglement uit 1859 is beperkt. al wordt het
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reglement wei veel evenwichtiger en zijn de belangrijkste knelpunten opgelost. Toch is
het nauwelijks voorstelbaar dat deze verschillen het succes van de nieuwe poging
verklareti. Dat het initiatief nu verder reikte dan alleen een publicatie in Sissa, 7,11 wei
bijgedragen hebben aan het succes. inaar kan nauwelijks de reden zijn waarom vele
schaakgenootschappen krachtige medewerking beknfden. Mij lijkt dat de slechte tijden
een belangrijke 171otivatie waren. Waar het draagvlak onder de eigen vereniging door
teruglopende belangstelling dun wordt. is het verkrijgen van steun vanuit elders een
belangi ijke factor. Naar inijn inening is die maternalistische - d.w.z. een pessimistische.
behoudende en op interne structuur gerichte - opstelling de belangrijkste drijfveer achter
hel ontstaan van de Nederlaticische Schilakbc,tid. Behoudt wat je hebt! In de praktijk
betekende dit overigens dat individuele leden lid werden van de Nedei latidsclie
Schaakbond. Deze analyse wordt ondersteund door het weinig actieve gedrag dat de
Nederlandsche Schaakbc,iici de eerste decennia na zijn ontstaan vertoonde.
Maar hoe past deze ontwikkeling dan binnen de constatering dat Disceticic) Discimits
juist een periode van extreme activiteit had? Ik denk dat dit juist het hucces van de
overlevingsstrategie van Discendo Discimils toont. Nog maar kort daarvoor stond ook
het verenigingsleven van Discendo Disc·i,im., op instorten. Maar door de welziende blik
van baron Van Hogendorp wordt de strategie gekozen die de meeste kans op succes
biedt: aanpassing gepaard gaande met externe orientatie. De activiteiten van Disc eild<,
Discimus waren een antwoord op een dreigende ondergang. Toen dat risico later
verdween. namen ook de activiteiten weer af.

Ook Het Prc,rinciatil Grc,ilinger St·liciakbc,nil en Het No<,rdeli.ik Scliciakbond \everen

het bewijs voor

een

maternalistische achtergrond van een bond. Hier was het de

defensieve civilisatiedrang van de Groninger boeren die de achtergrond vormde van de
oprichting en bestaan van deze bonden. Toen die behoefte verdween. verdween ook de
bond.

9.5 Conclusie
Informele groepen verschilden in belangrijke mate van verenigingen. zowel in juridische
als in sociologische zin. Vrijwilligheid en vrijblijvendheid vormden misschien weI de
belangrijkste aspecten van het verschil. De vrijblijvendheid was maximaal, wat zich
direct vertaalt in afwezigheid van organisatie en het niet onderkennen van duurzaamheid.
Toch is het onderscheid af en toe moeilijk te maken, omdat ook informele groepen zich
als vereniging konden presenteren. bijvoorbeeld door gebruik te maken van een naain.
Studentenschaakverenigingen maakten op een geheel andere manier gebruik van
nat"nen. Vernoeining naar buitenlandse schakers kwam veel vaker voor dan bij de
burgerverenigingen. terwijl ook duidelijke voorliefde voor atiortingen herkenbaar is.
Het fenomeen 'Studentenschaakvereniging treedt op vanaf de tweede helft van de
jaren vijftig. Op dat moment maakt de studentenwereld zich los van de burgerwereld.
Over Studentenschaakverenigingen is eigenlijk weinig bekend gebleven. met name over
hun interne functioneren. Dat wordt waarschijnlijk veroor-zaakt door die loskoppeling
van de burgerwereld. waardoor ook de bronnen van de burgerwereld nagenoeg geheel
zwijgen over de Studentenschaakverenigingen. Die studentenwereld kende weinig eigen
bronnen: alleen de studentenalmanakken met de samenstelling van het bestuur en sonis
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een paar regels jaarverslag geven informatie.

Uitzondering is de Delftse vereniging
Paris. waarvan nog een notulenboek bestaat.
Het beeld van de Studentenschaakverenigingen is eigenlijk heel divers. Het
overheersende beeld is de simulatie, ook aan het einde van de eeuw. van de Herenvereniging. Dit is zeer opvallend, omdat de Studentenschaakverenigingen pas ontstonden op
het moment dat het verval van de Herenvereniging intrad. In de jaren tachtig koos een
aantal Studentenschaakverenigingen voor een andere opstelling. Bij deze verenigingen
kreeg de modernisering naar schaken als sport al vroeg gestalte.
Heel opvallend is het hoge percentage georganiseerde schakers onder studenten.
vergeleken met schakende burgers: 3% versus een geschatte 0.2% van het potentieel.
Met veel voorzichtigheid is waar te nenien dat binnen de studentenschaakwereld de
maat<chappelijke verschuivingen waarneembaar zijn in de studierichtingen van de
schakers: een afnemend percentage theologen en een toenemend percentage studenten in
een technische of exacte richting. Het toenemende aantal studerende meisjes is echter
niet te zien bij de schaakverenigingen.

Duurzaamheid is voor een studentenvereniging een heel apart aspect door de
beperkte duur van een studentenleven. Veel Studentenschaakverenigingen kenden een
kort bestaan. Bij verenigingen die langer bestonden, zullen wetswijzigingen, als althans
het voorbeeld van Paris maatgevend is. veelvuldig het karakter van de vereniging
gewijzigd hebben.
De typologie Dorpsvereniging is in drie subgroepen onder te verdelen:

1. verenigingen op het verstedelijkende platteland
2. verenigingen van snel civiliserende bevolkingsgroepen
3. verenigingen met een onduidelijke drijfveer.
Deze indeling valt grotendeels sartien met de geogratische spreiding: de eerste
voonianielijk in Noord-Holland, de tweede in Groningen en de meerderheid van de
derde in Friesland. Over die laatste groep is heel weinig bekend. Er is enige indicatie dat
familiaire relaties daarbij een rol hebben gespeeld.
Voorbeelden van de eerste subgroep zijn Zeist. Amstelveen. Hilversum en de
Zaanstreek. Hier lijkt sprake van een ontwikkeling die past bij het aannemen van de bij
de stad behorende burgerlijke cultuur. Met name in Zeist is er sprake van een analoge
situatie als in Wijk bij Duurstede.
De tweede subgroep is uitgebreid besproken aan de hand van het voorbeeld van het
Oldambt. maar ook in Noordwest-Groningen is sprake geweest van een gelijkende
situatie. waarin de boerenstand snel civiliseerde onder invloed van de explosief
groeiende economische welstand. De drijfveer voor de verenigingsvorming en
bondsvorming die daarbij optrad, is naar mun mening vooral gelegen in de door de
landbouwcrisis ontstane defensieve behoefte aan contact en maatschappelijke inbedding
om de bereikte status le consolideren.

Vanaf het eerste begin van verenigingsvorming zijn er pogingen ondernomen om bonden
op te richten. Deze pogingen zijn lange tijd zonder succes gebleven. Daar zijn volgens
mij drie redenen voor aan te geven:
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men kon geen goede halans vinden tussen het belang \·an de aangesloten leden en het
belang ran de bond zelf. Dat had mede te maken met het ontbreken van een duidelijke doelstelling van de bond:

de bondsinrichting liep vaak wat achtet· op datgene wat op dat inoment de priinaire
drijiveer van de schakers was: wetenschap ot wedstrijd.
nieniand nam echt het voortouw'.
De twee laatste redenen passen in het dc,c,r mij geschetste beeld van een bond als

maternalistische instelling.
Pas toen voor deze drie aspecten een oplossing was gevonden, werd er succes
geboekt: op een zeer maternalistisch moment (1873) werd de Nederlandsche SchaakAmd opgericht. De eerste jaren van de bond (tot 1893) zouden ook door dat maternalistische karakter bepaald worden.
Ook Het Provincicial Groninger Schitakbc),id en Het N<*,rdelijk Schaakbond zij n
ontstaan vanuit een maternalistische gedachte. maar hier speelt ook provincialisme een
rol. Tussen de landelijke en de noordelijke bond bestond veel animositeit die. zoals ik
betoog. verklaarbaar is vanuit de verschillen in positionering van de bonden. In wezen
vormde de noordelijke bond een regionale kring. Dat beeld wordt bevestigd door het
beperkte aantal mensen dat in de loop van het decennium van het bestaan lid was van de
bond.

Heel interessant is waar te nemen dat Het Noordelijk Schaakbond in 1883 wel een
gevoel van crisis had, maar dat men niet goed de vinger op de zere plek wist te leggen.
Geheel in maternalistische stijl werd er besloten om voorgestelde niaatregelen "voor
kennisgeving aan te nemen" Het structurele probleem van Het N(*,rdeliik Schaakbonci
was de kringachtergrond, er ontbrak een schaakachtergrond. Vrijwel geen van de leden
van Het Noordelijk Scliciakbc,pid had een lange historie als schaker. Daarmee ontbrak een
duidelijk fundament voor een schaakbond.
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10.

HET INDIVIDU

10.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken stond de vereniging centraal. Alles werd bekeken vanuit
het oogpunt van de typologie van de vereniging. Bij de beschouwing van het begrip

vereniging' is geconstateerd dat een vereniging meer is dan de som van de individuele
leden. Het kan dus zo zijn dat zich bij verenigingen fenomenen voordoen die bij de leden
niet optreden.
In paragraaf 10.2 wordt de geschiedenis van de schaakverenigingen nog eens
geschetst aan de hand van korte beschrijvingen van personen die een bijzondere bijdrage
hebben geleverd aan de ontwikkeling van schaakverenigingen in Nederland. Het zijn niet
per se de sterkste schakers uit de negentiende eeuw die hier de revue passeren. Het gaat
veel meer om hun vernieuwende bijdrage aan het verenigingsleven. Die bijdrage kan
verschillend zijn: het uitgeven van een schaakblad, het oprichten van meerdere
schaakverenigingen of van een bijzondere schaakvereniging. het schrijven van
schaakboeken. of het nemen van bijzondere initiatieven.
In paragraaf 10.3 worden de verenigingsleden beschouwd op aspecten die niet
specifiek door de typologie van de vereniging worden bepaald: de verdeling in de tijd. de
duur van het lidmaatschap. de actieve periode. leeftijden en geografische spreiding.
Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan die personen die lid waren van nicer
dan dan schaakvereniging ( mobiliteit). Een andere groep waar naai gekeken wordt, zijn
de bestuursleden. Wat kan daar over gezegd worden?
Een bijzondere groep van schakers wordt gevormd door die personen die van geen
enkele vereniging lid werden ( 10.4). Wat deden ze en waarom kennen we ze nu nog? In
welke perioden traden zii met name naar buiteni Zijn er arguinenten te vinden waarom
zij geen lid werden van een schaakvereniging?

Tot slot komt nog de interessante vraag aan de orde in hoeverre de verwachtingen die
individuele spelers ten aanzien van het schaken hadden. zich als gevolg van het
voortschrijdende civilisatieproces wijzigden.
10.2 De erflaters
De eerste belangrijke persoon uit de geschiedenis van de Nederlandse schaakverenigingen is Jacobus Didericus Janssen (foto: afl,eelding 24). zoon van de predikant Jacobus
Janssen '. Hij werd geboren op 21 april 1775 te St. Anna ter Muiden. Hij had een zwakke
gezondheid en was veel aan bed gekluisterd. Hij besteedde veel tijd aan studie en al op
14-jarige leeftijd voldeed hij aan de eisen voor studeren in Leiden. Voordat hij echter op
17 september 1791 in Leiden als student werd ingeschreven. kwam hij als gevolg van
zijn kinderziekte bijna te overlijden: de artsen hadden hem al opgegeven. Zijn studie
werd meer dan eens onderbroken door de politieke situatie in Brabant. waar zijn vader
(in Oudenbosch) predikant was. Tijdens zijn eerste paasvakantie behoorde hij in de
woonplaats van zijn ouders tot de oprichters van een Departement van de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen. Zijn eigen patriottische overtuiging toonde hij bij meerdere
1
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gelegenheden. Na de oniwenteling van 1795 kwam hij er achter dat niet iedereen vanuit
dezelfde ideologische optiek patriot geworden was. Hij legde zich dan ook weer met de
grootste ijver op zijn studie theologic tc,e. Op 20 maart 1796 studeerde hij af. Op 5 juli
1796 werd hij tot proponent benoemd bij de classis van Tholen en Bergen op Zoom.
Nadat zijn vader benoemd was tot representant in de Nationale Vergadering vatte
ook bij de zoon steeds meer het plan post om een andere levensinvulling te kiezen. Hii
ging naar Den Haag. waar hij al spoedig bij allerlei bestuurszaken werd betrokken: hij
was secretaris van de commissie tot de Telegraaf (waarin onder anderen Pyman zitting
had). Zijn vader betrok hem bij de opstelling van nieuwe departementen. Het door hem
uitgewerkte voorstel haalde het echter niet in de vergadering van 29 april 1797. Na de
omwenteling van 22 januari 1798 werd hij door Wijbo Fijnje in dienst van het
Uitvoerend Bewind geroepen. Hij bleek een kundig organisator die orde in de
bestuurlijke chaos wist te scheppen. Op 9 maart 1798 werd hij tot eerste commies ter
Generale Staats-Secretaris van het Uitvoerend Bewind benoemd. Daarmee leek zijn
ambtelijke carritre een begin gekregen te hebben. De staatsgreep van Daendels
veranderde de situatie echter totaal. Janssen raakte, evenals zijn vader. zijn baan kwijt en
de vooruitzichten leken somber.
Tot zijn geluk werd hij per I april 1799 benoemd bij het Agentschap van Nationale
Opvoeding. Na de omwenteling van 19 september 1801 verhuisde Janssen naar de Raad
van Binnenlandsche Zaken. Met zijn vrienden Grandlienaid en Serrurier richtte hij een
wetenschappelijke kring op. waar later ook Immerzeel lid van werd. Met hen gaf hij eind
1802 een weekblad uit onder de titel Spectatc,r der negentiende eetm·. dat echter slechts
twaalf nummers beleefde. Zijn vader had intussen geen nieuwe baan in Den Haag en uit
kostenoverwegingen besloot hij met zijn gezin naar Ginneken te gaan. Jacobus Didericus
bleef op kamers in Den Haag achter. Pape 2 meent dat hij het gemis van huiselijk
verkeer probeerde "zoo veel mogelijk. door uitspanning met het ernstige schaakspel te
vergoeden". In 1803 werd hij de oprichter van een "groot schaakgenootschap, dat in
klassen was verdeeld, en onder zijn honoraire leden den vermaarden schaakspeler Stein
telde. Gewoon om in alles wat hij ter hand nam, zich nooit met het middelmatige te
vergenoegen. maakte hi.i in het schaakspel weldra zulke vorderingen. dat Stein hem
voor de eerste en sterkste van allen verklaarde Stein zou hem zelfs de belofte hebben
laten atleggen. om met niemand te spelen zonder een toren voor te geven.
De ambtelijke carriLre van Janssen bleef zich voortvarend ontwikkelen: hij trad nog
al eens op als vervanger van de secretaris-generaal en op 16 maart 1806 werd hij
benoemd tot rapporteur in kerkelijke zaken. Hoofddoel was te komen tot een betere
regeling van de salarissen van predikanten. Op 15 april 1806 werd hij benoemd tot
hoofdcommies. Na de komst van Lodewijk Napoleon kreeg hij te maken met de
aanspraken van de katholieken op kerken en toelagen. Op 28 januari 1808. de datum
waarop hij mede-oprichter was van het Hc,lkindsch Schacikgenc,otschap en van het
Haagsch Departement ran het Hollancisch Schitakgenocitschap. werd de reorganisatie
van Binnenlandse Zaken bekend. Janssen verhuisde naar Amsterdam en werd daar
lid/oprichter van het Anisterdains,·11 Delial kinent. maar daania verdwijnt ieder zicht op
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zijn schaakactiviteit. Pape meldt nog slechts. "Het schaken daarentegen bleef zijn
bestendige liethebberij". Zijn ambtelijke ontwikkeling ging verder: hij schopte het
uiteindelijk in 1842 tot Secretaris-generaal en Adviseur. Hij overleed op 14 januari 1848.
'

Janssen was zonder twijfel de belangrijkste persoon voor de ontwikkeling van de
Protoverenigingen. Jean Teodoor Boogaard (geboren 1776) heeft mede zorg gedragen

voor de verspreiding van het schaakspel. Hij was in 1803 als ambtenaar in Den Haag
werkzaam en was Edn van de oprichters van het Haagsche Schaakgenoc,tschap. Hij was
na Janssen de sterkste speler van de vereniging. Hoe het hem precies verging bij de
verhuizing van het hof van Lodewijk Napoleon in 1808 is niet exact bekend, maar hij is
wel terug te vinden onder de leden van het Amsterdamsch Departenient m \809. Daarna
valt er weer een gat
In 1819 vinden we hem terug als commissaris van politie in Alkmaar. Hij heeft een
vertaling gemaakt van het boek Anastasia utid das St·haclispiel van de Duitse 'Sturm und

Drang'-schrijver Wilhelm Heinse ( 1746-1803). een voorloper van de romantici. In zijn
voorwoord schrijft Boogaard ': "Sedert de beoefening van het Schaakspel eene mijner
geliefdste uitspanning geworden is. heeft de ondervinding mij, en onderscheidenen
mijner vrienden. geleerd. dat. om in hetzelve spoedige vorderingen te maken, niets
beter dan de gegronde Theorie is. De werken van Philidor, Stein en inzonderheid. /e

Traitt Tlieorique et Pratique par une Societ6 d'amateurs : hebben mij hier in ten
dienste geweest, dan in geene dier werken vond ik het leerrijke, zoo met het aange-

naame vereenigd als in het werk Anastasia uber das Schachspiel. Het vreemde. om in
eenen Romantischen smaak, onderwijs in het Schaakspel te geven werkte hier zeker toe
mede". Dat hij met de vertaling van het werk kwam, had te maken met de "hier te lande
meer en meer toenemende lust voor dat schoone spel"'
In zijn directe omgeving was die toegenomen lust zeer goed merkbaar. Voor de nietschakers is Anaskisia nauwelijks leesbaar. dus mag de intekenlijst toch zeker ook met
belangstelling voor het schaken geYdentificeerd worden. Boogaard zelf komen we nog
dEn keer jaren later tegen: op 3 april 1850 bezoekt hij. 74 jaar oud, de clubavond van

Vriendschcip e,1 Oefrning te Alkmaar (zie 6.3.5). Boogaard is daarmee de verpersoonlijking van de overgang van Protovereniging naar Herenvereniging. Hij overlijdt op 20
oktober 1855. Voor de nieuwe generatie is hij geen bekende meer: Sissa wijdt geen
woord aan zijn overlijden.
Het tijdschrift Sissa markeert het begin van de nieuwe periode. een periode van groei.
Het tijdschrift is grotendeels het werk geweest van dfin man: de huisarts Willem Jan
Louis Verbeek (foto: afbeelding 22) uit Wijk bij Duurstede. Verbeek werd geboren op
20 mei 1820 en overleed aldaar op 30 september 1888. Het jaarverslag van de
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Neclerkmd.<che Se·haak/,o,id van 1888 wijdt enkele w<,orden aan zijn nagedachtenis -:
"...herdenken met bijzondere waardeering. den ijver. het talent. de volharding en
beminnelijkheid. waarmede hij gedurende 28 jaren ( 1847- 1874) a:in het hoofd der
redactie van Sis.,·a heeft gestaan en daardoor de lust en de liefde tot het edele spel bij
zoovelen heeft (,pgewekt en gaande gehouden". Om deze woorden van waardering te
kunnen krijgen heeft Verbeek jarenlan/ zwaar onder vuur gelegen van met name Van
der Linde. Verbeek vestigde zich op 2 tebruari 1842 als zeer jonge huisarts in Wijk bij
Duurstede. Hij startte toeti vrijwel direct met schaakavonden. In 1844 was hij medeoprichter van schaakvereniging Sissa (zie 7.2.3). De schaakvereniging ontwikkelde zich
tot een ontnioetingspunt van de lokale elite: van burgenieester tot leraar. van uitgever tot
rijksontvanger. Maar tussen deze leden bestonden ook vele familiale banden. Verbeek
zelf was getrouwd met Gerarda Heijmeriks, zuster van het lid J. Heijnieriks.
Het belang van deze coterie bleek ook voor Verbeek persoonlijk: op 7 maart 1847
weid hii benoenid tot stadsgeneesheer. De vet-eniging kwam bijeen in het plaatselijke

societeitslokaal. Daar z.al ook het idee voor het blad zijn ontstaan. Dit belangrijkste
Nederlandse schaakblad uit de negentiende eeuw moet dus ook de geest van het
kleinsteedse Wijk bij Duurstede gereflecteerd hebben. Verbeek was een representant van
die kleinsteedse burgerij. Zijn algemene ontwikkeling was beperkt, zoals uit zijn
kinderlijke vettalingen van het Duits blijkt. Hij probeerde zich weI grootsteeds te
presenteren. als iemand met contacten met buitenlandse uitgevers en redacties van
schaakbladen. Lokaal zal hij zich als een groot schaakspeler hebben voorgesteld. want de
WO'ksche Couratit ' schreef na zijn overlijden: "..dat de heer Verbeek naam heeft
gemaakt wegens zijn groote bekwaamheid als schaakspeler. Hij was als zoodanig in de
schaakwereld beroemd: gedurende 25 jaren is hij dan ook hoofdredacteur geweest van
het vroeger hier ter stede uitgegeven blad: Sis.,·a - de Schaakspeter. dat na zi.iii aftreden
slechts nog Edn jaar heeft bestaan".
Het is nauwelijks voor te stellen dat Verbeek naast zijn baan en schaakactiviteiten
ook nog andere dingen heeft kunnen doen. Toch was hij directeur van het leesgezelschap
Nut en Genoegen en w'as hij gedurende zestien jaar president van de vereniging Bataro
Ditrum. Verbeek is als geen ander een stimulator geweest van het schaken en de
uniformering van de regels in Nederland. Al in 1848 probeerde hij door de uitgave van
het Nieuw Reglement c,p het gewoon schaakspelen die uniformering af te dwingen.

De stap van Verbeek naar Pieter Theodoorus Helvetius van den Bergh is een kleine.
want laatstgenoemde woonde gedurende enige jaren in huis bij Verbeek. Helvetius van
den Bergh werd op 13 februari 1799 in Zwolle geboren als zoon van een beroepsmilitair
". Hij genoot een gedegen. maar niet-universitaire opleiding en werd ambtenaar bij de
provincie Zuid-Holland. Een oogziekte maakte hem al spoedig het werken onmogelijk.
Hij zou geheel blind worden. Daarvddr had hij enige faam gemaakt met het toneelstuk
De neven ( 1837). Twee latere stukken hadden geen succes, waarna hij stopte met het
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schrijven van toneelstukken. Verbeek bracht hem de beginselen van het schaakspel bij
om zo zijn dagen te kunnen vullen "'. Helvetius van den Bergh besteedde vanaf dat
moment zijn meeste tijd aan het componeren van schaakproblemen. In 1853 verscheen
bij Stramrood in Wijk bij Duurstede het boekje Kim.stspelen voor liefhebbers van het
schaken. Helvetius van den Bergh is nooit lid geweest van een schaakvereniging. Zijn
kwaal maakte dat onmogelijk. Hij verhuisde later nog naar Vianen. Utrecht en
's-Gravenhage. In die laatste stad trouwde hij nog in 1865 met Maria Briedd. Hij
overleed op 10 oktober 1873.
Een andere voorman in de jaren vijftig was generaal b.d. Jan Hulst. Van der Linde
schreef over hem na zijn overlijden ": "Het nederlandsche schaakleger heeft een zijner
oudste bevelhebbers verloren. Onverwachts is ons de Generaal-majoor Huist ontvallen.

Toen hij Woensdagavond, den 31 Januari 1866. zich in gezelschap van den kolonel van
Embden uit de societeit de Harmonie huiswaarts begaf, zeeg hij (in de Burgstraat)
eensklaps neder - en hij had opgehouden te le\'en". Van der Linde roemt dan de liefde

van Hulst voor het schaakspel en schrijft de naam en faam van het Nijmeegse Strijilt
met Beleid toe aan de energie van Jan Hulst als president van het gezelschap.
Jan Hulst werd op 17 november 1782 geboren. Hij was kapitein-adjudant tijdens de
slag bij Waterloo, kolonel tijdens de Belgische opstand. Hij was ridder in de orde van de
Nederlandsche Leeuw en hij was gedecoreerd met de Militaire Willemsorde derde
klasse. Hij is ooit gevraagd als minister van Oorlog. Hulst was een aanhanger der
Verlichting en had een kritische houding ten opzichte van het geloof. Hij was de grote
man achter Strijdt met Beleid in Nijmegen. Als generaal b.d. trok hij vele militairen naar
de vereniging. Door zijn innemende karakter voelden ook gewone burgers zich thuis bij
de vereniging. Hij bepaalde voor een heel groot deel de externe genchtheid van St,ildt
met Beleid·. hij keek verder dan de grenzen van zijn eigen vereniging.
Hij was de organisator van het grote toemooi in 1858 en gaf de aanzet tot het

schaakfeest in 1860. In 1861 reisde hij, 79 jaar oud. nog naar Amsterdam om daar

aanwezig le zijn bij het bezoek van Adolf Anderssen. Daarna is de ouderdom zijn toi
gaan eisen en verdween zijn energie en daannee ook die van Strijdt met Beleid. Na zijn
dood verdween de vereniging. Jan Hulst was bij leven lid van verdienste van het
Anisterdant.w·he Sc·haakge,zootschap en van Strild/ust in Bergen op Zoom.
Een heel ander mens was Otto Verhagen uit Goes. Het woord 'erflater' is eigenlijk niet
op hem van toepassing, want zijn betekenis voor de schaakvereniging is uiterst beperkt.
Maar toch is hij als persoon karakteristiek voor de ontwikkelingen bij de schaakvereni-

gingen in de jaren zestig Verhagen was een progressief-liberaal gemeenteraadslid " die
in 1867 met de advocaat M.J. de Witt Hamer (in 1863 de vice-tchah van de Studentenschaakvereniging Tchah-turanga uit Leiden) de Vereeniging tot het regelen en bevor-
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tereli ,·an iolks,·er,itake,1 le Goes oprichtte " en daar voorzitter van werd 11. Hij nam een

belangrijke rol in bij het liberale beschavingsoffensief in Goes,. Evenals Hulst was hij
anti-religieus. Bij de oprichting van het landelijke Schoc,li'e,·be,id had hij er een belangrijke hand in dat Abraham Kuyper met ziin aanhangers niet toetraden. Verhagen pleitte
daar \'oor de invoering van de wettelijke leerplicht en voor gratis openbaar onderwijs "

Verhagen was ook voorzitter van de handboogschutterij Alti.id iii Roere,1 ".Hij wah
daarbij een controversieel persoon. Helsloot vennoedt dat de vurige politieke opstelling
van Verhagen een harmonieus clubbestaan onmogelijk maakte en dat daarin de oorzaak
gelegen was van de oprichting. al in 1849!. van een andere handboogschutterij Jui·obit
rciti Beiereti. Vet'nioedelijk is in vele verenigingen in de jaren zestig tweespalt ontst:ian.
Verhagen (1814-1870). zoutzieder van beroep ", was in die zin al een hele vroege
representant van de verscherping van standpunten. Verhagen behoorde in 1848 tot de
intekenaren op de spelregels van Gustavus (= Verbeek) en in 1862 richtte hij schaakvereniging Anders.yen op, die op maandagavond met tien leden bijeenkwam in de societeit
Van Ongenttchte,1 Vrij ". Verhagen was voorzilter, zijn zoon secretaris. Over het verdere
bestaan van deze vereniging is niets bekend.
lets gematigder en veel meer schaker was Th. Haakma Tresling 1834- 1907). Al in zon
studententijd trad hij als schaker naar voren en was hij twee jaar president van het
Groningse studentenschaakgezelschap NNN. Hij vestigde zich als huisarts in Winschoten
en behoorde aldaar lot de culturele elite. Haakma Tresling was gemeenteraadslid en een
progressief-liberaal, wat zich onder andere uitte in zijn initiatief om de plaatselijke
Herensocieteit uit te breiden met de hogere middengroepen ". Met de uitbreiding werd
een verbetering van het culturele leven in de stad beoogd. De Herensocieteit verhuisde
naar zaal 'de Harmonie' en kreeg ook die naam.
Haakma Tresling toonde zijn politieke opvattingen ook door volkslezingen te
organiseren. Hij probeerde door verhalen in het dialect en gefingeerde gesprekken tussen
mensen uit het volk zijn publiek zo goed mogelijk te bereiken '°. Hoewel de lezingen
goed bezocht werden, konden ze het bestaan van de Winschc,ter Vereniging voc,r
Volksvermaken niet redden. In 1887 behoorde Haakma Tresling tot de oprichters van de
kiesvereniging Wi,1.,chote,1 voor liberalen die 'nog iets meer vooruitstrevend liberaal'
waren dan de leden van de kiesvereniging GW ".
Zijn schaakactiviteiten kregen inhoud met de oprichting van schaakvereniging Van
C

der Linde op 4 oktober 1874. De vereniging kwam bijeen in 'de Harmonie'. Haakma

Tresling werd voorzitter. Tot de naam Van
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van 25 september 1875. dus na de ruzie tussen Van der Linde en de Nedericindsche
Schaakliond. Of Haakma Tresling Van der Linde persoonlijk kende is niet bekend.
Haakma Tresling was ook cfdn van de initiatiefnemers tot de oprichting op 9 juli 1876
van Het Prowni·ictal Groninger Schatikbo,id en werd daarvan, vanaf de definitieve
constitutie op 15 oktober 1876. tot 1879 ook de eerste voorzitter. Later was hij
redactielid van de Schacikkale,ider van Het Noordelijk Schatikbond. Hij overleed op 7
september 1907.

Verhagen en Haakma Tresling zijn representanten van de strijdcultuur die vanaf
1855 opgang maakte en die de context vormde van de Liberale Vereniging. Ruiter en
Smulders wijzen op een heel typisch aspect van de strijdcultuur, dat zij te mooi hebben
--

gekarakteriseerd om geparafraseerd weer te geven: "De ontstane strijdcultuur geeft
bovendien voor het eerst een groep 'dissidenten' te zien. Dit waren strijders z6nder
achterban. conipromisloze individualisten die het helemaal nergens mee eens konden
zijn en die steeds meer vanuit een cultureel isolement werkten. Deze dissidenten
(Multatuli. Van Gogh, Huet. Van VIoten. Pierson. Vosmaer, Van Limburg Brouwer, de
Genestet en Opzoomer) vol'inden niet alleen de eerste generatie intellectuelen van het
moderne Nederiand. Ook viel al bij verschillende van hen -zoals Multatuli. Van Gogh
en Huet- waar te nemen dat zij hun cultureel isolement begonnen om te zetten in iets
anders. in iets nieuws. in een kunstenaarschap waarin het maatschappelijke isolement
juist een culturele waarde krijgt. Multatuli, Huet en Van Gogh verkennen als eersten in
het moderne Nederland het nieniatidskind. waar alleen de kunstenam regeert. Ook hier
gaat het 'om soevereiniteit in eigen kring: maar dan van de kring der dissidente
kunstenaars en intellectuelen".
Ook de schaakwereld kende zijn dissident. De naam is in de voorgaande hoofdstukken al
vele malen gevallen. in positieve en in negatieve zin: Antonius van der Linde. Hij Was
een intellectueel. geen kunstenaar. wel wetenschapper. Hij claimde het schaken voor de
wetenschap, daarover kan geen misverstand bestaan: hij noemde Jan Hulst in een brief
steeds tot ondersteuning en bevordering der schaakwetenschap
aan Spoelstra
bereid". In dezelfde brief schrijft hij letterlijk 'doch daar het u zeker. even als mij. nieer
te doen is om eene. tevens aangenaille. bevordering der wetenschap dan om het winnen

van partijen" Het manco aan het schaken in Nederland is volgens hem 14: ..De
beoefening werd zelden of nooit met wetenschap doorvoed
Met De Sc·haak,vend en zijn schaakboeken wilde hij in die lacune voorzien. De
redactie van het Tiidschrift beschreef hem in zi.in necrologie als - . V66r alles was Van
der Linde schaakgeleerde. Zijn uitgebreide talenkennis maakle het hem mogelijk. een
diepgaand onderzoek in te stellen naar den oorsprong van het schaakspel en zijne
verbreiding over de wereld. en tevens de alleroudste schaakliteratuur toegankelijk te
maken voor den hedendaagschen amateur'. Maar wetenschap en hevige polemiek zijn

--)
j

Ruiter en Smulders, l.ite,·,imuren mich,i·ititeit itt Xecki·lait,/ /8'40-/990.68.
De SchaakR'erld. 54.

24
)

25)

Vander Linde. Het.ic·hmik.*peliii Xede,·huid. 15().
TOWschi·i#. 1897.186.

413

geen goede combinatie. Al zijn werken zouden er in meer of mindere mate onder lijden.
en zeker niet alleen zijn werken over schaken. Want schaken was absoluut niet het enige
onderwerp waarin Van der Linde geinteresseerd was. Op vele uiteenlopende tel'reinen
zou hij intensief werk verrichten.

Maar steeds overheerste de polemiek. De auteur C. Bijl z« karakteriseert het leven van
Van der Linde als volgt. "... als een tragedie. of misschien nog beter als een tragikome-

die. Werk. dat door een sterk polemische stijl en een meestentijds uiterst beledigende
en kwetsende inhoud
waarin een niet aflatende minachting voor zijn (veelal
hooggeleeide) tegenstanders de hoofdtoon voerde - een grote weerzin en afschuw
wekte en dat tot een veelvoud aan processen en een bijna volledig isolement van Van
der Linde heeft geleid".
-

Antonius van der Linde -- werd op 14 november 1833 in Haarlem geboren als zoon
van een zadelniaker. Zijn vader overleed toen hij Edn jaar oud was. Hij was zo intelligent
dat hij op kosten van de doopsgezinde gemeente tot onderwijzer wei·d opgeleid. In 1854
begon hij als zodanig op een school in Amsterdam, maar nog geen jaar later ging hij in

Leiden theologie en filosofie (Hegel) studeren. in 1856 verhuisde hij naar Alkmaar. waar

hij zich bij de Christelijke Atgescheiden Gereformeerde Kerk aansloot.
Zowel hier als later na zijn verhuizing naar Amsterdam. kreeg hij hooglopende nizies
met de kerkenraad over theologische strijdvragen. Deze rtizies leidden er toe dat hij in
1859 zijn eigen Gereformeerde Gemeente stichtte. waar hij zelf als predikant optrad.
Maar ook in zijn eigen kerk kon hij de rust niet bewaren en in juli 1861 stelde hij zijn
gemeente schriftelijk op de hoogte van zijn abdicatie. Volgens Bijl was dit geschrift
samen te vatten met: 'de Gereformeerde Kerk heeft in Nederland opgehouden te bestaan'.
Ondertussen (20 december 1860) was Van der Linde ook een weinig gelukkig
huwelijk aangegaan met de zeven jaar oudere Sandrina Cornelia Punt. Dit huwelijk weid
in 1869 ontbonden. nadat hij een bedrag van 75.000 gulden betaald had. Twee maanden
later werd zijn ex onder curatele gesteld vanwege 'zwakte van geestvermogens'. Hoe
Van der Linde zijn 'enorme financiele vermogen' vergaard heeft, is volstrekt onduidelijk. Geestelijk leider en filosoof lijken in eerste instantie toch niet de beste banen voor
het vergaren van een groot vermogen. Hij gebruikte dat vermogen onder andere voor het
opbouwen van een kostbare privd-bibliotheek. De bibliotheek bevatte talrijke gei liumineerde handschriften en incunabelen, alsinede vele waardevolle drukken uit latere
eeuwen. Een groot deel liet hij in 1864 veilen. Andere delen werden geschonken aan
openbare bibliotheken. Zijn eigen werken liet hij op bibliofiele wijze uitgeven.
Van der Linde gaat na zijn aftreden als predikant in Gottingen filosofie en
geschiedenis studeren en promoveert daar op 3 februari 1862 (razendsnel!) op het
proefschrift Spinoza. Seine Lehre mid deren erste Nachwirkiingen in Hcilliaid. In 1871
zou hij het standaardwerk Benedictus Spinciza. Bibliogratie uitbrengen. Dit werk is
typerend voor de wetenschappelijke gedegenheid van Van der Linde. Na zijn proniotie
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en terugkeer naar Nederland (Hatert bij Nijmegen) zou hij zich op een veelheid van
onderwerpen storten. Hij publiceerde boeken en artikelen over vooral theologie.
filosofie. geschiedenis, de spellingskwestie en bibliografie.
Vanaf 1865 verschenen zijn eerste artikelen over het schaakspel en zijn eerste
schaakboek. De schaakpartijeit t'an Gic,achine Grec·o (Nijmegen. 1865). Nog steeds
ambieerde Van der Linde openbare functies. In zijn Haagse tijd (van 1867 tot 1871) was
hij politiek actief en probeerde hij in 1868 tevergeefs als onafhankelijk kandidaat een
zetel in de Tweede Kamer te krijgen. In 1869 en 1870 verschijnen in De Nederlandsche
Sj)ectcitc) r

zijn artikelen die hem de bijnaam 'Costermoordenaar' opleveren. waarin hij
bewijst dat Gutenberg eerder was met zijn uitvinding van de boekdrukkunst. De artikelen
werden ook als boek uitgegeven. dat in korte tijd ook in een Franse en Engelse vertaling
verscheen. Zijn werk deed in Nederland veel stof opwaaien. enerzijds door de inhoud.
maar meer nog door de polemische en kwetsende schri fstijl.
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Afbeelding 42: Antc,nius van der Linde.
Op 15 maart 1871 gaat Van der Linde een tweede huwelijk aan. met de veertien jaar
jongere Johanna Alexandra Elvira Zeidler. Zoals Van der Linde later zou ontdekken ging
zij het huwelijk om financiele redenen en niet uit liefde aan. Toch lijken de eerste jaren
voor hem niet geheel ongelukkig te zijn geweest. Vanaf de zomer van 1876. na zijn

faillissement als gevolg van het instorten van het Amsterdamse bankiershuis Van Vloten
& De Gijselaer in 1875, zou hij weer gescheiden leven. Op 11 juni 1883 werd de
echtscheiding uitgesproken.
Direct na zijn tweede huwelijk verhuisde de familie Van der Linde naar Berlijn. waar
de geleerde zich verdiepte in het Sanskriet om de Oudindische bronnen over de
geschiedenis van het schaakspel in de oorspronkelijke taal te kunnen bestuderen. In 1874
verscheen - kort na Das Schachspiels des XVI. Jahrhunderts en eveneens bij Julius
Springer in Berlijn - het uit twee delen bestaande Geschiclite und Litteratur des Schachspiels. Dit werk moet als het hoofdwerk van Van der Linde beschouwd worden. Hoewel
het later (1913) door Murray aangevuld en gedeeltelijk verbeterd zou worden, is dit werk
nog steeds een standaardwerk op het gebied van de schaakgeschiedenis. Na bestudering
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van nieuw bronnenmateriaal zou Van der Linde dit werk nog aanvullen met Quellenstitdien :t,r Gesi hic·hte des Sc·ha,·/ispiels (Berlin. 1881).
In oktober 1874 keerde Van der Linde naar Nederland terug en woonde tot 1876 iii
Amhem. In deze periode verscheen nog een aantal belangrijke werken over het schaakspel:

Scliciakbibliatheek (c. 850-1875). De kerkraders der schaakiemeente. Het

sc·hacikspel iii Nede,la,id. het schaaktijdschrift De Schitakwerld in zijn enige jaargang
(alle in 1875), Beginsele„ win het schaak.spel en Leerlic,ek va,1 bet schaakspel (heide iii
1876).

Na zijn faillissement moest hij een baan vinden. In april 1876 werd hij aangesteld als
bibliothecaris van de Landesbibliothek in Wiesbaden en vestigde hij zich definitief in
Duitsland. Viak voor zijn vertrek uit Nederland verkocht hij zijn schaak- en damboekencollectie aan de Nederlandse staat. waamiee hij de basis legde voor de Bibliotheca Van
der Linde - Niemeijeriana. een onderdeel van de Koninklilke Bibliotheek in Den Haag,
die lot de drie grootste schaakbibliotheken ter wereld behoort.
Zijn laatste jaren worden door een grote productie van werken gekenmerkt om. zoals
hij zelf onder invloed van Multatuli schreef. zijn persoonlijk lijden te vet'geten. De
toonzetting van zijn werken was beledigend: "die men zonder aarzelen en ook maar de
geringste schroom kan rangschikken onder de smaadschriften van de meest grove
soort - Op schaakgebied zou nog DctS erste Jartausend der Schachlitteratur (8501880) (Berlin.

1881)

verschijnen.

waarvan

de

'Vorbemerkung'

eveneens

tot

heftige

polemieken leidde. Zijn persoonlijke emoties beinvioedden hier ook zijn wetenschappelijke precisie. Hij venneldt bijvoorbeeld van Bodding uit Nijmegen 300 ceurige
Schaakproblema's in plaats van 'keurige' en Verbeek's De Hollandsche Schclakspeler Een Zakboek voor schitakspelers wordt vermeld als 'De Hollandsche Schaakspeulder.
Een Zakdoek voor schaakspeulders'

Ook verschijnt, geheel in zijn eigen stijl geschreven. Gesclticlite de, Bud,
drucklerlktinst (Beilin. 1886). dat ondanks alle negatieve kntiek aanleiding is hem een
professoraal te verlenen.
Zijn vlucht in het schrijven is ook nodig. omdat hij in de kortst mogelijke tijd met
iedereen rondom de Landesbibliothek ruzie heeft. Dat leidt er toe dat men hem in 1895
met buitengewoon verlof stuurt en hem een jaar later pensioneert.
In juli 1897 keert hij nog even naar Haarlem terug. Een niaand later (1 2 auguhtus)
overlijdt hij in Wiesbaden. verbitterd. vereenzaamd en verarmd. Zijn werk wordt door
Bijl gekarakteriseerd als '": "De meeste van Van der Lindes niet op het schaakspel
betrekking hebbende publicaties zijn voor wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig
nauwelijks nog van belang - een aantal zou nog kunnen dienen om de lachspieren in
beweging te brengen. Het effect van zijn schaakwerken is. zelfs na meer dan een eeuw.
echter niet uitgebleven. Van deze laatste categorie genieten als naslag- of studiewerken
nog steeds een hoog aanzien Das erste Jartclusend der Schachlitteratitr. de Quellensttidie„ cur Geschic·hte des Schac·h.,piels en zijn onvolprezen Gest·hk·hte untl Litter ittir
des Schai·hspie/s. Dit moge mede blijken uit de omstandigheid. dat juist deze drie titels
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de laatste twee decennia alle zijn herdrukt"

De vergelijking met Multatuli wordt nog geaccentueerd door het feit dat beide
dissidenten uitvoerig met elkaar hebben gecorrespondeerd en ook een correspondentie"
partij hebben gespeeld .
Wie ook met Multatuli (dn zijn tweede vrouw Mimi Hamminck Schepel) correspondentiepartijen speelde: Derk Roelfs Mansholt. Mansholt " werd geboren op 29 maart 1842
in Ditzumerhammrich in Duitsland. Hij kwam op 24-jarige leeftijd met zijn ouders naar
Nederland. die een boerderij bij Meeden hadden gekocht. Hij trouwde in 1869 en liet
zich in 1873 naturaliseren. Nog hetzelfde jaar werd hij gemeenteraadslid en voorzitter
van de afdeling Meeden van het GenootscImp van Nijrerheid en I.zindbouw. In 1882
werd hij eigenaar van een 90 hectare grote boerderij in Westpolder, gemeente Ulrum.
welk bedrijf hij met de meest moderne middelen en inzichten voerde. Dat weerhield hem
er niet van om in 1889 lid te worden van het comitd van aanbeveling van de Nederlandsc·he Botid vc,or I indnatic,nalisatie. Want politiek gezien was Mansholt radicaal-liberaal,
al had hij ook duidelijk sympathie voor Domela Nieuwenhuis. die hij in 1879 leerde
kennen en die hij ook geregeld geldelijk heeft ondersteund.
Zijn politieke opvatting was ook aanleiding voor een lezersbrief van Mansholt over
de Atjeh-oorlog in de Nietiwe Rotterdamsche Courant van 7 januari 1874. Multatuli
reageerde hierop met een direct aan Mansholt geadresseerd schrijven vanuit Indie. wat
de aanzet tot een levenslange vriendschap was.
Bij twee gelegenheden was Mansholt kandidaat voor de Tweede Kamer namens de
radicalen en socialisten. In 1888 moest een tweede stemronde de beslissing brengen
tussen hem en het zittende lid de Ruiter Zijlker " De ARP zat op de wip: haar kandidaat
was in de eerste ronde met 20% van de stemmen afgevallen. De ARP-districtsvergadering besloot Mansholt te steunen vanwege zijn opvatting dat een evenredige

overheidssubsidie van bijzonder en openbaar onderwijs wenselijk was. De moderne
predikant J. van Konijnenburg uit Bellingwolde, met Mansholt lid geweest van Het
Noordelijk Schitakbond. kritiseerde het besloten karakter van de betreffende ARPvergadering en waarschuwde de kiezers dat een keuze voor Mansholt, de klericalen van
pas zou komen. Ook zijn Duitse afkomst en zijn vriendschap met Multatuli werden als
argumenten gebruikt om de twijfelende kiezers niet op Mansholt te laten stemmen.
Mansholt werd niet gekozen.
Zijn kleinzoon Sicco Mansholt, minister van Landbouw van 1945-1958, beschreef
zijn grootvader als ": "een bewogen mens, boer en socialist: Derk Roelfs Mansholt, een
geweldige vent. Geen praatjesmaker, erg edelmoedig. zeer levendig, een man die alles
aankon. Hij heeft van zijn boerderij een van de beste van de streek gemaakt. Hij heeft
linkse politici, zoals Domela Nieuwenhuis. aangemoedigd en met geld gesteund. Hij
3(1
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schreef erg strijdbare paintletten tegen de regering" Een echte socialist was Mansholt
echter niet, in 189 I kwain het zel fs tot een breuk niet Domela Nieuwenhuis.
Schaken deed Mansholt van longs af aan. met zijn broer Jochen Helmers. Zelf
schreef hij over het schaken ": "Die Liebe zum Schachspiel isst mir geblieben bis auf
den heutigen Tag. wahrend die meisten meiner fruheren Spielgenossen jetzt nicht mehr
daran denken. Wc, ich auch hinkonimen mochte mit der Wohnung. wenn kein
Schachklub da wai, ergriff ich die Initiative zur Errichtung desselben. wiihrend bei den
bestehenden kh mich immer direkt anschloss". Oprichter was hij van de Dorpsverenigingen A,idersse,i in Meeden ( 1879) en De Mame in Ulrum ( 13 augustus 1883). Na zijn
'pensionering' werd hij lid van Stttlt,Hon in Groningen. Mansholt gaf verder aan dat hij
het naspelen en 'nadenken' van meesterpartijen heerlijk vond. Tijdens de lange
winteravonden 'wenn die Augen vom Lesen mude werden und der Gespritchsstoff
ausgegangen ist' vormde het schaakspel voor hem een veel aangenamer tijdverdrijf dan
de allergezelligste herberg ". Mansholt overleed op 1 augustus 1921 te Groningen.
Wat Mansholt aangaf ("ik werd of lid van een schaakvereniging of ik richtte er een op"j
was zeker ook van toepassing op Philip Alfred Alewijn Faure. Faure werd op 21 maart
186 I in Kaapstad geboren. Hij kwam naar Nederland en koos voor een carribre bij de
genie. Zo komt hij iii 1889 in Utrecht terecht. Hij is daar lid van Schaakclub Utreclit en
deelnemer in de le klasse. die hij in 1890 wint e. Hij wordt dan als le luitenant
overgeplaatst naar Den Helder. Daar is geen vereniging, dus richt Faure schaakvereniging H.S. op. Hoe dat gegaan is, is beschreven in 7.4.4. In september 1893 wordt Faure

overgeplaatst naar Amersfoort. Al in oktober 1893 ziet de Amers»irtsche Schitakvereeniging het licht. Het is iii et verwonderlijk dat daarbij, zoals Hovy schrijft ": "het militair
element ... sterk vertegenwoordigd was" Faure zal immers nog nauwelijks andere
mensen in Amersfoort gekend hebben. Op 1 juni 1897 moet hij al weer vertrekken. nu
naar Teteringen. De Antersfoonsche Schaakvereeniging overleeft zijn vertrek slechts
kortstondig. In Teteringen dacht ik zijn spoor kwijt te zijn. maar hii bleek lid geworden
te zijn van de Bredasc·he Schaakvereeniging ". Daar zou hij tot waarschijnlijk 1902 lid
blijven.

Faure was om een heel andere reden lid van verschillende schaakverenigingen dan
Eduard Lodewijk Olland. Eduard (geboren 24-8-1860) is dEn van de zes zonen uit het
gezin Olland ': dat verder nog een dochter telde. Zijn vader was door Buijs Ballot als
instrumentmaker naar De Bilt gehaald. Eduard zal daar later adjudant sect'etaris van het
.
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KNMI worden. Ook is hij oprichter. met zijn broer Willem, van een instrumentenfabriek
in De Bilt in 1926.
Wie Olland zegt, denkt niet aan Eduard, maar aan zijn broer Adolf George. die de
sterkste Nederlandse schaker vOOr Euwe is geweest. al zal niet iedereen het daarmee eens
zijn. Eduard was niet zo sterk. al kon hij een aardige partij spelen. Hij stak echter veel
energie in de schaakverenigingen waar hij oprichter en bestuurslid van was. Allereerst
was dat de Schaakclub Utrecht. Vanaf de oprichting in 1886 tot aan zijn dood in 1910
was Olland secretaris van de vereniging.
Maar daar bleef het niet bij: met Wennekendonk richtte hij op 26 december 1888 de
Werklieclen-Schaaki·ereeniging op, een initiatief dat geheel in het licht van het liberale
beschavingsoffensief gezien moet worden. Olland bleef tot 1892 secretaris van deze
vereniging. Daarnaast was Olland ook nog. in 1890 (?), oprichter van e2-e4. een
vereniging die waarschijnlijk tussen de elitaire Schaakclub Utrecht en de WerkliedenSc·haaki·ereeniging gepositioneerd moet worden. Olland was voorzitter tot het
verdwijnen van de vereniging in 1896.'Hij was de ziel van het clubleven, verzuinide
zoo goed als nooit de speelavonden en was om zijn beminnelijk zacht karakter zeer
ien" "' Dat betekende dat Olland in de periode 1890-1892 vier avonden per week
gezien
schaakte! Hij overleed op 12 april 1910, slechts 49 jaar oud.
.

Een andere belangrijke persoonlijkheid die met de uitdaging van de diversificatie in de
negentiger jaren worstelde. was Arnoldus van Rhijn 'I. Als zoon van een huisarts
geboren in Katwijk op 8 maart 1844. studeerde hij zelf ook geneeskunde aan de Leidse

universiteit. Hij promoveerde in 1868. Hij was als arts werkzaam in Amsterdam en
Oostzaan. behaalde nog een tweede doctorsgraad en vestigde zich toen. in 1872. als
huisarts in Leiden. Hij werd ook gemeenteraadslid in Leiden. "Als Van Rhijn zich
ergens voor inzette, dan deed hij dat gedreven- + . In paragraaf 8.3.3 was dat al te
proeven. Staaltjes van politieke druk ging hij zeker niet uit de weg.
Van Rhijn was een sterke schaker die tot de Nederlandse subtop heeft behoord. Het
is zeker begrijpelijk dat Ptilanteda. waar hij jarenlang voorzitter van was. niet alles
bracht wat hij met een club wilde. Pdcmwdes was nog te veel een Herenvereniging,
schaken werd er niet als sport bedreven. Van Rhijn zal echter de culturele waarde van
Pala,izedes we\ onderkend hebben en het ka!.ikter van de vereniging niet te veel hebben
willen veranderen.
Waarom Van Rhijn niet gewoon lid werd van Heeniskerk (opgericht 11-11-1892) is
niet helemaal duidelijk. Standsverschil kan het nauwelijks geweest zijn, want de meeste
leden van Hee,nskerk werden later lid van het Leidsch Skhaakgenootschap. Maar in 1895
kreeg Van Rhijn een heel mooie kans: de situatie in de afdeling Leiden van de
Nederlandsche Schaakbond ging steeds meer lijken op die in Rotterdam (zie 7.4.2).
Pitlamedes paste bijvoorbeeld zijn fiequentie aan de bijeenkomsten van de afdeling aan.
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Afbeelding 43: Arn<,Idus van Rhijn
In die afdeling kwamen de schakers van velerlei achtergrond bii elkaar. Dat gaf Van
Rhijn de kans om. onder behoud van het bestaande, toch zijn doel te realiseren: een
sterke. moderne schaakvereniging. Toen de nieuwe vereniging, het Leidsc·h Schaakge-

nootschap. voldoende sterk was geworden. trok hij zich langzaamaan uit Pa Icimedes
terug.
Honderd jaar later houd je toch het gevoel over dat hij Palame(les voor zijn eigen
doelstellingen heeft gebruikt. Van Rhijn werd in 1896 voorzitter van de Nederlandsche
Sc'hitakbo,id. Dat bleef hij tot 1905. Nadat hij als voorzitter van de bond was afgetreden
kwamen allerlei onderhuidse conflicten bovendrijven, waarna de bond gedurende twee
jaar een splitsing kende. Van Rhijn werd toen tel'uggehaald om de eenheid te herstellen.
Van Rhijn overleed op 16 februari 1923.
Met Van Rhijn is de Nederlandsche Schaakbond in de negentiger jaren aan de orde
gekomen. In dit decennium onderging de bond grote veranderingen. vooral onder impuls
van een aantal jonge enthousiastelingen. Die veranderingen zi.in kenmerkend voor de
hele Nederlandse maatschappij van de jaren negentig. Ruiter en Smulders behandelen
deze periode onder de titel ' 1890: Jong Nederland en fin de sikle' ". Zij beschouwen de
periode niet als een breuk. maar als een 'vet-velling': dat wat al lang onderhuids aanwezig
was. komt boven. Voor wie die onderhuidse spanning niet voelbaar geweest was. kwam
het over als een revolte: anderen zullen de ontwikkeling als volstrekt logisch hebben
ervaren. Het wordt nu voor iedereen duidelijk dat het convergentiestreven van de
liberalen niet haalbaar is. De 'eigen kring' wint het van de 'liberale natie'. Die kringen
hebben Edn ding gemeenschappelijk ": "de poging een fundament te leggen voor een
moderne cultuur" De dominante fuctor in de uitkomst van dit gevecht is naar mijn
mening de verbreding van de maatschappij door de uitbreiding van het kiesrecht. Geheel
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terecht stellen Ruiter en Smulders dan ook ": 'De moderne cultuur verschilde wezenlijk
van de negentiende-eeuwse. omdat er ineens veel meer mensen dan voorheen aan
zouden gaan deelnemen". Datgene wat honderd jaar tot honderdvijftig jaar eerder
aanleiding was voor de ontwikkeling van verenigingen -de schaalvergroting van de
maatschappij- was nu aanleiding tot veranderingen in de maatschappij en daarmee ook in

de verenigingen.

In dit veranderingsproces namen jongeren het voortouw. Binnen de Nedertandsche
Schaakbond waren dat Jan Frederik Heemskerk (foto: afbeelding 41) en Norman
Willem van Lennep. Heemskerk +" was een zoon van de vroegere minister Heemskerk en
broer van de latere minister Heemskerk. Zelf zou hij het tot Tweede-Kamerlid brengen.

Hij werd geboren op 15 februari 1867. Hij leerde schaken door te kijken naar het spel
van zijn broer en zus, respectievelijk achttien en elf jaar ouder dan hij. Geheel volgens
het sprookje daagde hij als zesjarige zijn broer uit tot een partij en won, weliswaar onder
voorgift van torens en dame. Toen hij twaalf jaar was. kon zon broer zich geen voorgift
meer veroorloven. Hij ging steeds sterker schaken.
Maar ook de organisatorische kanten van het spel trokken hem aan. Al in 1889 werd
hij benoemd tot secretaris van Discendo Discimus en in 1890 tot secretaris van de
Nederlandsche Schaakbond. De bond was op dat moment al enige jaren in beroering.
Jongere spelers als Prange, Baudet en Slissholz probeerden de bond tot reorganisaties te
bewegen. Zoals Prange schreef +7: '"t Was toen erg aartsvaderlijk in onzen Bond. een
gezellig onder onsje. 't Heeft wat moeite gekost, om er gang in te brengen". Maar zu
slaagden er niet in de bond zover te brengen: een reorganisatieplan werd in 1889 zonder
debat verworpen.
Maar Heemskerk had de diplomatie in het bloed. In overleg met Prange werd een
nieuw ontwerp gemaakt, dat in grote lijnen overeenkwam met het eerder verworpen
voorstel. De plaats van het Tijdschrift werd meer dominant en er waren nog enkele
kleine wijzigingen. Om het voorstel aangenomen te krijgen, reisde Heemskerk voor
eigen rekening in 1891 en 1892 het hele land door. In ruil voor spreektijd gaf hij
(blind)simultaanseances. Zijn speelkracht was ruim voldoende om daar goede scores bij
te behalen. Mede daardoor wist hij de mensen enthousiast te maken en zelfs de kloof
tussen het Noorden en Holland te dichten en noorderlingen tot aansluiting bij de
Nederlandsche Schaakbond te bewegen.
In 1893 werd hij benoemd tot rijksbetaalmeester in Sas van Gent, wat hem noopte als
bondssecretaris af te treden. Ook in de jaren daarna. waarbij zijn beroep hem naar vele

plaatsen in het land trok. bleef hij steeds een wervende rol voor de Nederlandscrhe
Schaakbond houden. Hij overleed op 1 I september 1944 in Middelburg
Van Lennep # werd de opvolger van Heemskerk als secretaris van de Nederlandsche
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.f'/tatikbo,id. Pas in 189(} was hij lid geworden. eerder kon ook nauwelijks, want hij
werd geboren op 20 september 1872. Al vroeg bleek hij een uitzonderlijk schaaktalent.
Zowel in 1890 als in 189 I behoorde hij tot de prijswinnaars iii de tweede klasse van de
Bondswedstrijden. In Amsterdam 1892 won hij de tweede kiasse. In 1893 nam hij niet
deel aan de Bondswedstrijden in Groningen. maar hij verscheen wei ter vergadering om
"den Bond. die. dank zij Heemskerk's verdienstelijk streven. uit zijn dommeltoestand
was opgewekt. maar toch nog hard noodig had iemand, die hem voor goed den slaap
uit de oogen wrijven zou. Van Lennep werd Bondssecretaris en Hoofdredacteur van het

Tijdschrift" "

r-9

Afbeelding 44: Norman Willem van Le,inep
Van Lennep begon met grootse plannen. maar moest snel ervaren dat de (financiele)
werkelijkheid anders was. Alleen door onverwoestbare ijver en ontzettend hard werken,
wist hij toch alles voor elkaar te brengen in het vertrouwen dat "eenniaal de leden van
"
Nooit was hij ergens te
den Bond zouden gaan begrijpen. dat het z66 toch niet ging"
beroerd voor. op de meest uitheemse plekken leidde hij de kleine bondswedstrijden.
overal riep hij bewondering en enthousiasme op.
Daarbij nam zijn eigen speelsterkte steeds verder toe. Op het toernooi van Leipzig
wist hij in 1894 als eerste Nederlander de meestertitel te verkrijgen. De hele pers droeg
hem op handen toen hij in 1895 bij het toernooi in Hastings buiten de zaal voor iedereen
alle gespeelde zetten oplepelde en zo het verbod van de toernooileiding om in de
toernooizaal aantekeningen te maken. zinloos maakte. Heel Europa had de volgende dag
toch de zetten ter beschikking.
In december 1895 verliet hij Nederland onder druk van zijn familie die zijn
homoseksualiteit niet kon accepteren. Op 29 september 1897 kwam er een einde aan zijn
leven. "Diep betreurde vriend Van Lennep, rust zacht!" ".
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10.3 De leden van verenigingen
In de vorige paragraaf is de focus gericht geweest op het verhaal van enkele individuen
die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het schaakleven in
Nederland. In deze paragraaf wordt het algemene beeld op individuen verbijzonderd op
een aantal aspecten. Er wordt gekeken of de algemene tendens van ledenaantallen
hetzelfde is als de tendens in de verenigingsaantallen. de duur van een lidmaatschap
wordt vergeleken met de lengte van de periode waarin een schaker actief was; de
leeftijden van de schakers komen aan de orde. evenals de geografische spreiding en de
mobiliteit van hen. Tenslotte komen weer enkele bijzondere leden aan de orde: de
bestuursleden.

10.3.1 Vergelijking van de ontwikkeling van aantallen leden en verenigingen
Grafiek 63 met het overzicht van het aantal actieve schakers in een bepaald jaar is reeds
op een paar plaatsen aan de orde geweest (bijvoorbeeld grafiek 11 ).In paragraaf 5.8 is al
geschreven dat aan deze grafiek opvalt dat in 1870 nauwelijks sprake is van terugval. De
crisis van 1870 zoals die in de vorige hoofdstukken steeds zichtbaar was, was dus een
crisis van de organisatie. Niet het schaken werd minder, maar de schaakvereniging sprak
minder tot de verbeelding.

Grafiek 63: Aantallen schakers via interpolatie actieve peric,de.
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Ook in hoofdstuk 5 refereerde ik in dit verband al aan de titel 'desintegratie en
stagnatie' die Ruiter en Smulders ': aan de periode vanaf 1870 geven. Als oorzaak geven
zij aan: "Het algemeen belang begon uiteen te vallen in de deelbelangen van de zich
emanciperende volksdelen. Plachten Thorbecke. Groen en Thijm nog een beschaafd
herengesprek te voeren, hun opvolgers bedienden zich geleidelijk :ian steeds meer van
strijdleuzen, mededelingen niet bedoeld om het gesprek met de tegenstrever gaande te
houden. maar gericht op de achterban'. Zij beschrijven de periode als een overgang van
een herencultuur naar een strijdcultuur. De periode vormde de opmaak tot de cultureel-

S2

)

Ruiter en Smulderh. a.,i:. 67.
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politieke apartheid die in de verzuiling werd bestendigd. Waar de oorzaak voor de
terugval rond 1870 dus ligt in de relaties tussen de schakende mensen en niet in de animo
voor het schaken, ligt het voor de hand om die verscherping van de betekenis van de
maatschappelijke achtergrond als oorzaak van de terugval aan te nierken.
Tabel 10-1 geeft de aantallen leden die over de perioden heen actief waren:
Tabel 10- 1 Aantallen lede,i ran schitakrerenigi,igen over periodegren:.en heen.
1840-1854
Periode
Aantal
1855-1869
1870-1884
1885-1899
1800-1839

201

17(8%)

11 (5%

1840-1854

305

-

137 (459)

1855-1869

280

-

187()- i 884

460

1885-1899

792

1

1

(0.49)

0

54(189)

-

103 (374

-

22(7% 1
)

46 ( 16%)

196 (439)
792

De laatste regel biedt geen informatie over aantallen over de pei iodegrenzen heen. Dat
wordt veroorzaakt door de atbakening van dit onderzoek.
De tabel geeft aan dat ook bij de overgang in 1885 de leden een ander beeld geven
dan de verenigingen. Ook hier is het percentage dat over de periodegrens heen actief
blijft, veel groter dan het percentage verenigingen (zie tabel 5-5). Bij de overgang in
1855 is het beeld ongeveer hetzel fde. terwijl voor de periode 1800- 1839 het tegenovergestelde geldt. Voor dat ti.idvak zijn alleen nog namen van leden uit de eerste twintig jaar
bekend en nauwelijks uit latere jaren. Van de elf nog bekende personen uit de periode

1823-1839 waren er nog vijf actief na 1840.
Op de cijfers van 1800-1839 is dus de duur van het lidmaatschap aan de orde.

10.3.2 Duur van lidmaatscliap en actieve periode
Hoe lang waren verenigingsleden in het algemeen actiet'? In grafiek 64 zijn aantallen
lidmaatschappen. bondslidmaatschappen en actieve perioden met een bepaalde duur
uitgezet als een percentage van de totalen. Vijfenveertig procent van de lidmaatschappen

Grafiek 64: Ditur lidniciatschap. bondslid,nacitschap en actieve perioile.
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duurde dus maar ddn jaar. Zeventig procent was binnen drie jaar beeindigd en negentig
procent binnen negen jaar. De gemiddelde duur van een lidmaatschap was drie jaar en
tien maanden (N=2804) ". Een bondslidmaatschap duurde langer: zeventig procent
duurde vijf jaar of korter. negentig procent beeindigde zijn bondslidmaatschap binnen elf
jaar. De gemiddelde duur van het bondslidmaatschap was viereneenhalf jaar (N= 1495).
De bekende actieve periode van een schaker bedroeg gemiddeld vijfeneenhalf jaar
(N=3726). Dit hogere gemiddelde wordt niet verklaard door een langere actieve periode
van ongeorganiseerde spelers. Integendeel. zie daarvoor 10.4. De verklaring daarvoor is
gelegen in twee redenen:
.
liidien iemand van meer dan difn vereniging lid was of lid van dezelfde vereniging
was met onderbrekingen. is iedere periode als een zelfstandig lidniaaischap geteld.
Opgeteld kan de actieve periode dan best lang zijn. terwijl de lidmaatschappen kort
wareii.
. iemand kan ook gedeeltelijk ongeorganiseerd actief geweest zijn. Een kleine zes
procent van de 3108 mensen die. waarvan dat nu nog bekend is. ooit lid waren van

een vereniging of bond. was voorafgaand of volgend op dat lidmaatschap zodanig
actief als schaker. dat daar sporen van zijn nagelaten. In zestig procent van de gevallen was dat voorafgaand aan het lidmaatschap. Als de intekeningen op de boeken van
Stein en Boogaard buiten beschouwing worden gelaten. neemt dat percentage zelfs
toe naar twee van de drie gevallen. Voor deze twee situaties betreft dat een periode

van gemiddeld resp. ruim acht en ongeveer zes jaai.

In grafiek 65 en 66 zijn resp. het absolute aantal verenigingsleden in hun ongeorganiseerde periode en het relatieve aantal ten opzichte van het totaal aantal verenigingsleden
in het betreffende jaar uitgezet.

Grafiek 65: Het absolute aantal verenigingsleden in hun ongeorganiseerde periode.
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Tussen de typologian best(inden wei venchillen: de Mutanten kenden een hc,ger gemiddelde dan de merige
typologieen C zes jaar en tien niaanden \'er,us twee jaar en zeven maanden). Dat wordt gedeelteli.ik verklaard door
de beperkte levensduur van die overige typc,logieen en dcw,r de beperking van mijn ondericiek tot de negentiende

eeuw. waardc)or de lidinaaw happen van de Moderne Vereniging maxir,iaal vijftien jaar kunnen /.ijn.
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Grcifiek 66: Relatieve ciantal rerenigingsleclen in hun otigec,rga,iiseerile peric,de.
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De grafieken tonen dat de organisatiegraad in de loop van de negentiende eeuw toeneemt
en dat die uitspraak in toenemende mate nauwkeurig is bij het voortschrijden van de
jaren. Hierop kom ik in 10.4 nog terug. In deze grafieken zijn de volgende perioden te
onderkennen:

. de periode 1800- 1841 met hoge percentages ongeorganiseerde activiteiten.
. de onderbrekingen in de jaren 1803-1809 en 1822 door de bekendheid met de
prominente Protoverenigingen:
. de overgangsperiode 1842-1845 met snel afnemende percentages:
. de periode 1846-1872. dus tot de oprichting van de Nederlandsche Schaakbond in
1873, met een percentage ongeorganiseerde activiteiten van ongeveer 15%;
. na de oprichting van de Neder/andsche Schaakbond daalt dat percentage tot ongeveer
4%:
. na de verschijning van het Tijdschrift daalt dat percentage verder tot ongeveer 1 %.

10.3.3 Leeftijden van de verenigingstede,i en bondsleden
Bij een modernisering mag men verwachten dat de jongere generatie daarin het
voortouw heeft. In grafiek 67 is de gemiddelde leeftijd van verenigingsleden. leden van
de Nederlandsche Schaakbond en leden van de noordelijke schaakbonden uitgezet per
jaar '+

In de periode tot 1846 is het aantal personen waar het geboortejaar, en dus de leettijd,

van bekend is. erg klein (<25). Ook is er slechts een beperkte toestroom van nieuwe
personen. Dat geeft het haaientand effect. waarbij de gemiddelde leeftijd jaarlijks ook
met een Jaar toeneemt.

In grafiek 67 valt op dat zowel in de periode van het Haagsche Schaakgent,otschap en
van het Amsterdamsch Schaakgencic,tschap, als bij de aanvang van de groeispurt vanaf
1845 de gemiddelde leeftijd van de leden relatief laag is. De Herenvereniging hoort min
of meer bij de generatie die haar opzette. Tussen 1847 en 1870 neemt de gemiddelde
.

Hierin /.ijn perionen gedurende hun gehele actier e periode i,A lid geteld, al* zii mit lid w aren.
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Graliek 67: Gemiddelde leeftijd verenigingsleden en bondsleden.
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leeftijd toe van 39.3 tot 48,6. Er komt dus weinig jong bloed bij. De crisis van 1870 in
het verenigingsleven is bij de leden zichtbaar in de relatief hoge gemiddelde leeftijd. De
jaren daarna treedt in beperkte mate een verjonging op, waaraan de bonden in belang-

rijke mate bijdragen. Eerder (9.4.5) is al de lange aanloop van de latere leden van de
Nederlandsche Sclwakbo,id (vanaf 1839) gememoreerd. De bond is blijkbaar ontstaan
uit jonge mensen die zich conformeerden aan de bestaande Herenverenigingen. maar die
een modernisering doorvoerden toen de tijd daarvoor gekomen was. De leden van de
nooidelijke schaakbonden hadden een veel lagere gemiddelde leeftijd en zelfs zodanig
dat daardoor de leeftijd van de leden van de Nederiandsche Schaakbond boven het
gemiddelde kwam te liggen. De vernieuwingen in de Nederlandsche Schaakbond na
1892 vertalen zich ook in een iets teruglopende gemiddelde leeftijd. 'Jong Nederland
openbaart zich nauwelijks in het algemene beeld. Bii de bondsleden is die veijonging
veel beter zichtbaar: van 47.3 in 1891 naar 42,8 in 1899. Omdat juist in deze jaren de
aantallen groot zijn (meer dan 200 personen waarvan het geboortejaar bekend is). mag
hier van een significante verjonging gesproken worden.
In grafiek 68 is het 3-jarig gemiddelde van de leeftijd van schakers uitgezet op het
moment dat zij met hun eerste activiteit naar buiten traden. De gratiek laat zien dat er
geen significant vet'schil is tussen het totaalbeeld en het beeld voor verenigingsleden. De
grafiek toont ook de lange aanloop van de Nederlandsche Schaakbond.
Het is dan ook logisch, dat die leden bij hun eerste activiteiten tot de jongsten
behoorden. De afname van de leettijd tussen 1890 en 1897 is significant. Hoewel de
toename van de leeftijd in de perioden 1840- 1849. 1865-1869 en 1883- 1890 niet
onomstotelijk uit de grafiek blijkt gezien de standaarddeviatie van ongeveer tien jaar, is
die toename weI in lijn met de verwachting:
. de pioniers van de eerste jaren (1840-1847) hadden een veel langere actieve periode.
waardoor er geen uitstroom was en de gemiddelde leeftijd met bijna een jaar per jaar
toenam.
,

35
)

55

De term van Ruiter en Smulders. a.,1.. 1(X) e.i·. waarmee zij de periode van vernieuwing van na 1890 typeren.
Deze vernieuwing zou in belangrijke mate gestitnuleerd c.4. afgedwongen /.ijn door de jonge generatie.
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Grcifiek 68: 3-jarig gemiddelde ran leeftijden bij eerste nog bekende activiteit.
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Graliek 69: Dmir vall de actieve periode van schakers met hetzelfde beginjaar.
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In grafiek 69 is de actieve periode aangegeven voor schakers die in hetzelfde jaar
actief werden. Hieruit valt op te maken dat de eerder gerefereerde duur van de
actieve periode van drie jaar en tien maanden (n.a.v. grafiek 64) sterk beYnvloed is
door de afkapping van het onderzoek bij 1900. V68, 1885 was de gemiddelde

.

actieve periode bijna acht jaar.
tussen 1865-1869 was de Herenvereniging op zijn retour; als er al nieuwe leden
toetraden. dan behoorden ze tot de generatie van de aflopende periode.
de formule van de Neder/andsc·he Sc·haakbond uit de eerste jaren was uitgewerkt en
sprak de jonge mensen niet meer aan: de leeftijd nam toe tot aan de omwentelingen
in 1892/3.

Grafiek 70 laat de ontwikkeling van de leeftijden bij schakers bij hun eerste en hun
laatite bericht zien.
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Grafiek 70: 3-jarig gemiddelde van leeftijd bij eerste en laaiste bericht.
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Deze grafiek vertoont een opvallende daling van de leeftijd van mensen die hun actieve
periode beeindigden in de periode 1878-1881. De leeftijd liep daarin terug van 50,6 in
1877 naar 36 in 1881. Het tijdvak indiceert al het vermoeden dat dit een ontwikkeling in
het noorden van Nederland betreft. Op zich is dat correct:
.
de vereniging in Eenrum, met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar, liet in 1881 voor
het laatst van zich horen met een ledenlijst;
.
in Winschoten verlieten in 1879 en 1880 zeven personen de vereniging. waarvan de
gemiddelde leeftijd nog geen 29 jaar was;
.
in Meeden gingen in 1880/81 bij Anderssen vier personen weg met een gemiddelde
leeftijd van dertig jaar.
Het geeft echter vooral aan dat van onvoldoende mensen de leeftijd bekend '« is om echt
dit type analyse te mogen maken.

10.3.4 Locatie en geograjische spreiding
De schaakvereniging was primair een stadse aangelegenheid en dat gold ook voor de
"
leden van de verenigingen. zoals uit grafiek 7 1
blijkt. Ten aanzien van de bondsleden

ligt

het verhaal iets genuanceerder.
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Van 1259 van de 3731 mil bekende xhakers 13 de leettijd bekend ( 349 ). niaar dat is per begin- of eindjaar slechth
ong.ez·eer 25 personen. er Lan uitgaande dat het merendeel in de tweede helft ran de negentiende eeuw actiet w a*.
Op een dergelijk klein aantal zijn lokale ontwikkelingen du4 van im·loed.

Grafiek 72 toont dat buiten de periode van de noordelijke schaakbonden het percentage
bondsleden groter is dan het percentage verenigingsleden. Omdat grafiek 72, evenals
grafiek 71, gebaseerd is op de aantallen berichten. zou men kunnen aanvoeren dat
grafiek 72 alleen bewijst dat er over bondsleden meer gepubliceerd is dan over
verenigingsleden. Dat argument gaat echter niet op. omdat die situatie ook geldt v66r de
oprichting van de bonden. Daaruit mag in ieder geval geconcludeerd worden dat:

)

S.

)

Deze gratiek i1 gebaseerd op het aantal berichten van leden uit de verschillende plaat+en. cimdat alleen daaruit
eventuele verhuizingen bliiken. Duar wordt echter weI een foutenbron mee ge'introduceerd.
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Grafiek 71: Percentage stcidsvereniging en stadslede,i.
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Grajiek 72: 3-jarig gemiddelde ran de bondsleden en verenigingsleden in een dorp als
percentage van de totalen in een jaar.
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. in de dorpen

een aantal (enkele tientallen) schakers was met een lange actieve
periode: Blijkbaar betekende het kleine aanbod van vermaakmogelijkheden op een
dorp dat mensen veel vaker aan de hobby schaken bleven vasthouden.
. de bonden relatief populairder waren in de dorpen dan in de stad.
Men zou kunnen vermoeden dat dit veroorzaakt wordt door mensen die in het dori,
wegens onvoldoende belangstelling geen vereniging kunnen vormen en dan maar lid
worden van een bond. Dit vermoeden wordt ook na 1873 nauwelijks door cijfers
bevestigd: tussen 1873 en 1892 zijn er slechts enkele dorpelingen lid van een bond
zonder lid te zijn van een vereniging ". Vanaf 1893 neemt dat aantal toe tot ongeveer
1()% van het totaal aantal bondsleden. Degenen die vddr 1873 actief waren in een dorp
en later bondslid werden. waren vrijwel zonder uitzondering ook lid van een vereniging
Het lijkt zo te zijn dat, indien er op een dorp een vereniging was. een groter percentage
*1

Met ten maximum van 14 in 1878.
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dan in de stad het spel zeer intensief beoefende. Ook zal de behoefte aan contact met
anderen bij de elite op het dorp groter geweest zijn dan in de stad.
De populariteit van de bond op het dorp blijkt ook als het percentage bondsleden in
een dorp wordt uitgezet tegen het percentage dorpelingen onder de schakers (grafiek 73)
en bij het uitzetten van de percentages van het aantal bondsleden ten opzichte van het
aantal verenigingsleden in totaal en in een dorp (zie grafiek 74).
Grafiek 73: Percentage bondsleden uit dori, vs. percentage sc·hakende dorpelingen.
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Grafiek 74: Verhc,uding bondsleden vs. verenigingsleden iii totaal en in dorpen.
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Ten aanzien van de geografische spreiding over het land zijn er nauwelijks
opmerkelijke zaken. De percentages schakers, verenigingsleden en bondsleden lopen
overal min of meer in de pas met elkaar. Nauwelijks verrassend is de verdeling in de tijd
in Groningen. Het aantal schakers is gedurende de gehele negentiende eeuw slechts
enkele procenten van het landelijke aantal. maar tussen 1878 en 1887 is ongeveer 60%
van alle schakers actief in Groningen ". Friesland kent een wat lager percentage
59) In 1878 bi)5oorbeeld 1(M \·an de 145.
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bondsleden dan schakers. Het aandeel schakers dat door Utrecht geleverd wordt. neemt
in de loop van de eeuw wat af. De bondsdeelname is relatief hoog in Noord-Holland.
Zuid-Holland levert de gehele eeuw de meeste schakers. met uitzondering van de periode
1878- 1887. Drenthe. Overijssel. Zeeland. Noord-Brabant en Limburg leveren gedurende
de gehele eeuw slechts een bijdrage van enkele procenten.

10.3.5 Mobiliteit
Mobiliteit kan in de context van dit onderzoek op twee manieren bekeken worden:
.
iemand verhuist van de ene plaats naar de ander en wordt ook in die nieuwe
omgeving lid van een schaakvereniging:
iemand is in dezelfde plaats van meer dan dEn vereniging lid. Dit is niet spannend als
die verenigingen elkaar opvolgen.
Beide gevallen kwamen niet vaak voor.
Van de 2855 door mij geregistreerde verenigingslidmaatschappen zijn er 98 tot stand
gekomen na een verhuizing (door 86 personen) naar een andere plaats. dat is 3,4%. In
twaalf van die 98 gevallen was er al een keer eerder een verhuizing aan vooraf gegaan.
In drie gevallen werd er zelfs meer dan twee keer verhuisd en werd men opnieuw lid van
een vereniging. Men mag verwachten dat door de in de loop van de eeuw toenemende
transportmogelijkheden het aantal verhuizingen gevolgd door een nieuw lidmaatschap
zal toenemen. Dat is voorzichtig uit de volgende tabel te concluderen ".

Tal,el JO-2 Nieuw lid,nuatschap na \,erhtliZing
Periode

Aantal
Verhuizingen

18(*)-1839
1840-1854

13
4

1855-1869

12

Aantal Lidmaatschappen
278

Percentage
4.79c

341

1.2%

401

3,09

187()- 1884

18

597

3,0%

1885-1899

51

1202

4.29;

Het cijfer voor de vroegste periode wordt sterk bepaald door de turbulente periode van
1795- 1814 en de verhuizing van het hof van Lodewijk Napoleon (zie 6.3.1 ). Dat bli.ikt
ook uit het feit dat 50% van de verhuizingen in die jaren door ambtenaren was. in het
algemeen zal gelden dat de landelijke elite wat meer mobiel is dan de lokale.
Door de aard van hun werk zou men verwachten dat predikanten, die op regelmatige
basis naar andere plaatsen beroepen werden. en militairen. die naar een ander garnizoen
overgeplaatst werden. de beroepsgroepen waren die de overhand zouden hebben onder
de verhuizers. Het zijn echter de juristen (13 van de 62 verhuizers waarvan het beroep
bekend is) en overheidspersoneel ( 10) die het grootste aandeel leveren. Predikanten en
militairen komen niet verder dan respectievelijk vier en zeven personen. Blijkbaar waren
overplaatsingen ook gewoon voor juristen en ambtenaren. Voor al deze groepen geldt dat
ze voldoende mobiel zijn om voor verspreiding van ideeen zorg te dragen. inaar
anderzijds ook voldoende langdurig lokaal aanwezig zijn om zich een plaats in het
I
1

Al, basi ,·.in de tcrrekening heb ik het.1.tar van het nieuwe lidmaat. chap gemmen.
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verenigingsleven te verwerven. Opvallend is de aanwezigheid van vijf boeren tussen
1879 en 1887, allen in Groningen. Van hen zou men een grote honkvastheid verwachten,
maar blijkbaar was hun welvaart zodanig groot geworden. dat zij ook andere, grotere
hoeven konden opkopen.
Ook van (voormalige) studenten zou inen verwachten dat zij na hun vertrek uit de
universiteitssteden op hun latere vestigingsplaats de schaakvereniging zouden opzoeken.
Daar is echter vrijwel niets van te merken. Van de 384 mij bekende leden van
Studentenschaakverenigingen heb ik er slechts twintig ook later op een burgervereniging
getraceerd. Daarvan waren er acht jurist, vier medicus, drie hadden letteren gestudeerd.
dd n theologie en Edn filosofie. Drie kwamen er uit Delft.
Er is alleen invloed van kooplieden en reizende handelsagenten op het mobiliteitscijfer, als zij genoodzaakt waren zich regelmatig ergens anders te vestigen. Hun dagelijkse
beroepsmatige mobiliteit heeft op het cijfer geen invloed. Er waren vijf handelaren onder
de verhuizers.
Het aantal mensen dat sociale mobiliteit toonde door van een andere vereniging in
dezelfde plaats lid te worden. was nog beperkter: slechts 56, waarvan negen (2.25% van
het totaal aantal lidmaatschappen) tussen 1855-1869, acht (1,3%) tussen 1870-1884 en
39 (3,3%) tussen 1885-1899. In 49 van de 56 gevallen waren er typologische verschillen

tussen de verenigingen.
In Leiden was de mobiliteit zo rond 1895 het grootst ( 19 gevallen). De studenten. en
dan in het bijzonder J.F. S. Esser, en de voorzitter van Pala,nedes en oprichter van het

Leidsch Schaakgenocitschap. A. van Rhijn, zijn hierbij waarschijnlijk belangrijke
factoren geweest.

Opmerkelijk was ook de situatie in Leeuwarden. Na het verdwijnen van de
modeme' schaakvereniging Leeuwarden ging een aantal leden over naar de Mutant
Philidor. Datzelfde Philidor had echter te maken met een uitstroom van mensen naar de
schaakvereniging Anderssen m Huizum. die duidelijk 'modemer' was.
Veel relaties zijn al eerder in dit onderzoek aan de orde geweest: die tussen lit
Bourdonnais en het Amsterdamsch Schaakgenootscliap (6.4.1). de relades tussen de
Utrechtse schaakverenigingen (7.4.3) en de situaties in Rotterdam (7.4.2) en Winschoten
(7.3.4). Een raadsel blijft de relatie tussen Strijdt met Beleid in Nijmegen en de

schaakvereniging aldaar in societeit 'Burgerlust'. Maar liefst dne leden van Strijdt met
Beleid (en niet de minsten: F.D. Sneltjes, A. van Roggen en J.B.L. Vonk) werden (ook)

lid van 'Burgerlust'. Of

daar sprake was van een heel vroeg beschavingsoffensief valt

niet meer te achterhalen.

10.3.6 Bestuurslidmaatschappen
Een van de aspecten waar ik bij aanvang van dit onderzoek veel van verwachtte. was de
analyse van wie verkozen werd tot bestuurder en wie niet. Van die analyse is weinig
terecht gekomen. Daar is een aantal redenen voor aan te geven:
. de bestuursfunctie had bij de verschillende typologieen een andere betekenis door de
andere rol van het bestuur:
. de bestuursfunctie werd in het algemeen slechts kort uitgeoefend en mede daarom
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voerden bij verkiezingen ad hoc argumenten de boventoon:
oiiidat de bestuursfuncties kort werden uitgeoefend was het aantal benoemingen
groot en werd de inforniatie onvollediger en onbetrouwbaaider. Zelfs met notulen in
de hand is niet altijd af te leiden wie wanneer welke bestuurstunctie uitoefende.
lk wil daarom volstaan met enkele opmerkingen.
Het voorzitterschap werd vaak toch wei als een erefunctie gezien. Het was echter niet
vanzelfsprekend dat degene met de maatschappelijk hoogste status in die functie werd
benoenid. Hier laat zich het gebrek aan inforniatie over het informele circuit duidelijk
voelen, omdat nien daardoor alleen maar kan raden in hoeverre daar druk van de
betrokkenen een rol bij heeft gespeeld.
Het secretariaat werd daarentegen als een functie voor het werkpaard beschouwd.
Het w:wen vaak niet de nieest vooraanstaande personen die zich als zodanig opwierpen.
V,-tend.w·hap en Oefeni,tg schreef bij het overlijden van A. Wentel, zijn secretatis
gedurende vele jaren «': "In zijn nederige burgerlijke betrekking wordt hij ras door een
ander vervangen". Toch spreekt uit de necrologie wel erkenning voor de persoon. Een
ander voorbeeld. dat we al zijn tegengekomen. is dat van secretaris Maan bij Philidor in
Leeuwarden. Al zeer lang was hij secretaris van de vereniging, toen hij na ruzie met
Bokma eenvoudig aan de kant werd geschoven, ondanks het aperte ongelijk van Bokma.
Ik denk dat et' pas vanaf de intrede van de Moderne Vereniging, maar waarschijnlijk
pas algemeen in de twintigste eeuw. een eensluidend beeld over besturen is ontstaan,
waarna een analyse zin krijgt.
10.4 De ongeorganiseerde spelers

Grafiek 75: Aantal ongeorganiseerde spelers iii Nederland.
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de negentiende eeuw 430 bekend. Grafiek 75 geeft een overzicht van het
aantal ongeorganiseerde spelers in de negentiende eeuw en grafiek 76 geeft het
percentage van het totaal weer. De grafieken tonen aan dat ongeorganiseerde spelers
maar een heel beperkte rol hebben gespeeld. Let wel op de consequentie van de definitie:
een speler kan best jarenlang ongeorganiseerd geweest zijn. voordat hij deelnam aan een
of ander verband. In dat geval is hij in deze grafiek niet zichtbaar. De grafieken geven

zijn mij er in

ruimte voor verdere beschouwingen. Opvallend zijn de twee grote pieken in 1 8 1 9 en
1848.

Grcifiek 76: Percentage ongeorganiseerde spelers.
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De pieken worden veroorzaakt door de intekenlijsten op Anastasia en het schaakspel van
Boogaard en op Niettit· Reglement op het gewoon schaakspelen van Gustavus. Die
pieken geven aan dat het aantal georganiseerde spelers slechts een topje van de i.isberg is.
In 6.3.3 heb ik al wat cijfers gegeven over de intekening in 1819: 206 intekenaren,
waarvan 66 in Alkmaar. de woonplaats van Boogaard en vestigingsplaats van een
schaakvereniging. Het valt niet na te gaan wie van de 66 daadweikelijk lid waren van de
schaakvereniging. Van de 206 waren er 29 in de zin van mijn definitie 'georganiseerd'
en kan men van 47 personen betwijfelen of zij lid waren in Alkmaar. Het aantal
ongeorganiseerden was dan tussen de 2,5 en 7 keer zo groot als het aantal georganiseerden. Men mag echter rustig aannemen dat het aantal ongeorganiseerde spelers dat niet
intekende, nog eens factoren groter was. Daartegenover staat de eerder (6.3.6) gedane
constatering dat vele Protoverenigingen zich aan het hedendaagse zicht onttrokken
hebben door niet naar buiten te treden.
Ook in 1848 is het beeld niet eenduidig te interpreteren. Er waren 1 2 1 intekenaren
voor 209 exemplaren. Tot de intekenaren behoorden negen schaakverenigingen.
waaronder een uit Berlijn. en 41 boekhandelaren. Van die 4 I boekhandelaren schaakten
er vier. Achtendertig intekenaren (zestien boekhandelaren) woonden in plaatsen waar
volgens bijlage A in 1848 geen schaakvereniging was en deze intekenaren namen in
totaal 59 exemplaren af. Daarbij wordt een aantal vragen opgeroepen:
· wat moest een rooms-katholieke pastoor in Nieuwer-Amstel (J.M. van der Stoot) met
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.

vijf exemplaren? Het suggereert de aanwezigheid van minimaal een vriendengroep.
Nieuwer-Amstel was een gemeente die al vroeg een Dorpsvereniging had.
hoe zat dat met J.H.W. Slangen in Buren die vij f exemplaren afnam?
vormden de zeven intekenaren in Goes ook niet minimaal een vriendengroepi In
1862 zou daar schaakvereniging Anderssen met tien leden opgericht worden. waarbij
Edn van de intekenaren van 1848,0. Verhagen, voorzitter werd. Ook vanuit Alkmaar
werd door zeven personen ingetekend en door het schaakgenootschap Vrieticischai)
e„ Odeni,ig. Door de notulen van die vereniging is vast te stellen dat alle intekenaren
ook lid van het schaakgenootschap waren.
Waren de intekenaren uit Utrecht niet voor een belangrijk deel leden van Palamedes

aldaar?
Bestond Palantedes in Sneek ali De vereniging moet vcjdr 1853 zijn opgencht, zoals
blijkt uit de correspondentiewedstrijd tussen Pltilick,r uit Leeuwarden en Pal intedes.
Boekhandelaren in Sneek nemen vijf exemplaren af.
Onder de intekenaren waren 22 personen op dat moment lid van een vereniging. Er
waren negen intekenaren geen lid van een vereniging. terwijl zij wei de mogelijkheid
hadden om lid te worden. Het is redelijk zeker dat zij geen lid waren, omdat de
verenigingen van 1848 in hun woonplaats goed bekend zijn: Amersfoort. Leiden en Wijk
bij Duurstede. In Leiden kan men nog vermoeden dat zij lid waren van de in de notulen
van Pa/amedes gerefereerde, maar verder onbekende vereniging (zie 8.3.3). Ook de later

.

in

het jaar door Palamedes gedeballoteerde L.A. Leenders behoorde tot de intekenaren.

In Wijk bij Duurstede zou het zo gegaan kunnen zijn dat men door middel van het
reglement andere leden van de coterie heeft willen bewegen tot schaakvereniging Sissa
toe te treden (zie 7.2.3). Van 22 personen is niet vast te stellen of zij lid waren van de in
hun woonplaats aanwezige schaakvereniging.
De conclusie moet luiden: Indien een speler op de een of andere manier in de
publiciteit kwam als schaakspeler. dan was hij bijna altijd ook in een vereniging
georganiseerd. Men moet echter aannemen dat het merendeel der schakers buiten de

publiciteit is gebleven en zijn activiteiten uitsluitend in ongeorganiseerd verband speelde.
Men moet hierbij vooral denken aan gelegenheden waarbij mensen min of meetgeforceerd werden het vermaak bij elkaar te zoeken: (kost)scholen, societeiten. cafts.
schepen enz. Het is echter erg

moeilijk dit concreet aan te tonen.

Grafiek 77 is gedeeltelijk een oude bekende: grafiek 72 is uitgebreid met het 3-jarig
gemiddelde percentage van de ongeorganiseerde spelers op een dorp ten opzichte van
dezel fde spelers in de stad. De grafiek is beperkt tot de periode 1840- 1875, omdat na die
tijd het aantal ongeorganiseerde spelers veel te klein wordt. De grafiek toont een paar
opvallende zaken:
. de verhoudingen tussen aantallen schakers op een dorp en in de stad zon vergelijkbaar voor de categorieen 'ongeorganiseerd'. 'verenigingslid' en 'bondslid':
. tot 1853 vonden organisaties op een dorp nauwelijks weerklank.
De dorpelingen die naar bititen traden, waren vooral ongeorganiseerd. Het lijkt er op
dat men vanaf 1853 wel aan organisaties ging deelnemen. Dat waren. dow de definitie van 'ongeorganiseerd' wel andere mensen dan die daarvoor. Dat kan ook. want de
actieve periode van ongeorganiseerde spelers was. zoals uit grafiek 78 blijkt. erg

436

Graftek 77: Ongeorganiseerde spelers op een dorp in zergelijking met verenigingsleden
en bc),idslede,1.
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Grafiek 78: Actiere periode ongeorganiseerde spelers vergeleken met anderen.
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kort. Het gemiddelde is Edn jaar en negen maanden, maar dat is nog sterk verhoogd
door de aanwezigheid van enkele problemisten die langdurig als zodanig naar buiten
traden. Vierentachtig procent van de ongeorganiseerde spelers trad alleen in Edn jaar
naar buiten.
Verrassenderwijs neemt het percentage ongeorganiseerde spelers op een dorp weer
toe als het georganiseerde schaakleven. zowel in de stad als in het dori), een crisis
doormaakt: tussen 1867 en 1876. Het geeft een verder bewijs dat de crisis van 1870
een crisis van de organisatie en niet van het schaken was.

Wie waren deze ongeorganiseerde schakers? Wat deden ze in het dagelijks leven?
Ook in deze groepering vormen de 'mobiele' groepen de meerderheid: de groep van 156
ongeorganiseerde schakers waarvan mij het beroep bekend is. bestond uit juristen (23),
(semi-)ambtenaren (31). militairen ( 11) en predikanten (10). Twee beroepen komen bij
de ongeorganiseerden nog duidelijker naar voren dan bij de 'mobiele' verenigingsleden:
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de handelareii (26!) en leraten ( 14). Van de handelaren niag dat ook verwacht worden.
Zij reisden waar.schijnlijk zoveel dat ze zich niet aan een vereniging konden binden. Het
verschijnsel bij de leraren is toch weI opmerkelijk.
Ondanks de wat grotere inbreng van de handelaren is de inbreng van de culturele
elite nog groter dan bij de verenigingsleden, namelijk 77%. Maar binnen die culturele
elite lijkt de gemiddelde stand lager te zijn: 42% behoorde tot de welgestelde burgerij.
39% tot de gegoede burgerij en maar 19% tot de aanzienlijken. De periode waarin de
ongeorganiseerden vooral naar voren traden ( 1840-1875) in aanmerking genomen, is dat
toch een behoorlijke afwijking van de verenigingsleden (zie de grafieken 28 en 29). Dit
zou kunnen verklaren waarom deze mensen ongeorganiseerd bleven . Bij de
economische elite is dat verschil kleiner. 63% kwam uit de gegoede burgerij. Hier valt
wel de vrijwel gehele afwezigheid van de echte rijken op. Die zullen ook veel meer
gesettled zijn geweest en zichzel f eerder bij een vereniging hebben aangesloten.
Tabel 10-3 inventariseert waardoor deze ongeorganiseerde spelers in de publiciteit
kwan-len:

Tabel 10-3 Aantallen berichten naar ondenverp over ongeorganisee,de schakers.
216

Intekening op publicaties
Gast bij

48

vereniging

3

Gedeballoteerd
Problemen componeren
Problemen oplossen

226

Partijen/partijstellingen
Deelname wedstrijden

74
65

200

6

Briefwisseling

Deelnemer onofficiele bijeenko,nsten

Diversen

5

23

Gezien het aantal aan verenigingen gerelateerde activiteiten waren deze schakers niet
onbekend met schaakverenigingen. Ongeveer zeventig spelers hielden zich met
problemen bezig.
Ook ten aanzien van de religieuze overtuigingen springen er geen atwijkingen in het

oog (tabel 10-4):

Tabel 10-4 Religietize ge:.indten van ongec,rganiseerde sdiakers.
Nederlands Hervorind
rooms-katholiek
Evangelisch-luther,
Doopsgezind

54
10
7
6

Jood+

4

Waals Hervormd

2

oud-kathciliek
Luthers

2
I

)

De verklaring h niet heleniaal waterdicht: al* imidverwhil de reilen wa, dat iemand <ingec,rganiheerd bleet'. d.in
laat /lch dat met geheel rumen met de reel kcirtere actie# e peri ,de ,·an de ongeorgant·,eerde +chaker,.
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De gemiddelde leeftijd van de ongeorganiseerde spelers wijkt met 42,5 jaar op het
moment van activiteit " niet af van de gemiddelde leeftijd van de verenigingsleden.
in het voorgaande is niet helemaal duidelijk geworden waarom bepaalde schakers
zich niet aansloten bij een vereniging. Het insturen van oplossingen, partijen en
problemen en het deelnemen aan wedstrijden en bijeenkomsten suggereert toch een
behoorlijke band met schaken als spel. Heel voorzichtig tekenen zich twee redenen af die
een rol gespeeld kunnen hebben:

.

er was geen schaakvereniging in de woonplaats:

· de betreffende persoon had niet helemaal

de status die bij de schaakvereniging

behoorde.

Er zijn geen directe bronnen die hier meer duidelijkheid in kunnen brengen.
10.5 De beleving van het schaakspel door de 19e-eeuwse schaker
Centraal in dit onderzoek stond de schaakvereniging. Waarom ontstonden ze en hoe
pasten ze in hun tijd? Daarbij is een veranderend patroon onderkend. De Moderne
Schaakvereniging moest aan andere eisen voldoen dan de Herenvereniging.
De Moderne Vereniging organiseerde de 'onderlinge wedstrijd': ook de 'massakamp'
kreeg steeds meer aandacht. De clubavond werd langer en men speelde veel minder
partijen op een avond. Het is dus onmogelijk vol te houden dat alleen de relatie tussen de
schaker en zijn vereniging veranderde. Ook de relatie tussen de schaker en zijn spel

veranderde.
Waren er bijvoorbeeld verschillen in beleving van bijvoorbeeld Boogaard in 1819 en
Mansholt in 1880? Het spectrum loopt uiteen van spel, via symboliek. kunst en
wetenschap naar sport. Heel opmerkelijk ziet H. Klein "+ de volgorde als spel-sportkunst-wetenschap: "Keine Art menschlicher Geistestatigkeit bietet innerhalb ihres
Entwicklungsganges dem Untersucher so seltsame Erscheinungen dar wie das Schach:
Ursprunglich ein Spiel, vom Spiel in die breiten Regionen des Sports. des htiheren
Wettbewerbs. sich erhebend, vom Sport in die reinsten Hohen edeler Kunst ansteigend.
hat das Schach schliesslich -auf diesem Gipfel angelangt- eine grosse Wissenschaft aus
sich entstehen lassen, die die Gesetze seiner Kunst zur Darstellung bringt. Und damit
ist das Schach zum Kulturtriiger geworden'. Ik denk echter dat deze ontwikkelingsgang
niet in overeenstemming is met wat ik in Nederland waarneeni. Sport heeft tot 1890

nauwelijks een rol gespeeld Typerend is de opmerking stammend uit schaakvereniging
Staunton in Groningen ": "het echte 'wedstrijdspel' diende nergens toe. vonden de
heeren. Ze werden er maar zenuwachtig van".
Het meest in het oog springende aspect van schaken is het spel. Huizinga heeft met
Honto Lit(lens het belang van spel voor en in de cultuur als essentieel aangewezen. In die
zin heeft schaken als ieder ander spel zijn toegevoegde waarde voor de mensen die het
spelen. Maar dat kan nooit uitsluitend de toegevoegde waarde van het schaken geweest

"' 1
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zijn. want daarmee wordt onvoldoende verklaaid w·aarom schaken al eeuwenlang tot de
verbeelding van mensen spreekt. Dat neemt niet weg dat het belang voor veel mensen tot
dit aspect beperkt blijft. Het is afhankelijk van de rol die het indi\'idu het spel laat spelen:
als men zich beperkt tot oppervlakkig denken en zich tevreden stelt met de vreugde over
de mogelijkheden en de kansen. dan kan men zich gedurende enige tijd in dromenland
laten wegvoeren en de zorgen van alledag laten wegnemen -.
Door zijn opzet en spelregels spreekt het schaakspel ook tot de verbeelding. omdat
het zoals een goed spel betaanit. een grote overeenkomst met de werkelijkheid heeft. De
herkenbaarheid is groot voor speleni die vanuit dat paradigma naar het spel kijken. Dit
paradigina heeft er tijdens de Middeleeuwen voor gezorgd dat schaken een grote

populariteit genoot. Ik vermoed dat dit aspect nog steeds een rol speelt bij kinderen die
leren schaken. In een boek/video als Lzing le,·e de koni,igin "' wordt daar ook nadrukkelijk gebruik van gemaakt. Maar ook in de reclamewereld ziet men nog biina dagelijks
pogingen om hierop aan te sluiten.
De openlijke betekenis van de symboliek van het schaken is in de loop van het
civilisatieproces verminderd. Geheel in lijn met de theorie van Elias betekent dat. dat de
+
bijbehorende driften zijn verinnerlijkt. Cockbum refereert aan Jones. die vadermoord
als gesublimeerde drift ziet. Volgens Fine roert schaken innerlijke conflicten aan die met
De psychische
agressie. homoseksualiteit. masturbatie en narcisme te maken hebben
stoornissen die daar het gevolg van kunnen zijn, krijgen in de negentiende eeuw hun
eerste pathologische voorbeelden. Cockburn gaat bijvoorbeeld uitgebreid in op het geval
van Morphy. Vanuit het paradigma van een civilisatieproces wordt het dus begrijpelijk
dat de symboliek van het schaken niet ineer openlijk wordt gehanteerd. Heel opmerkelijk
is in dit verband de karakterisering die Donner aan het schaakspel gaf: "70 is het
schaakspel geworden tot wat het is: een ritueel, waarvan de geschreven geschiedenis
meer dan duizend jaren tel'uggaat, kunst. wetenschap en godsdienst tegelijk" "'.
Voor de meeste negentiende-eeuwse verenigingsschakers is schaken ongetwijfeld
een combinatie van spel en kunst geweest. Klein vraagt zich af of kunst hier niet met
virtuositeit wordt verward. Hij hanteert dan als definitie voor kunst ": "sie ist eine
geistige Tiitigkeit. deren Ausubung und deren Werke. gleichviel. ob ihre Gegenstande
geistig oder korperlich sind, die Macht haben. irgendwelche Beziehung zum Leben zu
schaffen und zugleich den Forderungen der Schonheit gerecht zu werden" Hij
concludeert dan dat schaken daaraan voldoet -: de relatie met het leven is de 'striid' met
al zijn intellectuele en psychische kenmerken. Daardoor heeft het schaakspel de gave die
iedere kunst heeft: die van het instinct dat zich niet van de wijs laat brengen en die van
het scheppen van blijvende esthetische waarde die de kunstgenieters gelukkig maakt. In
dat laatste kan ik me goed vinden. dat is de essentie van kunst. Het eerste decl gaat echter
6 )
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over de kunstenaar zel f en dan is het maar de vraag of de verenigingsschaker als zodanig
gezien mag worden. Is hij de toeschouwer -de kunstgenieter- of is hij de kunstenaar. de

producent van schoonheid? Bij schaken ih die grens vaag: als iemand speelt zou hij
kunstenaar kunnen zijn. als hij partijen naspeelt of problemen oplost. is hij zonder twijfel
kunstgenieter.
Vrijwel zonder uitzondering was de Nederlandse schaker van v66r 1890 een

schaakspdler en een kunstgenidter. Daarmee is geinipliceerd dat schaken op de een of
andere manier een schoonheidsbesef opriep. Dat betekent dan echter onlosmakelijk dat
de waardering voor schaken ook cultuur bepaald is en dat civilisatie invloed kan/moet
hebben op de waardering vix,r schaken.

Fresco fc,imuleert dat als volgt naar aanleiding van een analyse van de waardering
van Heinse van schoonheid in het schaken die niet met de hedendaagse overeen blijkt te
komen ': "Een tweede overweging lom een hele paragraaf aan Heinse te wijden. HS]
was dat de impliciete tegenstelling met onze eigen tijd die uit Heinses opvattingen
blijkt, een waarschuwing voor onszelf kan zijn. Er is continuneit. maar ook verandering
en niet alleen de terminologie verandert. Wij moeten niet te zelf verzekerd zijn met
betrekking tot onze eigen opvattingen, noch in de esthetica, noch elders " Fresco gaat in
het artikel onder andere in op de waardering van de schoonheid in het schaken, zoals
uitgedrukt in de toekenning van schoonheidsprijzen. en op de veranderingen in die
waardering in de loop van de tijd.
Zijn beschouwingen bevatten vele interessante gedachten (bijvoorbeeld ten aanzien
van de rol van de kenner en de vergelijking met de 'koele' algebra). maar hij is voor dit
onderzoek vooral van belang door twee elementen: de rol van de tegenstander en zijn
aan het schaken gekoppelde schets van het schoonheidsbesef.
Om met het laatste te beginnen: "De ontwikkelingen van ideeen. stijl en smaak
.

lopen in het schaken parallel aan die in de cultuur in het algemeen" '4. Vervolgens
herkent hij in de systematische principes van Philidor het rationalisme van de Verlichting. De kritiek op Philidor door de school van Modena wordt verwoord in de
'natuurlijkheid' van Heinse ". De Romantiek bereikt volgens hem zijn hoogtepunt met
Morphy. omdat "bij hem zonder dat hij dit zelf besefte? Men heeft het pas later
geconstateerd - de basis werd gevormd door de logische samenhang". De positivistische geest culmineert in de persoon van Steinitz. maar de esthetica zou zich blijven
richten op de romantische inspiratie. Pas door het pragmatisme van Lasker zou men
waardering gaan krijgen voor de schoonheid van een grote strategische conceptie. wat
zich later zou uiten in de 'hypermoderne' opvattingen (Tartakower. Reti en zeker ook
Nimzowitsch) en het neoclassicisme van Euwe.
Vervolgens gaat Fresco in op een discussie aan de hand van voorbeelden over het
'natuurlijke' schoonheidsbesef van Heinse en dat leidt hem tot de conclusie ": -Al is de
term 'natuurlijkheid' niet ondubbelzinnig. immers betrekking hebbend zowel op de
-
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echte partij als op de gecongrueerde (eindspel)studie. hi i bracht goed de zoorkeur tot
uiting die men destijds. zeker in Duitsland. had roor het rri.ie genie in tegenstelling tot
de 'regels van de kunst' en daai in zocht men de schoonheid en waardeerde die
Naar mijn gevoel mag men dit aspect niet uit het oog ,·erliezen als men de kwaliteit

\'an een bl:id aix St.,sit beooideelt. Daar speelt ook in mee. dat wat we tegenwoordig
sjabli,ne' zo,iden noemen. iii die tijd nog originele waarde kon hebben.
Het tweede aspect waarbij ik aan Fresco wil refereien. is de rol \·an de tegenstander.
Tegenwoordig wordt een partij. waarin het krachtsverschil erg groot is. meestal niet meer
niooi gevonden: "Te zwak spel van de kant van de tegenpartij maakt vaak een
spectaculaire. maai opperplakkige 'executie' nic,gelijk. die alleen een beginneling leuk
vindt. Dan biedt de tegenstander .ie eenvoudig niet de kans oni diepe schoonheid tot
stand te brengen" - Met andere woorden: de schoonheid wordt niet ontleend aan de
executie. maar aan de strijd die eraan voorat' gaat. In Sissa en de roorbeelden van
Heinse, en dus in de gevoelens van Boogaard in 1819!. is dit absoluut nog niet te
herkennen: de executie staat nog steeds centraal. Ik meen in deze ontwikkeling van het
schoonheidsbesef.

behalve een kennisafhankelijkheid van de schoonheid. ook

nadrukkelijk een civilisatiestap te mogen herkennen. Het artikel van Elias over de
vossenjacht in Engeland komt hierbij direct in hetinnering -'. In hoeverre deze
identificatie van het schoonheidsbesef met het civilisatieproces ook op andere kunsten
van toepassing is. valt buiten het kader van dit onderzoek.
Het zijn dus twee aspecten die langzaamaan in de tijd veranderen: de schaakvaardig-

heid en een wat subtieler gevoel voor schoonheid als gevolg van een toenemende
civilisatiegraad. Dit is volgens mij ook precies wat Van der Linde 'wetenschappeliik'
noemt. De loenemende kennis stempelt veel van het schoons van de jaren daarvoor lot
sjablone' en derhalve tot kitsch. Een gevoel van begrip voor zijn verachting van veel
van zijn tijdgenoten, komt zelfs even boven. Maar je mag je afvragen of zijn 'wetenschap' wel veel verder komt dan de stelling van Pythagoras. Net wat moeilijker dan het
associatieve kenmerk van de vermenigvuldiging. verrassend in zijn uitwerking voor wie
het voor het eerst ziet. maar de grote bergen die er achter verscholen liggen. onttrekken
zich echter aan zijn zicht. De term 'wetenschappelijk' is echter wel op zich correct, omdat
het zoeken naar de wetinatigheid, naar de regels achter de verschi.iningsvormen bij deze
mensen meer aandacht begon te krijgen. Op het hoogste niveau is Steinitz de vertegenwoordiger van deze benadering (officieus wereldkampioen van 1866- 1886. als zodanig
algeineen erkend tot 1894).
De 'wetenschap' legt hiermee slechts de basis voor de wedstrijd. de strijd, de sport.
Want alleen op die 11"lanier zijn er condities te kweken, waaronder verschillende
individuen met verschillende vaardigheden toch zodanig onderling kunnen strijden. dat
daarmee in de zin van Elias voldoende ontlading wordt bereikt. Met de 'wetenschap' kan
de ambitieuze schaker voor zichzell' mogelijkheden scheppen die anders door Zijn
vaardigheden veel sterker gelimiteerd zouden zijn.
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Voor het waarderen van de strijd is het dus wel noodzakelijk dat schakers zodanig
zijn geciviliseerd dat de behoefte tot strijd ontstaat. In het voorgaande is aangetoond dat
die behoefte in Nederland snel groeit na 1890: de onderlinge wedstrijd. de massakamp
en het slechts spelen van idn partij op een avond vormen daarvan het bewijs. Bij
„ I
Na de
Mansholt uit zich dat in zijn omschrijving van partijen als 'geistige Kampfe
rechtlijnigheid van Steinitz en het dogmatisme van Tarrasch. was Lasker (wereldkampioen 1894-1921) degene die dit aspect van het schaken tot op het hoogste niveau wist te
accentueren. De ontwikkeling van deze kenmerken reflecteert zich dus ook in de
wereldkampioenen. In de inleiding van zijn boek Veldlieerschap op de vierenzestig stelt
Euwe
"De ontwikkelingsgang van de speler loopt parallel met die van het schaakspel
zelf. en daarom heeft de studie van de geschiedenis van het schaakspel grote praktische
.

.11

.

waarde

Uit het voorgaande moet nu echter geconstateerd worden dat de ontwikkelingsgang
van het schaakspel die van de schaakspelende mens volgl. Het schaakspel is als spel dus
zodanig flexibel dat het zich aan de mens weet aan te passen zonder zijn spelregels
structureel te wijzigen.
Met schaken als strijd is noch het schaken. noch de schaakspelende mens aan het
einde van zijn ontwikkeling geraakt. Die ontwikkeling ging gewoon door na de
eeuwwisseling. Voor een aantal van die ontwikkelingen lag er al een voedingsbodem in
de negentiende eeuw. die daar echter nog geen loten liet ontspruiten. Hierbu kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de professionalisering van de schaker en aan de snelle
stijging van het spelpeil in Nederland vanaf 1900.

10.6 Conclusie
De geschiedenis van het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw kan vanuit
verschillende standpunten belicht worden. Ook een beschrijving op basis van individuen
leidt tot een beeld. zoals dat in de eerdere hoofdstukken is besproken. Natuurlijk is de
keuze van de pers(,nen daarop van invloed. maar toch vertegenwoordigen de individuen
steeds de geest van h,in tijd

. Janssen en Boogaard als vertegenwoordigers van de nieuwe burgerlijke elite uit het
begin van de eeuw:
Verbeek en Hulst als representanten uit burgerlijke kringen:
Helvetius van den Bergh als voorbeeld van een ongeorganiseerde speler:
Verhagen en Haakma Tresling die de strijdcultuur verpersoonlijken:
Van der Linde als dissident.
Mansholt als voorbeeld van de civiliserende Groningse boeren,
Faure en Olland als echte schakers. waarbij Faure de mobiliteit representeert en

.
.

.
.

.

Olland het beschavingsoffensief:

· Van Rhijn die de weg weet

te vinden van de oude sociifteitsvereniging naar een
moderne opstelling':
Heemskerk en Van Lennep representeren 'Jong Nederland'.
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Toi·h gaan er ook aspecten verloren in de benadering via uitsluitend personen: de crisis
in het verenigingsleven rond 1870 komt op die manier niet aan de orde.
Die crisis uit zich. bij het kijken naar de leden. in een hoge gemiddelde leeftijd. De
jaren daarvdcir was er relatief weinig nieuw bloed toegevoegd. In die jaren is de actieve
periode ook kort vergeleken met andere jaren. De verenigingen, voot· zover ze al
bestonden. wisten hun leden maar moeizaam vast te houden.
In dit hoc,fdstuk is ook gewezen op de verschillen tussen de schakers in een stad en
in een dorp. Met name een grotere in tensiteit waarmee het spel op een dorp werd
beoefend en de behoefte aan contacten. lijken de belangrijkste achtergrond te vormen
voor de verschillen in bijvoorbeeld het lidmaatschap van bonden.
De twee vormen van mobiliteit -verhuizen naar een andere plaats en daar ook weer
lid worden van een schaakvereniging en lid worden van een andere vereniging in
dezelfde piaats- kwamen beide weinig voor, respectievelijk in 3.4% en 2,25% van het
totaal aantal lidmaatschappen. In de eerste groep zijn de mobiele beroepen als zodanig
herkenbaar. De tweede groep lijkt vooral te begaan op grond van specifieke. lokale
situaties.
Een bijzondere groep wordt gevormd door de schakers die op geen enkel moment lid
waren van een schaakvereniging. Daarvan is natuurlijk alleen maar het topje van de
ijsberg bekend. Hun bekendheid nu wordt met name ingegeven door het inzenden van
(oplohhingen van) problemen of hun intekening op schaakboeken. Dat vertaalt zich direct
in de duur van de periode waarin iets over deze schakers bekend is gebleven: voor 85%

is dat slechts Wn jaar
Ten aanzien van deze 'ongeorganiseerde spelers' zijn er drie opvallende zaken:
. op een dorp was er veel langer sprake van ongeorganiseerde spelers:
. de crisis van de verenigingen rondom 1870 is herkenbaar in de toename van het
aantal ongeorganiseerden op een dorp:
. de maatschappelijke stand van de ongeorganiseerden lijkt wat lager te zijn dan die
van de verenigingsleden.

Het hoofdstuk wordt afgesloten naar een onderzoek van de aantrekkingskracht van
schaken op het individu gedurende de eeuw. Het spelaspect van schaken is als zodanig
niet interessant. het past in de algemene beelden van het belang van spel. Het is wel het
aspect dat bij de meeste mensen overheerst.
De kracht van het schaken als spel is gelegen in zijn grote overeenkomst met de
werkelijkheid. Die symboliek zorgt ervoor dat de mens zich in zijn spel verdiept en dat
het spel een andere waarde kan krijgen. Dit aspect van schaken beleefde in de
Middeleeuwen ziin hoogtepunt. maar is nog steeds relevant. De verdergaande civilisatie
heeft er echter voor gezorgd. dat de meeste symbolische betekenissen bij de mens
verinnerlijkt zijn. Dat proces heeft rond 1500 een versnelling gekregen bij de spelregelwijzigingen. De schaakwereld levert voldoende voorbeelden. dat verinnerlijking af en
toe ook problematische gevallen oplevert. In de negentiende eeuw is Morphy daarvan
een sterk voorbeeld.
Het overheersende aspect voor verenigingsschakers is zonder twijfel een basaal
kunstgevoel geweest. De schoonheidsbeleving werd vooral gevonden in het matzetten.
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de executie van de koning. In latere jaren zou door toenemende kennis de vroegere
schoonheid als 'sjablone' ervaren gaan worden. Er wordt dan veel meer gezocht naar de
logica en naar het strijdaspect. Ik meen daarin een duidelijk civilisatieaspect te
herkennen. Die ontwikkeling zou zich in de twintigste eeuw verder doorzetten.
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11. SLOTBESCHOUWING
11.1 De vereniging als spel en symbool

In Honio Ludens ' geeft Huizinga een aantal kenmerken van spel. Op de eerste plaats is
spel voor hem een vrije handeling: "Het spel kan te allen tijde worden uitgesteld of
achterwege blijven. Het wordt niet opgelegd door physieken nood. nog minder door
moreelen plicht. Het is geen taak. Het wordt gedaan in 'vrijen tijd'." '. Op de tweede
plaats is spel niet het gewone' leven. Het staat naast de ernst van alle dag, het is een
onderbreking daarvan. Ten derde noemt Huizinga het spel 'belangeloos'. maar hij lijkt
daarbij minder zeker van zichzelf. Hij formuleert dit althans als: "Alle onderzoekers
leggen den nadruk op het belangeloos karakter van het spel" '.
Alle drie de kennierken zijn in principe van toepassing op een vereniging. al kunnen
in de praktijk enige beperkingen aan deze kenmerken opgelegd worden. Zo is de vrije
handeling soms door regels beperkt: vanwege ballotage of hoge contributie staat
toetreding niet altijd open. of er is een opkomstplicht in de statuten opgenomen. Ook zijn
er wel verenigingen die een duidelijk belang vertegenwoordigen. Toch moet de
conclusie luiden dat de vereniging een spelelement van de moderne cultuur is.
Daarmee is de conclusie die Huizinga voor het spel trekt van toepassing op de
vereniging ': "Het is onmisbaar voor het individu, als biologische functie, en het is
onmisbaar voor den gemeenschap om den zin, dien het inhoudt, om zijn beteekenis, zijn
uitdrukkingswaarde, om de geestelijke en sociale verbindingen. die het schept. kortom
als cultuurfunctie".
Die cultuurfunctie wordt weI omschreven met sociabiliteit, wat door Aerts wordt
omschreven als het ontwikkelen van tal van verenigingen en organisaties waarin burgers
samenwerking. onderlinge beschaving en nuttige maatschappeluke activiteit zochten '
Zoals ik in het voorgaande betoogd heb, is deze sociabiliteit weer het gevolg van het
zoeken naar identiteit. gelijkgestemden, zekerheid. erkenning en distinctie ten opzichte
van de lagere burgerlagen. Die behoefte ontstond vanuit het onzekerheidsgevoel dat
vervreemding bij de negentiende-eeuwse burger teweegbracht. Juist de liberale burger.,
hadden de grootste behoefte tot sociabiliteit vanwege het ontbreken van een ideologische
grondslag. De vereniging is vanwege de genoemde drijfveren te beschouwen als een
zelfstandige uiting van het civilisatieproces.
De vereniging beantwoordde veel meer aan deze behoefte dan de oudere societeit.
omdat zij meer stuurbare parameters kent. Deze parameters, ofwel de sociale kenmerken
van de vereniging, worden in de volgende paragraaf nog eens besproken, maar dan in
verband gebracht met de maatschappelijke ontwikkelingen. Het kenmerk invulling van
het verenigingsleven' laat ik daarbij even liggen tot na de bespreking van de aspecten
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van het schaakspel. Tabel 11-1 geeft een overzicht van de sociale kenmerken van de
vereniging in een notendop.

11.2 De sociale kenmerken van de schaakvereniging

11.2.1 De sainenstelling van de schaakvereniging
Ten aanzien van de samenstelling van de schaakvereniging hebben we in het voorgaande
gezien. hoe die samenstelling langzaam in de loop van de eeuw veranderde. Bij de

Protovereniging. en wei heel in het bijzonder bij het Haagsche Schaakgenoc,tschap. was
zichtbaar dat hoge ambtenaren en militairen het leeuwendeel van de vereniging
uitmaakten. Weliswaar was ook een enkele machthebber lid (Gerrit Jan Pyman). maar de
vereniging lijkt toch vooral te bestaan uit mensen aan de onderkant van de macht, of
zelfs nog net niet decl uitmakend van de macht.
Dit beeld lijkt. met een zekere bandbreedte. op de hele eeuw van toepassing. Zelfs bij
Sissa in Wijk bij Duurstede. dat ik als een coterie van de heersende elite heb beschreven.
valt op dat burgemeester Van Marienhoff wdI schaakte. maar geen lid van de vereniging
was. Zijn opvolger Pels was al lid toen hij in 1849 burgemeester werd, en zou dat toen
ook blijven. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. zoals Discendo Discimus met Van Houten
en verscheidene Tweede-Kamerleden, maar in het algemeen lijkt het beeld weI te
kloppen dat de wijziging in de samenstelling van de vereniging gelijke tred hield met de

verbreding van de maatschappij Daarin past ook mijn opmerking over de samenstelling
van de Werklieden-Schaakvereeniging in Utrecht, dat daarbij de tenn 'werklieden' nog
niet met Mbeider' verward mag worden. De Utrechtse vereniging liep niet op het
Algemeen Kiesrecht vooruit.
Deze analyse ondersteunt mijn gedachten over de defensieve achtergrond van de
vereniging Juist aan de onderkant van de macht is de angst om af te vallen het grootst.
evenals de behoefte tot contact met gelijkgezinden. Dat laatste wordt nog extra onderstreept door de diversificatie van verenigingen aan het einde van de negentiende eeuw.
Het beste bewijs voor het zoeken naar gelijkgezinden wordt echter geleverd door de
crisis rond 1870. Het is het moment waarop de ideologische tegenstellingen tussen de
heren naar buiten treden en de onderlinge tegenstellingen als gevolg van de verzuiling te
groot werden om nog samen lid te worden van een vereniging. Anderzijds had de
verbreding naar de lagere standen nog niet plaatsgevonden om toegang van gelijkgezinden uit die standen mogelijk te maken.

Ten aanzien van de Dorpsverenigingen is niet met zekerheid te zeggen hoe die zich op
dit punt gedroegen. Alleen van de categorie die gerelateerd is aan snel civiliserende
bevolkingsgroepen, is meer bekend over de samenstelling. Juist bii deze groep is het
zoeken naar gelijkgezinden veel minder de drijfveer achter de verenigingsvorming. Hier
draaide het om de burgerlijke erkenning van een groep personen die daartoe op grond
van hun verworven materiele status recht meende te hebben. Zij zocht dus aansluiting bij
de burgerlijke elite.
Bij de Studentenschaakverenigingen is het zoeken naar gelijkgezinden nauwelijks
van toepassing. Die selectie heeft grotendeels daarvddr al plaatsgevonden, bij de toe-
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Tabel 11-1:

Veranderingen iii de w,ciologische keni,ierken

l'Y//l de verenigiii,:.

Vrijwilligheid & Invulling van het
Organisatie&
Periode
positionering Samenstelling vrliblijvendheid verenigingsleven Duurzaamheid
Vrijyi'itligheid zeer Vergadering en
18(X)-1839 intern tericht: Elite.
Pogingen uni dit
Societeitsidee:
Ver.int K IN),-de-

beperkt dcior /.eer

hc)ge contributies

partijen na loting. te reali eren. lilaai
Correspondentie- in de praktijk k)ct

lijkheden en

en balli,tage.

partijen.

hevc,egdheden

Vrijblijvendheid

per·Mionsgebon-

gedefinieerd:
2 sterkste

varieerde

den

sterk

0pelers lid van
het bestuur
184()-1869

Primair intern
gericht. iii

Gegoede but-gerij Vrijwilligheid

Lokale kring.
tilden van bloei Culturel e elite.
ook extem.
Verzameling
individuen met
eigen helangen.
Bestuur alleen

beperkt door
Kringge\·oel

Ci,ntributie
.
Balkitage
Vriiblijvendheid:
•

uitvoerende
taken. ALV

Veelal niet
Vergadering en
tormeel geregeld.
pattijtjes spelen.
Verbod op andere Bijeenkomsten bi
spelle/jes.
Soms problemen
oplossen.

Soms
Als uitiondering
werd er een
opkomstplicht
Boetebepalin- wedstrijd

dominant c,ver he,

gen

Veranderingh-

georganiseerd.

geen entiteit.
Forinele

Intern gericht
op overleven.

verenigingsbelang.

verniogen niet
ondersteund door
de formele
organisatie.

organisatie
1870- 1884

leden aan huir.

Individuele
belati vaak nog

Toename van de Vrijwilligheid

economische elite toegenomen.
Kwaliteit van t.o.v. de periode minder
de intel·ne
daarvoor. Zowel maatschappelijke
organisatie erg aan,ienlijken als druk. Ballotage
variabel. Geen gegoede en
werd soepeler.
Cc,ntributie toch
societeitsgewelgestelde
dachte meer.
burgerij.
\'aak nog ho ,g.

Kortere
Niet meer bij
leden aan huis.
bijeenkomsten,
minder activiteiten Geen bepalingen
Soms nog een
t.a.v. opheffing
wekelijkse

van de vereniging

rei·gadering.

Weinig
& astgelegd.

Nau#elijks nog Vrijblijvendheid
r(X)iii skatholieken

\'aneerde. som0

opkomstplicht.
soms hoetes. Cken

verplichting meer
toi acceptatie van
bestuurslidmaatschap

1885-1899

Duidelijk doel. Meer diven.
Op deprp al'detinitie i·an
nia,ir tck·h binnen ge temde contriverantwoorde-

kader0 \'an xtand butie. Soepele
ballotage. Weinig

en iuil
lijkheden en
bevoegdheden Doelgr ,epen.

beperkingen

Onderlinge
wedstrijdeti.
massakanipen.

Indi\·iduele
helang niet nicer
\an belang. Niet

veelojer hekend.
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lating tot de universiteit. Ik heb niet kunnen vaststellen op basis van welke criteria de
Mudentenschakers potentiele leden beooideelden. Studierichting is daarbij vrijwel zeker
geen criteriuin geweest. gezien de grote verscheidenheid aan studierichtingen binnen de
Studentenschaakverenigingen.
11.2.2 Organisatie en positionering van de schaakvere,ziging
De impliciete twijfel bij Huizinga over het otitbreken van belangen aan spel. konit ook

tot uitdrukking in de beschouwing van de spelvorm 'vereniging'. De pure constatering
dat spel een zingevingsfunctie heeft. betekent dat het spel een belang heeft. Dat belang
kan op twee manieren gediend zijn: in het spel (de intrinsieke waarde van het spel. de
betekenis voor het individu) of door het spel (de extrinsieke waarde. de betekenis voor
de toeschouwers). Toegepast op de vereniging betekent dat. dat de intrinsieke waarde
van de vereniging bestaat uit het zoeken naar identiteit en gelijkgezinden. terwi.il de
acceptatie als lid de uiterlijke bevestiging is dat je tot de groep behoort. Het levert dan
status en invloed. Zowel de intrinsieke als de extrinsieke waarde van de vereniging zijn
dan nog impliciet. In een aantal gevallen kreeg de vereniging ook expliciete waarden

mee. zoals in de geleerdengenootschappen. waar men op belangrijke bijdragen aan de
wetenschap rekende. Bij de schaakverenigingen zijn de expliciete. extrinsieke doelen
veelal beperkt gebleven tot 'het bevorderen van de schaakkunst'. Het formuleren van een

dergelijk doel kwam bij schaakverenigingen pas in het laatste decennium van de
negentiende eeuw voor. Alleen bij de discussies over het vorinen van een bond. was
daarvan al eerder sprake.
De impliciete extrinsieke waarde van de schaakvereniging neeint in de loop van de
eeuw fors af. Dat heeft te maken met het afneniende belang van standen. Door de

verbreding van de samenstelling van de schaakvereniging, wordt de schaakvereniging
een minder fijne graadmeter voor de status van een persoon. Daar komt bij dat in de
'herencultuur' tot circa 1870 veel onderling geregeld kon worden. Dat vereiste een goede
onderlinge band en status. Toen de geesten zich na 1870 scheidden, werden de
mogelijkheden tot ritselen kleiner en nam dus ook het belang af oni gezien te worden in
het gezelschap van bepaalde 11iensen.
De vereniging als spel heeft ook expliciete intrinsieke waarde, die ook al uit
bovenstaande discussie blijkt: het verschaft toegang tot een coterie. Daarnaast was in het
geval van J.D. Janssen de motivatie om het Haagsche Schaakge,ic,otschap in \ 8(}3 op te
richten gelegen in "zijn gemis aan huiselijk verkeer". Niet toevallig kende Den Haag in

die jaren veel uithuizige ambtenaren en politici.
Aan het einde van de eeuw verschuift de intrinsieke waarde van de schaakvereniging
sterk naar de intrinsieke dn extrinsieke waarde van het schaakspel zelf. Daar kom ik later
nog op terug. De vereniging verwordt dan tot het organisatorische middel om die
waarden te realiseren. De intrinsieke waarde van de vereniging bestaat dan nog. naast
een restantje status als gevolg van lidmaatschap of bestuurslidmaatschap, uit het bieden
van reguliere gelegenheid tot het spelen van een spel.

Afhankelijk van de overheersende waarde van de vereniging. intrinsiek of extrinsiek. zal
de vereniging zichzelf in zijn omgeving positioneren en al dan niet naar buiten treden.
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Op grond daarvan zou men vet-wachten dat de Protoverenigingen en Herenverenigingen
een sterke externe orientatie zouden hebben. Daar blijkt in de praktijk heel weinig van.
De verklaring daarvoor nioet mijns inziens gezocht worden in de weI heel beperkte
leetwereld waarin deze verenigingen functioneeiden. Vanwege de geringe mobiliteit en
de kleine omvang,an de heersende elite. kon vrijwel alles via mondelinge communicatie
plaatsvinden. Alleen een lokale presentatie was gewenst. De drang tot externe

comniunicatie moet naar mijn mening priniair in het aspect 'kunst' van het schaakspel
gezocht worden.
Juist daarom moet de visie van Van Hogendorp geroemd worden. die in 1872
Disc·e,idi) Disc'imitS tot een sterke externe orientatie aanzette oin zo de crisis in eigen
gelederen te bezweren. Het is de meest geslaagde toepassing van een overlevingsstrategie uit de negentiende eeuw. zeker gezien in het licht van de aanwijzing van Disce tick)
Disc·imu., als de oudste schaakvereniging ,·an Nederland.

Doelstelling en positionering hebben ook duidelijk hun invloed gehad op de organisatie
van de verenigingen. Ik heb al eerder gewezen op de relatie tussen het vaaghouden van
de organisatie en het belang van de vereniging als netwerk. In een op relaties gerichte
werkcultuur, zoals bijvoorbeeld in Engeland. is het nog steeds 'not done' om verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk te benoemen. iii geval van falen is dan
namelijk de schuldige direct aanwijsbaar, wat vanuit een relationeel oogpunt een
ongewenste situatie is. Ditzelfde fenomeen is goed zichtbaar bij de Herenvereniging.
Dat bij de Protovereniging de verantwoordelijkheden weI duidelijk benoemd waren.
is niet direct verklaarbaar. Er zijn twee punten die hierop van invloed kunnen zijn
geweest:
.
Interne status lijkt bij de Protovereniging een veel dominantere rol te hebben
gespeeld, gezien de bepalingen omtrent klassenindelingen en de toevoeging van de

twee sterkste spelers aan het bestuur. Status ontstaat natuurlijk ook als gevolg van

verantwoordelijkheden.

Als 'gemis aan huiselijk verkeer' een factor is, dan vraagt dat om een duidelijke
organisatie. De organisatie moet dan een garantie voor het oplossen van het probleem geven.

Bij de Moderne Vereniging is dit laatste punt in ieder geval de reden voor het vastleggen
van de verantwoordelijkheden. Daar kom ik nog op tel'ug.
Op het punt van positionering nemen de Studentenschaakverenigingen en de Dorpsverenigingen een aparte plaats in.
Bij de Studentenschaakverenigingen heb ik eerder de opmerking gemaakt dat de
heren van morgen zich voorbereidden in de wereld van gisteren. Dit gold dan met name
voor de periode nii 1870, toen de Herenverenigingen verdwenen waren, maar de Studentenschaakverenigingen een sterke gelijkenis met de Herenvereniging bleven behouden.
Dit betekent naar mijn mening dat de grote maatschappelijke geschilpunten als tijdelijk
werden ervaren. en dat men op termijn her.,tel van de eenheid verwachtte. Alleen onder
die omstandigheden lijkt het namelijk logisch, dat men de oude herencultuur nabootste in
een situatie die toch primair als opleiding voor de toekomst moet zijn gezien.
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Voor de Dorpsverenigingen heeft in zekere zin hetzelfde gegolden als voor de
Liberale Vereniging: beide hadden te maken met een klein potentieel aan leden. In die
omstandigheden hebben vrijwilligheid en vrijblijvendheid een andere betekenis. Toch is
er vanuit de optiek van positionering een geheel andere situatie. Bij de Liberale
Vereniging was het potentieel aan leden afgekalfd. terwijl bij de Dorpsvereniging het om
een verspreiding van de burgerlijke cultuur ging. De wijze van kijken moet dus geheel
anders geweest zun
11.2.3

Vrijwilligheid e,i vrijblijve,idheid bij de schaakvereniging
de vrijheid waarmee een individ„ tot een
vereniging kan toetreden of zijn lidmaatschap kan opzeggen. Ik wees er toen al op, dat
vrijwilligheid daarbij niet alleen vanuit het individu bekeken kan worden, omdat de
vereniging en de maatschappij daaraan beperkingen konden opleggen.
Vrijwilligheid is gedurende de gehele negentiende eeuw aan beperkingen onderhevig
geweest. Contributie en ballotage waren beschermende maatregelen vanuit de vereniging
zel f. terwijl standsbesef de door de maatschappij opgelegde beperking vormde.

Vrijwilligheid heb ik gedefinieerd als

Deze beperkingen zijn in het licht van de positionering van de schaakvereniging
volstrekt vanzelfsprekend. Gelijkgezindheid is alleen te behouden door een strenge
controle aan de poort. Het is ook niet onbegrijpelijk, dat de restricties aan het einde van
de eeuw minder streng worden. Door de verzuiling is er een grotere bandbreedte in de
aanvaardbare stand van een potentieel lid, terwijl de maatschappelijke situatie al
impliceerde. dat alleen personen die tot dezelfde maatschappelijke gezindte behoorden
een lidmaatschap zouden willen aanvragen. Daardoor ontstaat een veel natuurlijker
proces van selectie.

Vrijblijvendheid betreft in omgekeerde zin de mate waarin een lid verplichtingen is
aangegaan ten opzichte van het collectief. Ik vermoed dat hierin de charme van de
vereniging ten opzichte van de societeit is gelegen. Een vereniging kan weliswaar meer
eisen aan een lid stellen dan een societeit, maar daar staat dan ook tegenover dat om die
reden de persoonlijke doelen beter bereikt kunnen worden. En. de verplichtingen die
men zelf opgelegd krijgt. gelden ook voor de ander.
Hoewel de vrijblijvendheid per vereniging varieerde. ook binnen Wn typologie. kan
men stellen. dat in de loop van de eeuw de vrijblijvendheid toenam. Dit heeft te maken
met de specifieke afhankelijkheid van het individuele lid in situaties dat het netwerk
belangrijk is. Bij Moderne Verenigingen. waar de onderlinge wedstrijd centraal staat,
vormt niet de persoon van de tegenstander. maar het hebben van een (gelijkwaardige)
tegenstander het essentiele argument. Onder die omstandigheden kunnen er minder eisen
aan het individu gesteld worden.
Dat er tegen het einde van de eeuw minder verplichtingen in de wetten werden
opgenomen. wil niet zeggen. dat er ook daadwerkelijk minder verplichtingen waren.
Elias heeft er op gewezen, dat in het civilisatieproces de eisen aan het individu Mee(is
meer verinnerlijkt worden en dus minder expliciet gesteld behoeven te worden.

11.2.4 Duurzaamheid bij de schaakvereniging
Duurzaamheid als sociaal kennierk van een vereniging betreft het besef dat de
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vereniging meer is dan de som van de leden. Leden kunnen wisselen. maar de vereniging
als zodanig bestaan. Dit besef is er niet altijd geweest. Dat blijkt al overduidelijk uit
de bespreking van de namen. Het schaakgenootschap te Amersfoort lijkt geen naam
gehad te hebben. Veel verenigingen werden benoemd met hun motto, bijvoorbeeld Aniat
;'ictoriile clir<1111 te Breda. Of zij dat motto zelf als een naam zagen. is nog maar de vraag
Indien een vereniging geen doelstelling op groepsniveau heeft. maar uitsluitend
invulling geeft aan de individuele belangen van de leden. dan is duuizaamheid een
kenmerk dat niet nagestreefd hoeft te worden.

blijft

Bij de bespreking van de vrijblijvendheid heb ik al aangegeven, dat bij een
verschuiving van schaken naar wedstrijdsport de persoon van de tegenstander minder
belangrijk wordt. maar wei het basale feit dat er een min of meer gelijkwaardige
tegenstander moet zijn. In die verschuiving tek dus niet meer het individu, maar de
collectiviteit. Collectiviteit vraagt dus om duurzaamheid.
Oni duurzaamheid te garanderen moet de vereniging minder afhankelijk van het
individu gemaakt worden. Dat vraagt om een meer formele organisatie. waarin
bestuursleden opereren vanuit hun rol en niet vanuit hun persoonlijke status. Het maakt
noodzakelijk dat de verenigingsavonden niet meer bij n persoon aan huis worden
gehouden. het betekent dat de leden een min of meer gelijke bijdrage aan de verenigingskas moeten leveren. Misschien mag dit als een democratiseringsproces op microniveau omschreven worden.
11.3 De elementen van het schaakspel
Anno 1971 zei Donner in een roeinrucht interview met Sclwakbulletin over zijn
toenmalige Nederlandse collega's: "Als je zo'n spel speelt en je hebt ermee in je hele
leven nog nooit enig succes gehad, dan is dat een spel van totaal ander karakter, dat je
speelt. Het zijn monniken die nooit God gezien hebben: het zijn homoseksuelen. die
nooit klaar zijn gekomen..." 6
Deze onmiskenbaar twintigste-eeuwse uitlating illustreert duidelijk het voortbestaan
van de verschillende elementen van het schaakspel in de twintigste eeuw: spel. succes
(dus wedstrijd) en symboliek. Het wordt nu tijd de ontwikkeling van die elementen nader
te beschouwen. In tabel 11-2 zijn de hoofdlijnen van die ontwikkeling schematisch
weergegeven. Deze tabel vormt de leidraad voor deze paragraaf.

11.3.1 Schakenals spet en symbool
Voor de grote meerderheid van de schaakspelende mensen. nu en in het verleden. is
schaken uitsluitend een spel. dat hun enige uren van ontspanning biedt. Huizinga wees er
al op, dat spel aan cultuur vooraf gaat. ook dieren spelen immers : De betekenis van het
xi)el voor het leven is nooit helemaal duidelijk gemaakt. Het zou kunnen zijn. dat de
gedachtegang van Palitzsch ' een sleutel tot begrip is. Hij onderscheidt drie levensfuncties die tot op celniveau gecombineerd voorkomen: de ontvangende (receptieve) functie.

"1

Schaakhulletin. maart 1971.3
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Palitiwh. 'Da, Schach als Kunv'. in Klein en Palitzwh, Die Bedemling
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Tabel 11-2: Dewaardering vandeaspecten \·an hetschakenin de ti id.
Intrinsiek
Periode
Tot 1800

Spel

Algemeen

Symbool
'
Algemeen

Kunst

Onbestemd

Wetenschap

Extrinsiek
Wedstriid Nut

Bij enkele

Italie en

Excuus om bij

professionele

Spanje

elkaar te zijn.

;chakers in

ridderlijke

Italic. Spanje
en Frankrijk.
In Nederland

deugd

11'

1800- 1839

Algemeen. 003 Bewustzijn

afwezig
De sjablone bi Onbestemd

in vereni-gings un het spel

het matzetten

verband

In Nederland Onbesteind "

'eigensirdig' excuus?,

van

gevonden

Identificatie?

Als

• Middel

.ekroonde
hoofden'

1840-1869

Idem

Verinnerlijkt

Op Europees

Eerste

tot
toi)niveau een ontwikkeling onderbreking
van een gevoei van het
hoog kunstbevestiging
gewone
van de
zinnigheidsge- poor
halte bij de
onderliggende verenigingsle- onderlinge
mataanval. In logica. Eerste ven.
relatie
Nederland wei opt:ningsanaly Corresponden- .
Scherpt
ses
w'aarde-ring.
tiepartijen
de geest
niaar geen
Bereidt
creatief
roor (ip het

\·ermogen

dagelijks
leven

1870-1884

I(jeni

idem

Ongewij/igd Op topniveau

Idem

c,rientatie op

Niet
gesignaleerd

de wetmatigheden (Stei-

nitz). Opstellen en \olgen
van theorie.
1885-1899

Niet meer in
verenigings-

Strijd wordt
Algemeen
Onderlinge
Weghoubelangrijk voo aanvaard tot OI wedstrijd is he den,lit de

verband

het

Idem

schoonheidsgevoel \·(}or
hen die het
schaken als
meer zien dan
een spel

')

\·eau

kroeg

onderdeel van

Zinvolle

het

tijdsbesteding

verenigingsle- (dus een
ven. Op-komst onbenoemd
gevoel van
van de
niassakamp

nut)

In de periode 101 1800 heeft het schaak+peI c)ok een duidelijke extrinsieke waarde geh:id. Die waarde A iii de 'cx,p
van de tijd verinnerlijkt en is dus intrin4iek geworden. Vandaar de positionering van 'symbool' onder 'intrinsiek

.
1
1

verenigingsni- helangrijkste

1

)

Het boek van Van Zuylen van Nyevelt u it 1792 (Lie 2.2.2) vormt hierop een uitaindering

Hoe&wei Janssen het ,chaakspel (of de <chaakvereniging?) /.ag als compensatie viwir het gemi4 van hui4elilk
verkeer. zie 10.2.
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de combinerende en kiezende functie en de zendende functie. In een betoog waar ik nog
op terugkom, stelt hij dat kunst gerelateerd is aan de receptieve functie. In die stijl

doonedenerend zou men kun \'ermoeden dat het spel het gevolg is van een tijdelijke
keuze het anders te doen. Die keuze is dan noodzakelijk om de sleur van alle dag te
doot breken, oni daardoor langer tegen de ernst te zijn opgewassen: spel als middel tegen
doodgaan. misschien wei letterlijk. anders wel van verveling. Cockburn opent zijn boek
Loze passie. en de veelzeggende subtitel Scluwk e,1 de da,ts des der,ds. met Mee
opmerkelijke citaten 'z Het eerste is van Maxim Gorki in Op de bodem: "God. wat
verveel ik me. Waardoor komt die verveling? Je leeft verder. alles is prachtig. Plotseling.
alsof je kou hebt gevat. merk je dat je je verveelt'. Het tweede citaat is een gedichtje van
John Skelton:
-Onze dagen getekend
Door de schaduw des doods:
Ons schaakmat is berekend."

De conibinatie van deze twee citaten door Cockburn zie ik als een ondersteuning van
mijn ged.achte dat spel een iniddel tegen doodgaan (van verveling) is ".

Maar waar spel, zoals ik in hoofdstuk 3 heb aangegeven, een andere zingeving
betekent. is spel dus ook onlosmakelijk met symboliek verbonden. Juist bij de mensen
die het schaken uitsluitend als ontspannende bezigheid beoefenen. treedt die symboliek
direct naar buiten: zij kunnen immers het spel niet spelen zonder bord en stukken. Die
stukken hebben een betekenis die niet aan vol'm en materiaal zijn te ontlenen, ze drukken
een kracht uit
Van de vet dere symboliek zal de argeloze schaker verder geen weet
hebben. Naarmate hij het spel minder speelt, zal die symboliek ook minder aan zijn
psychische driften tegenioet komen. De koppeling van symboliek aan psychische driften
is naar mi.in gevoel in de voorgaande hoofdstukken weI duidelijk geniaakt. Welke driften
in het schaakspel gesublimeerd zijn. is dan nog maar de vraag. Cockburn legt relaties
I'
Donner beroept zich er op de eerste te
met het Oedipus-complex en homoseksualiteit
zijn geweest die het significante verband tussen schaken en homoseksualiteit heeft
aangetoond M. Hij verwees daarbii naar de schaakolympiade in Varna. waar 400 schakers
uit de hele wereld bij elkaar waren. "Toen dacht ik. dat zijn allemaal hele wonderlijke
schuinmarcheerders, daar is geen cidn homoseksueel bij. Dat is gek." De sublimatie van
homoseksualiteit in het schaakspel lijkt in de periode van de grote spelregelwijziging van
1500 te hebben plaatsgevonden. Ook werd in die periode de mannelijke agressie in het

spel gesublimeerd. De sublimatie van de vadermoord moet gezien de oude legenden al
eeuwen daarvddr hebben plaatsgevonden. Het staat voor mij echter allerminst vast. dat
dit alle gesublimeerde driften bevat. Ik zou me zo kunnen voorstellen. dat in deze tijden
van mannelijk machogedrag ook de hoofse liefde in het schaakspel kan zijn gesublimeerd.

'-)
")

Ct,ckburn. 6,:,'pa., w - .fc·hcuik· m c/e dan; de, ch,0£/*. 5.
Spelen. /oal+ kaarten en du+ <,ok v·haken. hebben dan c,ik \ a.ik .6 \ anita+-,ymbcx,1 gediend.

14, Palit70ch. u. w:. 27.

1 Ccickburn. a.„·.. 51.
5

m·hmik/,it/leti,i, niaart 1971.6.
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Waar het schaakspel een sublimatievorm is van machtsdriften -tussen vader en zoon.

koning en volk en man en vrouw-, is het niet verwonderlijk, dat schaken ook het
symbool wordt voor de status in die onderlinge machtsverhoudingen: volgens De
Cessolis is het schaken een allegorie van de maatschappij en schaken was ook een
uitdrukking van hoofse liefde. In deze context past dan ook de gedachte van Petzold. dat
het schaakspel in Nathan der Weise door Lessing (1729-1781) gebruikt wordt als
uitdrukking van tolerantie ". Dat past in de ideeen van de Verlichting en benadrukt de
aantrekkelijkheid van het schaakspel voor de liberalen.

Waar in de moderne tijd vanaf 1800 schaken een duidelijk symbolische betekenis krijgt
en een psychische drift vertegenwoordigt. zal dat om een regelmatige ontlading vragen.
In die zin vormt de symbolische betekenis van schaken een drijfveer voor het ontstaan
van verenigingen. omdat op die manier de mogelijkheid tot reguliere ontlading wordt
georganiseerd. De tegenwerping dat verenigingsvorming dan ook al veel eerder zou
hebben moeten plaatsvinden, is niet van toepassing, omdat de symbolische betekenis
aanvankelijk vooral een extrinsieke waarde had, maar pas in de moderne tijd een
intrinsieke waarde heeft gekregen.

Het staat dan ook voor mij vast, dat waar mensen het schaakspel regulier gaan
beoefenen, het spelelement als zodanig onvoldoende betekenis heeft. Andere aspecten
van het spel, en niet in de laatste plaats de symbolische. moeten dan een rol spelen. Het
betekent dat bij de vorming van schaakverenigingen het spelelement van het schaken niet
de enige factor kan zijn geweest. De periode van de Protovereniging vormt hierbij de
overgang. De Protovereniging functioneerde nog min of meer als een societeit. waarin
het spel als zodanig nog gespeeld kon worden. De compenserende factor voor het
gedeeltelijk inleveren van de vrije handeling, bestond uit de cultuurfunctie van de
vereniging als spel. Waar bij de Moderne Vereniging de onderlinge wedstrijd centraal
kwam te staan, is het spelelement volledig binnen de vereniging verdwenen.
11.3.2 Het schaakspel als kunst
Voordat het schaakspel als kunst besproken kan worden, moet eerst duidelijk zijn wat
onder kunst verstaan wordt. De definitie van Klein " eist dat het kunstwerk een relatie tot
het leven aanbrengt en daarmee een gevoel van schoonheid bereikt.
Fresco gaat uitvoerig in op de discussie of schaken kunst is of niet ". Met name de
rol van de tegenstander ziet hij als een argument om schaken niet in letterlijke zin als
kunst te zien. Kunst is gerelateerd aan de kunstscheppende kracht van de kunstenaar. De
conclusie van Fresco mag naar mijn mening vertaald worden met 'er is geen kunst

zonder kunstenaar'.
Naar mijn mening betreft deze discussie het conflict tussen de verschillende aspecten
van het schaakspel. De partij behoort bij de aspecten 'spel' en 'wedstrijd' en vervolgens

I

7
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wordt het schaken beoordeeld op de 'kunst' van de partij. Fresco noemt schaakproblemen en eindspelstudies "afgeleide vormen- Il. Het schaakprobleem en de eindspelstudie
zijn echter het primaire werkveld van de schaakkunst. Daarin probeert de problemist die
combinatie van ruimte, tijd en kracht te vinden, die bij de toeschouwer het kunstgevoel
oproept. Dat gevoel is, net zoals die bij de schaakpartij, afhankelijk van de kennis van de
toeschouwer. lemand die de spelregels niet kent. zal het gevoel nooit ervaren. net zomin
als iemand die een gedicht hoort in een voor hem volstrekt vreemde taal. Waar echter het
publiek van de problemist dus beperkt is tot degenen die op zijn minst de spelregels
kennen, wordt de problemist tegenwoordig nog geconfronteerd met de mening van de
wedstrijdspelers dat een probleem kunstmatig is en te ver afstaat van de partij. De
stelling die gecreeerd wordt. kan niet vanuit een partij ontstaan, en wordt om die reden
'onnatuurlijk' gevonden. Ook voor Heinse was dat in Anastasia en het schaakspel al een

argument!
Schaken als kunst moet dan toch vooral gezien worden als het ervaren van de
schoonheid in de schaakpartij. Hoe die schoonheid tot stand is gekomen, in welke
wisselwerking tussen de twee spelers, is niet van belang. Ook Fresco kan zich hierin
vinden ". Niet iedere partij roept kunstgevoelens op. in het algemeen zullen alleen de
besten in staat zijn met enige regelmaat een 'kunstwerk' te produceren.
In dit verband mag echter niet vergeten worden, dat kunstgevoel persoonlijk is,
waarbij in het schaakspel schaakkennis van grote invloed is op de kunstervaring. Wie
voor de eerste keer een stikmat ziet, is vaak geheel confuus van zijn schoonheidsgevoelens. Degene die al wat meer gezien heeft, zal roepen, "o ja, stikmat". In de negentiende
eeuw is het gebrek aan kennis goed zichtbaar in de stellingen die gepubliceerd werden.
Het overgrote deel zou tegenwoordig geen schoonheidsgevoel meer oproepen bij de
verenigingsschakers. Hierin ligt dus een relatie met schaken als wetenschap.
Eerder in deze Slotbeschouwing heb ik gerefereerd aan Palitzsch die in kunst de
bevrediging van de menselijke receptieve functie ziet -. Hil merkt daarbij op dat kunst
dit alleen dan volledig bereikt als het onvergankelijk is, niet alleen in esthetische inhoud.
maar zeker ook in zijn fysieke vorm. Kunst genieten, vraagt om herhaling van de
beleving en dus om vastlegging.
Naar mijn gevoel is de ontwikkeling van schaken als kunst een belangrijke factor in
het ontstaan van schaakverenigingen. Een echt bewijs is daarvoor niet te leveren, maar er
zijn toch wel argumenten die dit gevoel ondersteunen:
. Een van de belangrijkste stimulatoren van het Nederlandse verenigingsschaak was
J.T. Boogaard. Hij was mede-oprichter van het Haagsche Schaakgenootschap uit
1803 en van het Amsterdantsch Departentent uit 1809 en hij was waarschijnlijk lid
van het schaakgenootschap te Alkmaar in 1819. Deze Boogaard was 66k de vertaler
van Anastasia en het schaakspel dat primair over de schoonheid in het schaken gaat.
Drie Nederlandse vertalingen van het boek van Philidor. Edn zonder jaar. de twee
anderen uit 1819 en 1836. kregen de titel De kunst i'an .schaakspe/speelen mee.
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Tegelijkertijd met de opkomst van de Herenvereniging is er ook een toename van het
aantal boeken met schaakproblemen zichtbaar. Tussen 1840 en 1849 worden althans,
voor zover mij bekend. vijf boekjes met problemen gepubliceerd. Maar ook Sissa
besteedde veel aandacht aan probleemstellingen. Heeft dit te maken met de behoefte
tot vastlegging van datgene dat mooi werd gevonden?
Juist bij de Herenvereniging kreeg het oplossen en componeren van stellingen toch
wei de nodige aandacht. In deze periode is de scheiding tussen 'probleem' en 'partijstelling' vaak nog niet duidelijk te leggen.

.

Schoonheidsgevoel en civilisatie hebben natuurlijk een relatie. Ook vanuit die optiek is
het niet onwaarschijnlijk dat juist rond 1840 het schoonheidsgevoel in het schaken aan
gewicht ging winnen.

11.3.3 Het schaakspel als wetenschap
in analogie met de behandeling van het schaakspel als kunst moet de vraag gesteld
worden: wat is wetenschap? Volgens het Handwoordenboek \,an hedendaags Nederlands van Van Dale -' is wetenschap "het systematisch geordende geheel van het weten
en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden". Los van de vraag of
het schaken regels heeft waarmee verdere kennis verkregen kan worden. wordt met de
uitdrukking 'schaken als wetenschap' toch vooral de kritische benadering bedoeld om op
grond van analyses tot diepere kennis van het spel te komen. Vanuit die diepere kennis
ontstaat dan een ander gevoel voor schoonheid.
Het lijkt mij evident dat vanuit een situatie waarin alleen 'spel' belangrijk is.
'wetenschap' nauwelijks kan ontstaan. Er moet een drijfveer zijn om tot kennis te
komen. In het buitenland bestond die drijfveer bij de paar professionals die er waren.
Meer kennis leidde tot meer status en dus tot meer inkomen. In Londen, Berlijn en Parijs
wordt die rol ook ingenomen door de Grotestadsverenigingen. In Nederland hebben die
gedurende een te korte tijd een rol gespeeld om die ontwikkeling echt op gang te
brengen.

Er werd hier ook nauwelijks om geld gespeeld, wat toch een stimulans om te winnen
betekend zou hebben. Ik vern}oed dat buitenlandse invloed, voornamelijk via de
schaaktijdschriften en incidenteel via wederzijdse bezoeken. en de langzaam voortschrijdende rationalisatie vanuit de ideeen van de Verlichting, de belangrijkste bijdrage aan dit
aspect hebben geleverd.
Het verdwijnen van de coterie (door Van der Linde omschreven als het Sissaleventje) als motivatie achter de schaakvereniging creeert dan de situatie waarin dit
aspect kan doorbreken. Ten tijde van de coterie mag er ook niet teveel gewonnen
worden, omdat dat afbreuk doet aan de relatie. Deelnemen was echt belangrijker dan
winnen.
Het is overigens onjuist te suggereren, dat Nederland in de 'verwetenschappelijking'
van het schaakspel in tijd achter het buitenland aanliep. Weliswaar was de 'schaakwetenschap' daar al vroeger begonnen en was er daar ook meer stimulans voor dit aspect. het
was toch vooral Wilhelm Steinitz die tussen 1873 en 1882 zijn theorieen over het
23
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positiespel opstelde. Tot dan toe was schaken ook op het hoogste niveau toch vooral het
zoeken naar de mooie mataanval geweest. De discussies van Van der Linde passen dus
zeker weI in de tijd waarin ze plaatsvonden.
Ook in Nederland zijn er overigens wel eerder pogingen tot wetenschap geweest. Het
boek van Van Zuylen van Nyevelt over pionneneindspelen uit 1792 mag zeker als een
poging tot inzicht geclassificeerd worden. In zekere zin w'as ook het boek van Elias
Stein. N<,ii\'el essai stir le
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daarvan een voorbeeld. Inhoudelijk niet geslaagd, niaar wei passend in de context van de
professionele speler met een inkomstenbehoefte.
Schaken als wetenschap heeft naar mijn overtuiging de basis gelegd voor schaken als
wedstrudsport. De wedstrijd is het experiment om de theorieen te toetsen of de
problemen te onderkennen. Dit is de volgorde zoals ik die in Nederland in de negentiende eeuw zie. niet andersom. Daarna is er natuurlijk wei een kruisbestuiving ontstaan.
In dit verband is nog weI de uitlating van Lasker memorabel: "Oefening maakt niet de
meester... Een voorwaarde voor succes is de studie, die tot eigen denken aanzet - 24

11.3.4 Het schaakspel als wedstrijd
Het wedstrijdelement is het dominante aspect van het schaakspel geworden. Dat blijkt uit
vele dingen. De kranten vermelden op de eerste plaats de uitslagen van wedstrijden,
Donner neemt in het eerdere citaat in deze paragraaf het succes als maat voor de aard van
het spel, Fresco beoordeelt het kunstaspect aan de hand van de wedstrijdpartij.
De evolutie die het schaakspel heeft doorgemaakt, wordt duidelijk geillustreerd door
de eerder gerefereerde uitspraak van Von der Lasa "Dem Wesen nach ein Spiel, der
Form nach eine Kunst, der Darstellung nach eine Wissenschaft" en de aan Lasker
toegeschreven uitspraak "schaken is een strijd tussen twee stel hersenen en twee stel
zenuwen". Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer deze uitspraken gedaan zouden zijn.
maar veel meer dan vijftig jaar kan er nooit tussen deze uitspraken gelegen hebben.
Schaken als wedstrijd is de combinatie van schaken als symboliek, schaken als kunst
en schaken als wetenschap. Het element spel is in deze opstelling verloren gegaan. De
symbolische betekenis is gelegen in de grote spanningsopbouw die er in het schaken
plaatsvindt. Schaken verschilt daarin in zoverre van andere sporten. dat in andere sporten
het spelelement tijdens de wedstrijd een belangrijke rol blijft spelen en daarmee een
compensatie vormt voor de spanningen die vddr de wedstrijd worden opgebouwd.

Tijdens de wedstrijd vloeien al veel van die spanningen weg. Zo niet bij het schaken,
waar de spanningsopbouw doorloopt tot het einde en in die fase vaak nog versterkt wordt
door tijdnood. Het schaakspel heeft daardoor een stevige rol in de drifthuishouding van
de schaker Voorwaarde daarvoor is wei de gelijkwaardige tegenstander. zonder die
tegenstander vindt de spanningsopbouw en -ontlading in onvoldoende mate plaats.
Schaken als kunst is een bijkomstigheid van schaken als wedstrijd. In partijen tussen
gelijkwaardige. sterke tegenstanders ontstaat eerder een kunstwerk dan tussen ongelijke
tegenstanders. Daarin wordt eerder sjablone geconstrueerd. De oorzaak hiervoor moet
gezocht worden in de bijdrage die een hoge spanning levert aan het creatief vermogen
24) hilberniannen Unzicker. Gew·hiede,18
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van mensen en in de noodzaak creatief te zijn om van een gelijkwaardige tegenstander te
kunnen winnen. Op de relatie met schaken als wetenschap ben ik al uitvoerig ingegaan.
Schaken als wedstrijd doet vanaf 1885 zijn intrede in Nederland. Dat is herkenbaar
aan de plaats die onderlinge wedstrijden en massakampen gaan innemen. Naar mijn
gevoel ligt hierin ook een belangrijke drijfveer voor de wijzigingen in de Nederlandsche
Schaakbond in 1892.
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Afbeelding 45: De wedstrijd van de Nederlandsche Schaakbond in 1899.
VaOr 1885 werden er wel wedstrijden gehouden, maar ze werden vooral als een
welkome onderbreking van de verenigingssleur gezien. In die zin vormden ze een vroege
aanwijzing voor langzaam veranderende opvattingen. De interpretatie van het woord
'eigenaardig' in verband met een wedstrijd bij Vriendschap en Oefening te Alkmaar rond
1840 blijft helaas onduidelijk vanwege de mogelijke verschuiving in de betekenis van
het woord. Nederland kende vddr 1800 geen wedstrijden. in tegenstelling tot Italie en
Spanje waar al heel vroeg wedstrijden aan de hoven werden gehouden.

11.3.5 Het mit van het schaakspel
Het vragen naar het nut is het vragen naar de extrinsieke waarde van het schaakspel. In
hoofse tijden bestond het nut van het schaakspel in het excuus voor de man om zich met
een vrouw in afzondering te begeven. Schaken was Edn van de zeven ridderlijke
deugden. De eeuwen daarna is het nut van het schaakspel waarschijnlijk precies
hetzelfde geweest als van alle andere spelen: invulling van een behoefte. Met de opkomst
van de burgercultuur lijkt daar weer verandering in te komen. Door de identificatie met
de 'gekroonde hoofden van weleer' krijgt het schaakspel weer een voornaam imago: het
is verantwoord om aan het schaken tijd te besteden. Door de koppeling aan het
verenigingsspel in de vorm van de schaakvereniging wordt enerzijds het schaakspel een
rol toegedicht in het kringgevoel. maar anderzijds neemt daardoor de druk toe het nut
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van het schaakspel te expliciteren. Dat wordt dan gevonden in termen van "het scherpt
het verstand" en "het bereidt voor op het dagelijks leven", uitspraken die dan met nog
meer clichds worden onderbouwd.
Met het verdwijnen van de Herenvereniging verdwijnen voor een aantal jaren ook de

discussies over het nut. Bij de Moderne Vereniging wordt die discussie dan heropend.
maar dan specifiek vanuit het doel van de vereniging. In deze periode gaat het
extrinsieke nut van het schaakspel in sommige situaties samenvallen met het extrinsieke
nut van de vereniging waarin het schaakspel wordt georganiseerd. Een duidelijk
voorbeeld daarvan zijn de schaakverenigingen voor werklieden. Het doel was om de
arbeider uit de kroeg te houden en dus van de drank. Het schaakspel was daarvoor het
middel en de vereniging de vorm. Maar waarom deze combinatie gewenst was - en
gezien de driehonderd leden in Utrecht heeft de combinatie ook (tijdelijk) succes gehad is niet duidelijk geworden. Ik vermoed dat het beeld dat schaken een agressieloos spel is,
hieraan heeft meegewerkt.
Bij de Damesschaakvereniging Door Oefening Voc,ruit in Zutphen bestond de
beleving van een nuttige voorbereiding op de toekomst, voor de gevallen dat vader of
man een tegenstander nodig had, dat de vrouw nachtwake moest houden en dat schaken
onderwezen moest gaan worden en er onderwijzeressen nodig waren.
Voor de rest blijft het hangen in de eerder genoemde clichts. Tot op de dag van
vandaag wordt de discussie over het nut van het schaakspel gevoerd. Na de Russische
revolutie heeft de bolsjewistische regering het schaken sterk gestimuleerd vanuit hun
optiek over het nut. Ook tegenwoordig wordt de opvoedende waarde van het schaakspel
nog steeds onderschreven en is het enkele jaren geleden als mogelijk vak voor het
basisonderwijs erkend.
Het blijft echter vreemd dat de regulering van de drifthuishouding, en dus het
bijdragen aan meer evenwichtige en stabiele burgers, nooit als een extrinsieke waarde
van het schaakspel is erkend.

11.3.6 De invulling van het schaakverenigingsteven
de bespreking van de sociale kenmerken van de schaakvereniging heb ik het
kenmerk van de 'invulling van het verenigingsleven' overgeslagen. Die behandeling was
te zeer afhankelijk van de bespreking van de aspecten van het schaakspel.
Bij de Protoverenigingen stond het spelelement van het schaken centraal. Schaken
was een geaccepteerd burgerlijk spel en de toegevoegde waarde werd geleverd door het
verenigingsspel. Een opmerkelijk fenomeen wordt echter gevormd door de correspondentiepartijen die met name het Amsterdamsche Schaakgenootschap spee\de. Ze Ajken
niet te passen in het beeld van de typologie. Ik vermoed dat deze partijen om geld zijn
gespeeld, net zoals de partijen die Philidor later tegen Londen speelde. Dat ging om
grote bedragen. Als dat vermoeden juist is. dan heeft men aan het schaakspel toch een
'alea'-karakter mee willen geven. Dat zou dan wijzen op een onvoldoende bijdrage van
de spelvorm aan de spanningsontlading. Er werd een spanningselement aan toegevoegd.
Bij de Herenvereniging stond de kring centraal. Hoogtepunt van de avond was de
vergadering. Daarnaast werden er partijtjes gespeeld. Dat onderstreept de relatie. Er was
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componeren van problemen konden op aanhang rekenen. Dat zou afnemen als gevolg
van de moeilijkheid dit op een goede manier met de verenigingsvorm te combineren.
Problemen oplossen en componeren zijn toch vooral individuele bezigheden. Ter onderbreking van de sleur werden er af en toe wedstrijden georganiseerd. maar die waren geen
jaarlijks tel'ugkerend fenomeen.
Bij de Liberale Vereniging werd de situatie nog moeilijker. Het kringgevoel was
verdwenen en alleen partijen spelen was toch ook weI saai. De verenigingsavonden
werden korter.
De crisis is overwonnen met de Moderne Vereniging. De vereniging heeft een doel
en een duidelijke vorm. de onderlinge wedstrijd. Vergaderingen worden sterk beperkt. de
nadruk ligt vooral op de wedstrijd. Die wordt nu ook extra gestimuleerd door met andere
verenigingen te gaan spelen. De verenigingsbijeenkomsten hebben een geheel ander
karakter gekregen.
11.4 De typologiefn van de schaakvereniging - een evaluatie
In dit onderzoek heb ik de typologie gebruikt om de ontwikkeling van de schaakvereniging in Nederland te beschrijven. De typologie was daarbij een combinatie van een
tijdvak en een sociale eenheid. In deze Slotbeschouwing heb ik de sociale kenmerken
van de vereniging in de onderkende perioden geplaatst. evenals de aspecten van het
schaakspel. De vraag die dan resteert. is of de typologie daarmee als beschrijvingsmiddel
heeft voldaan. ofwel waren de typologieen inderdaad onderscheidend'1
Voor wat de meeste typologieen betreft. kan ik erg kort zijn. De Herenvereniging, de
Moderne Vereniging (eventueel te zien als een verzameling sub-typologieen), de
Studentenschaakvereniging. de Dorpsvereniging en de Bond zijn zonder enige twijfel
scherp van elkaar gescheiden. Men zou nog wat twijfel kunnen hebben bij de Protovereniging. de Grotestadsvereniging en de Liberale Vereniging.
De vraag bij de Protovereniging luidt of er voldoende reden is om haar te separeren
van de Herenvereniging. Kijkend naar de sociale kenmerken zijn de verschillen
inderdaad niet zo groot. alleen de samenstelling schijnt minder elitair geworden te zijn.
Maar in de beleving van het schaakspel zijn er toch weI grote veranderingen opgetreden.
Het schoonheidsgevoel is verder ontwikkeld. de aanvalsprestaties van schaakkunstenaars
als Anderssen worden hogelijk gewaardeerd. De eerste gevoelens van logica ontstaan en

wedstrijden krijgen. zij het op ad hoc basis. enige voet aan de grond. De groeispurt van
1845 moet naar mijn mening gezien worden als een gevolg van de verbreding van de
maatschappij in combinatie met een andere beleving van het schaakspel. Dat rechtvaardigt naar mijn mening het onderscheid tussen de Herenvereniging en de Protovereniging.
Bij de Grotestadsvereniging is het veel meer de vraag of de korte perioden dat er in
Nederland sprake was van deze typologie. een zelfstandige benoeming nodig maken. Het
ontbrekende benoemen. maakt echter het gemis beter voelbaar. Ik vermoed dat het
ontbreken van een duurzame Grotestadsvereniging dEn van de belangrijkste redenen is
geweest. waarom het schaakpeil in Nederland is achtergebleven ten opzichte van dat in
Engeland en Duitsland. In die landen waren het juist de Grotestadsverenigingen die de
kennis van het schaakspel vergrootten. de schoonheid van het spel in zijn kunstvormen
bejubelden en de wedstrijden organiseerden of door hun deelname stimuleerden. Iii
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Nederland heeft die continue stiniulans ontbroken en bleef het schaken veel langer tot
spel beperkt.
De typologie waar ik het minst zeker van ben. is de typologie van de Liberale
Vereniging. Een belangtijke ooizaak daarvan is dat de crisis in het schaakverenigingsleven zich ook vertaalde in weinig informatie. Op grond van die beperkte informatie moet
besloten worden over de zelfstandigheid van de typologie. Daarbij zijn factoren als het
onderscheid ten opzichte van voorlopers en opvolgers van belang. De verschillen met de
Moderne Vereniging staan nauwelijks ter discussie. maar de afwijkingen ten opzichte
van de Herenvereniging zijn veel subtieler. Daarbij komt de vraag. of de verschillen met
de Herenvereniging veroorzaakt worden door een principieel gewijzigde opstelling in de
Liberale Vereniging of door een andere opstelling als gevolg van de afgenomen

belangstelling.
In de laatstgenoemde optiek passen de verminderde exteme gerichtheid, de
toegenomen vrijwilligheid en de varierende opstelling ten opzichte van vrijblijvendheid.
Principiele verschillen zon er ten aanzien van de samenstelling, waarin de terugval van
de rooms-katholieke deelname opmerkelijk is, al moet daar de beperkte hoeveelheid
informatie bij in acht genomen worden, en ten aanzien van het societeitsaspect. De
gedachte van een schaaksocieteit lijkt volledig verdwenen.
De keuze voor de typologie Liberale Vereniging is toch wel te rechtvaardigen. De
typologie staat voor crisis en stagnatie. Alleen al daarom mag het onder een andere
typologie dan de Herenvereniging vallen. Ook de analogie met de culturele ontwikkelingen spreekt voor de benoeming van de Liberale Vereniging als een zelfstandige
typologie.

11.5 Afronding
Op grond van deze beschouwingen kan de rol van de schaakvereniging aan het einde van
de negentiende eeuw als volgt kort samengevat worden: in het voortschrijdende
civilisatieproces werd de schaaksport voor steeds meer mensen een afdoende uitlaatklep
voor de innerlijke driften. Om deze driften gereguleerd te kunnen uiten, was gelijkwaardige tegenstand noodzakelijk. Deze tegenstand te organiseren en de kampstrijd (en dus
de ontlading van de driften!) geregeld te laten plaatsvinden, was de taak van de
vereniging. De vereniging stond dus niet meer voor het maatschappelijk belang van zijn
leden, maar voor de psychische belangen van zijn leden. Het belang van het individu
kwam daarmee bij de collectiviteit te liggen.
Het schaakspel heeft daarmee een regulerende rol in het civilisatieproces gekregen, een
rol die op een adequate manier in de vereniging is georganiseerd.
Aan het bereiken van deze situatie zijn ontwikkelingen vooraf gegaan die op twee
pijlers berustten. De eerste pijler was de ontwikkeling van de vereniging om vrijetijdsactiviteiten te organiseren. De tweede pijler was de geleidelijke verschuiving van de
waarden die het schaakspel aan zijn beoefenaren leverde. Tussen deze twee pijlers heeft
een interactie bestaan die werd gevoed door de politiek-culturele
ontwikkelingen van de
negentiende eeuw. Dat leidde tot omslagpunten in 1840,1870 en 1885.
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Met deze conclusie ben ik tot een plausibel antwoord op mijn probleemstelling gekomen.
Ik heb dan ook weinig reden te denken dat de initieel gekozen afbakening aanpassing
behoeft. De gekozen denkkaders van typologie en categorisering hebben voldoende
houvast gegeven voor analyse van de beschikbare feiten. Ten aanzien van de feiten blijft
er nog wel het een en ander te wensen over, met name voor de perioden 1800-1840 en
1870-1885. Of die feiten nog ergens verborgen zijn en of ze tot andere conclusies zullen
leiden, zal de toekomst moeten leren.
Voor nu zijn de vragen beantwoord, de geest bevredigd. Hierna volgen nog de
samenvatting. zowel in het Nederlands als in het Engels, en de bijlagen. De uitdaging is
achter de rug. Er resteert de vraag van Multatuli hoe iemand zoveel tijd kan besteden aan
de geschiedenis van het spel. Wel. na ruim zeven jaar onderzoek durf ik nog steeds te
zeggen: het was me een waar genoegen. Ik hoop dat de lezer daar iets van mee heeft
gekregen.
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SAMENVATTING
In deze studie heb ik getracht de relatie tussen moderniseringsprocessen en de
ontwikkeling van schaakverenigingen in de negentiende eeuw in Nederland aan te tonen.
Schaken is weliswaar als spel al vanaf circa 1200 in de Nederlanden bekend. maar
schaakverenigingen ontstonden niondjesmaat vanaf 1803 om na 1845 met tientallen het
licht te zien. Dit suggereert de aanwezigheid van een maatschappelijke oorzaak.
Dat schaken al vroeg daadwerkelijk gespeeld werd. blijkt uit de boekhouding van het
Hollandse hof rond 1400. uit de bepalingen in de stedelijke keuren en ordonnantien en
uit de vondsten van speelstukken en speeltafels. Ook het regelniatig voorkomen van
schaken in de volksverhalen duidt op een bekendheid van de toehoorders met het spel. In
deze vroege jaren werden er varianten van schaken zowel mdi als zdnder dobbelstenen

gespeeld. Tussen 1485 en 1500 verspreidde een nieuwe variant van het spel zich

razendsnel over Europa. In dit spel was de macht van de Dame fors toegenomen. Het
spel veranderde daardoor geheel van karakter. Waar vddr 1500 zowel mannen als
vrouwen schaakten. werd het nieuwe spel nog vrijwel uitsluitend door mannen gespeeld.
Als verklaring van deze snelle verspreiding suggereer ik, in aansluiting op Cockburn die
het verval van het feodale stelsel als oorzaak ziet. dat de spelregelwijziging het gevolg is
van een civilisatiespurt. Omdat het nieuwe spel goed aansluit bij de gesublimeerde
mannelijke agressie. oefent het spel op mannen een grote aantrekkingskracht uit.
In de Nederlanden blijven de aanwijzingen dat er daadwerkelijk gespeeld werd.
beperkt tot referenties over schaakactiviteiten door de prinsen van Oranje. de vermelding
in een aantal boeken en de overlevering van stukken en borden.
Pas in de achttiende eeuw zijn er concrete aanwijzingen voor schaken in de
Nederlanden. Den Haag wordt een schaakcentrum als gevolg van de komst van een paar
sterke buitenlandse .schakers. waaronder Philidor. Het schaakspel zou aan het einde van
de eeuw pas echt gestimuleerd worden door Elias Stein. die door zijn Nederlandse
tijdgenoten als een tweede Philidor werd bestempeld. Dat leidde tot de uitgave van
enkele Nederlandstalige schaakboeken. De kopers van deze boeken hoorden zonder
uitzondering tot de Nederlandse elite.
Het tweede aspect van het schaken dat tot 1800 een rol speelde. is de symboliek van
en in het schaakspel. Het had in de Middeleeuwen betekenis als een allegorie van de
maatschappelijke verhoudingen. Ook werd het schaakspel het symbool van een hoofse
liefde tussen ridder en jonkvrouw. Deze laatste symboliek verschuift na 1500. dn na de

spelregelwijziging. naar die van een platvloerse erotiek. Ook de verwijzing naar
homoseksualiteit dringt zich op. Een derde betekenis die aan het schaakspel werd
toegekend. is die van vanitassymbool. Geconcludeerd wordt dat de symbolische
betekenissen na 1700 vaak niet meer begrepen worden en blijkbaar verinnerlijkt zijn.

Modernisering in Nederland was primair een proves waarbij de zeven gewesten
omgevormd werden tot Jdn natiestaat. Dit proces verliep aanvankelijk. eind achttiende
eeuw, vrij gewelddadig, maar na 1801 zou de maatschappelijke bovenlaag geheel
gepacificeerd raken. Gedurende de negentiende eeuw zouden twee processen het
politieke en maatschappelijke beeld bepalen: de verdieping van de maatschappij met de
lagere standen en de verzuilingsstrijd tussen modernisten (liberalen en socialisten) en
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anti-modernisten (religieus-orthodoxen). Het laatste proces zou pas echt een rol spelen
vanaf 1870, het jaar van de vestiging van het Duitse Rijk en de inname van Rome.
Voor dit onderzoek was verder de invloed van de technologische modemisering op
de mobiliteit van mensen van belang.
Gezien het onderwerp van deze studie is het verleidelijk civilisatie en vereniging te
vertalen in de termen van Huizinga in Honie Luden<: als spel-element der cultuur. Om
dat te kunnen bereiken, concludeer ik allereerst dat de begrippen 'spel' en 'ernst' een
continuum vormen. In lijn met de gedachtegang van Huizinga concludeer ik dan dat
cultuur de maatschappelijk geaccepteerde set van spelregels is en dat civilisatie de
geleidelijke aanpassing is van de spelregels als gevolg van de toename van het aantal
vervlechtingen tussen mensen. Hierbij sluit ik volledig aan bij de civilisatietheorieen van
Elias. Het spel-element bestaat dan uit de verschillende zingevingsaspecten in de
verschillende maatschappelijke processen. De negentiende eeuw bevat daarbij vele
spelelementen. waar Huizinga die niet zag. De nieuwe set spelregels wordt daarbij voor
een belangrijk deel gevormd door het gedachtegoed van de Verlichting en kunnen gevat
worden onder de term 'burgercultuur'.

Voor de burger was de situatie in de negentiende eeuw vrij complex. Hij had
weliswaar vele maatschappelijke kansen. hoewel die individueel sterk konden
verschillen. Daar stonden ook grote bedreigingen als sociale terugval tegenover. De
geeiste zelfdwang, vervreemding en sociale differentiatie vroegen veel van het individu,
evenals de eis te voldoen aan het burgerlijk verwachtingspatroon. Dat laatste vormde,
vanwege de grote groep die nauwelijks aan deze verwachtingen kon voldoen, een
verstarrende factor.
Een belangrijk punt in de civilisatietheorieen van Elias is de gedachte dat civilisatie
zich veelal als een 'spurt' voltrekt op het moment dat de tegenkrachten wegvallen. Dit
sluit goed aan bij theorie van Wagemann over de economische lange golf.
Vervolgens heb ik de civilisatietheorieen verder toegespitst op vrije tijd en verenigingsvorming. Vrije tijd is een cultuurbepaald begrip en vormde eigenlijk nooit, behalve in de
negentiende eeuw, het exclusieve voorrecht van de maatschappelijke elite. Om ordening
te scheppen in het begrip vrije tijd neem ik het vrijetild-spectrum van Elias en Dunning
over, waar ik dan ook het schaken en de schaakvereniging in positioneer.
Eind achttiende, begin negentiende eeuw wordt vrije tijd steeds meer het domein van
de man uit het gegoede burgerlijke milieu. Een groot deel van die tijd brengt hij in het
openbaar door in koffiehuizen en societeiten. De historische ontwikkeling daarvan wordt
kort geschetst. Rond 1860 zouden koffiehuis en societeit uit de mode raken. Elias en
Dunning hebben veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van sport in relatie met het
civilisatieproces. Sport wordt daarbij gezien als de uitlaatklep van de als gevolg van het
civilisatieproces verinnerlijkte driften.
Aan het einde van de negentiende eeuw zou de vrije tijd een belangrijk front in de
verzuilingsstrijd vormen. Verenigingsvorming was daarin een belangrijk defensief
wapen tegen de ideologische benaderingen van de oppositie.
De eerste ontwikkeling van verenigingen blijkt goed te passen in de beelden over het
moderniseringsproces, al doemt daarbij wel de vraag op wat een vereniging is. Daarover
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bestond lang juridische onzekerheid. Veel belangrijker dan het juridisch paradigma is
voor mij het sociaal paradigma. Gebaseerd op een artikel van Kratzsch benoeni ik Zes
criteria voor de evaluatie van vet'enigingen: organisatie. vrijwilligheid. vrijblijvendheid.
duurzaamheid. heperkte leefwereId en samenstelling.
Op grond van uiterlijke fenomenen kom ik tot de conclusie dat de vereniging op
micro-niveau een uiting van modemisering en civilisatie is. ontstaan ten tijde van de
industriele revolutie en in eerste instantie een stadse ontwikkeling. De belangrijkste
drijfveren achter het ontstaan ervan zijn voor mij de behoefte aan identiteit en zekerheid
bij de burger, zich uitetid in nauwere relaties met kringgenoten, en status als gevolg van
zingeving. Deze drijfveren stempelen de vereniging tot een ontwikkeling onder liberale
gegoede burgers.

In de loop van de eeuw zou de vereniging een flexibele organisatievorm blijken te
zijn, waardoor de vereniging ook bij gewijzigde maatschappelijke omstandigheden kon
blijven bestaan.
Voor informatie over schaken en schaakverenigingen in de negentiende eeuw bestaan er
verschillende soorten bronnen. Primaire bronnen zijn de wetten en verenigingsarchieven
uit de negentiende eeuw, secundair zijn de negentiende-eeuwse schaakbladen.
jaarboekjes. kranten en boeken. tel'wijl ook jubileumboeken uit de twintigste eeuw soms
als secundair geduid kunnen worden. De tertiaire bronnen worden gevornid door de
buitenlandse schaakbladen en de schaaktijdschriften uit de twintigste eeuw. De
bevolkingsregisters en lokaal-historische literatuur hebben als ondersteunende bron
gediend.

Ten aanzien van de schaakbladen uit de negentiende eeuw (De Nederlandsclze
Palaniedes. Sissa, De Schaakwerld. Morphy en Tijdschrift ran den Nederlandschen
Schaakbo,id) heb ik hun rol voor en in de geschiedenis besproken, waarbij onder andere
betrouwbaarheid en actualiteit van het blad aan de orde kwamen. Ik kom tot de conclusie
dat het blad Sissa vaak toch wel erg onrechtvaardig is beoordeeld. Dit onderzoek is wei
afhankelijk van deze bron, maar meestentijds kon de informatie ook langs andere lijnen
geverifieerd worden. Er is geen reden tot structureel wantrouwen van deze bron.
Op grond van de beschikbaarheid van informatie en een analyse van de betrouwbaarheid van de informatie kom ik tot een categorisering voor de mate van waarschijnlijkheid waannee groepen als vereniging mogen worden gekarakteriseerd. Het blijkt dan
dat de tendensen nauwelijks beinvloed worden door deze categorisering. Ik besluit
daarom alleen die groepen waarover te weinig informatie is of waarvan de informatie

onjuist is of juist suggereert dat er geen sprake is van een vereniging, buiten mi.in
analyses te houden.

Vervolgens heb ik een analyse gemaakt van de ontwikkeling van schaakverenigingen

in de loop van de tijd. De tendensen uitsluitend toeschrijven aan de kwaliteit van de
bronnen blijkt niet mogelijk. Ook de bronnen uit de betreffende tijdvakken spreken. met
name in het geval van stagnatie. over die ontwikkelingen. Om de analyse te kunnen
structureren kom ik dan met een indeling in typologieen. gebaseerd op tijdvak en Soort
locatie (stad of dorp). Het blijkt dat de tijdvakken van de ontwikkeling van schaakiere-

nigingen bijna naadloos overeenkomen met de tijdvakken die door Ruiter en Smulders
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zijn gevonden bij hun studie naar de relatie van literatuur en moderniteit. Ook blijken
deze tijdvakken samen te vallen met de lange golf zoals die in de economie worden
onderscheiden.
Ik bespreek dan achtereenvolgens de stadsvereniging in al zijn typologieen (Protovereniging, Grotestadsvereniging. Herenvereniging, Liberale Vereniging. Modeme Vereniging

en Mutanten). de Studentenschaakvereniging, de Dorpsvereniging en de Bond.
De belangrijkste factor voor aanwezigheid in de negentiende eeuw van een
schaakvereniging in een stad, is de omvang van de stad. Bevolkingsdichtheid speelt geen
aantoonbare rol. Daarnaast lijkt de intensiteit van het culturele leven van belang. Dat zou
althans de verschillen tussen de oude' en de 'nieuwe' steden verklaren.
Ten aanzien van de Protoverenigingen is de beschikbare informatie uiterst beperkt.
Het beeld wordt bepaald door een aantal overgeleverde wetten, een aantal ledenlijsten.
een intekenlijst op de vertaling van Anastasia en het schaakspe/ van W. Heinse door J.T.
Boogaard en een toespraak bij het twaalfeneenhalijarig bestaan van de vereniging
Vriendschap en Oefeiting in Alkmaar. Toch komt daar een verrassend scherp beeld uit
tevoorschijn. Voor zover bekend is het Haagsclie Schaakgenootschap de eerste
schaakvereniging in Nederland, maar het lijkt waarschijnlijk dat er eerder schaakverenigingen hebben bestaan. Het blijkt vervolgens mogelijk om een continue lijn van het
Haagsche Schaakge,tootschap naar de latere Herenverenigingen uit te zetten. Die lijn
loopt van het Haagsclie Schaakgenootschap via het Hollandsch Schaakgenoc,tschap en
de daarbij behorende Haag.,· ·h en Amsterdamsi h De/11,7entent naar het schaakgenootschap te Alkmaar in

1819. het Amsterdam.w·h Schaakgenootschap van

1822 en naar

Vriendschap eli Oefening in Alkmaar. Omdat Elias Stein erelid van het Haagsche
Schaakge,tootschap was. is daarmee de bewering van Van der Linde verklaard, dat
Stein de stimulator van het schaken in Nederland is.
Een weliswaar onvolledige analyse toont aan. dat de maatschappelijke elite de leden
van het Hacigsche Schaakgenciotschap uitmaakte. Ook de zeer hoge contributie geeft dat
aan. Het zoeken naar identiteit bij elkaar en zingeving door de definitie van rollen zijn als
spelfactor inderdaad niet uit te sluiten. Hoewel de wetten in de aangegeven lijn. voor
zover vastgesteld kan worden, wel op elkaar zijn gebaseerd, blijken er toch ook
verschillen, met name ten aanzien van de vrijblijvendheid. De onivang van de vereniging
is daarbij vermoedelijk van invloed geweest.
Hoewel de oprichting van het Hollandsch Schaakgencutschap als reactie op de
verplaatsing van het hof van Lodewijk Napoleon van Den Haag naar Amsterdam als een
poging tot het verkrijgen van duurzaamheid gezien mag worden. moet de conclusie toch
zijn dat de duurzaamheid zeer persoonsgebonden was.
Grotestadsverenigingen, zoals die met name vanuit Londen en Berlijn bekend zijn.
kenmerken zich door een hoge frequentie van bijeenkomsten, een groot aantal leden
voortkomend uit alle maatschappelijke geledingen, en de aanwezigheid van enkele
spelers die schaken toI hoofdzaak van bestaan maken. In Nederland lijken Rotterdam
(Vennaak door Oefening met tussen 1860 en 1865 spelers als Dufresne, Duprd en
Dubois) en met name Amsterdam, ondanks hun significant kleinere omvang dan de
buitenlandse hoofdsteden, op enigerlei moment een Grotestadsvereniging te hebben
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bezeten. In Amsterdam moet dan vooral gedacht worden aan het Am.,terdat,ls,·he
Sc hitizkgeticic),scliap. na de fusie met Phi/ido,·. in de periode van 1855 tot circa 1862 en
het Vereenigil Amsterdilmsch Schcia kgenc,c,t sch,ip vanaf circa 1885.

Naar mon mening is het structureel ontbreken van een Grotestadsvereniging dEn van
de belangrijkste oorzaken voor het achterblijven van het schaakpeil in Nederland ten

opzichte van dat in Duitsland en Engeland.
De Herenvereniging wordt allereerst besproken aan de hand van een aantal voorbeelden.
Aan de orde komen achtereenvolgens Vriend licip en Oefening uit Alkmaar. dat ook na
1840 was blijven bestaan, Sis.,·a in Wijk bij Duurstede (prachtig voorbeeld van een

coterie). St,fibeck in 's-Hertogenbosch (interne gerichtheid), Schaakge,u,c,tsc·hap A,itersfoon (grote vrijblijvendheid), Strijdt met Beleid uit Nijmegen (externe orientatie) en
Stein uit Den Haag (grote religieuze spanningen).
Ik concludeer dat de Herenvereniging weliswaar een meer open opstelling had. maar
toch nog primair intern gericht was. De Herenvereniging stond daarbij nog dicht tegen de
societeit aan. wat onder andere blijkt uit het spelen bij de leden aan huis.
Een belangrijke reden voor het lidmaatschap was gelegen in het nut. Nut in de
termen van het ondersteunen van de eigen belangen in de relaties naar anderen en in het
ontwikkelen van de eigen vaardigheden. De organisatie van de Herenvereniging, waarin
het bestuur vrijwel uitsluitend uitvoerende taken had en er wekelijks een overlegvergadering was, sloot ook goed bij die gedachte van het nut aan.
De organisatie was verder erg formeel, de vrijwilligheid was klein door de
uitgeoefende maatschappelijke druk en de stevige ballotage, evenals de vrijblijvendheid.
Opkomstplicht en boetebepalingen waren eerder regel dan uitzondering.
De Herenvereniging bestond in het algemeen uit gegoede burgerij. Het verenigingsleven bestond uit de overlegvergadering van circa een half uur en het spelen van
partijtjes, waarbij de eerste tegenstander veelal door loting werd aangewezen. Soms was
men geabonneerd op Sissa. Wedstrijden vormden af en toe een prettige onderbreking
van het gezapige verenigingsleven. Voor het klaarzetten van de stukken en het
rondbrengen van de convocatiebiljetten had men soms een knecht in dienst.
Vanaf 1861 komt de Herenvereniging, evenals de societeiten, in een crisis terecht.
Het aantal verenigingen neemt sterk af en er ontstaan nauwelijks nieuwe verenigingen.
die dan ook nog maar kort blijven bestaan. In 1870 wordt een dieptepunt bereikt.
De Liberale Vereniging behoort bij een tijdperk van stilstand en crisis. In de grote steden
ligt het schaakleven nagenoeg stil. met uitzondering van Den Haag, waar een begeesterd
persoon Disc·endo Discimus opzweept tot veel activiteiten om de crisis te boven te
komen. Voor de voorbeelden van Liberale Verenigingen neem ik dan ook mijn toevlucht
tot kleinere steden: Sneek Chet .Fieeker Sc·h,takgeze/sc·hap met een zeer losse organisatie). Zierikzee (Zierikieesche Schaakreree,tiging. die nagenoeg onbekend wist te blijven)
en Winschoten (Van der Linde alt progressief-liberale vereniging met grote interne
spanningen).

De crisis van het schaakverenigingsleven blijkt ook uit het feit dat de meeste Liberale
Verenigingen geen lang leven was beschoren. Overleven was het motto. en dat
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betekende voor bijna alle verenigingen een interne orientatie. Contacten met andere
verenigingen waren er nauwelijks.
De nog bekende wetten rechtvaardigen nauwelijks de term Liberale Vereniging.

Onder druk van de moeilijke situatie was in een aantal gevallen de vrijblijvendheid
afgenomen. de vrijwilligheid daarentegen toegenomen. De organisatie onderging een
langzame verbetering ten opzichte van die van de Herenvereniging. Bij de Liberale
Vereniging zijn er eigenlijk ook geen aanwijzingen meer voor het belang van het nut.
De verwachting dat de liberale burgers meer onder elkaar kwamen, wordt bevestigd
door de rigoureuze afname van het aantal rooms-katholieken in de schaakvereniging. De
verdeling over de protestantse richtingen blijft nagenoeg ongewijzigd. Aanwijzingen
voor lidmaatschap door orthodoxe protestanten zijn er ook in de tijd van de Herenvereniging nauwelijks geweest.

Opmerkelijk is ook. dat de duur van de schaakavond afneemt tot 2.5 uur. De
overlegvergadering is nagenoeg overal verdwenen, partijtjes spelen is vrijwel de enige
bezigheid. De duurzaamheid was bij de Liberale Vereniging nog niet goed geregeld.
maar het thuisspelen kwam toch niet meer voor, wat de terugloop van de societeitsgedachte verder onderstreept.
Tot slot moet er op gewezen worden dat de Liberale Verenigingen niet over Edn kam
geschoren mogen worden: in Doesburg draait het om conservatief-liberalen, terwijl in
Winschoten progressief-liberalen de vereniging vornien.
Na 1885 ontstaat er een geheel andere situatie. Schaken is een wedstrijdspel geworden en
de vereniging een wapen in de maatschappelijke strijd. Dat leidt tot een grote diversiteit
aan verenigingen. ieder met een eigen doel. Er zijn elitaire verenigingen, arbeidersverenigingen. verenigingen die tussen de elitaire en arbeidersverenigingen in zijn gepositioneerd, damesschaakverenigingen. verenigingen voor jongelui. een enkele christelijke
vereniging.
Het spectrum van mogelijkheden wordt besproken aan de hand van de situaties in
Rotterdani (afdeling van de bond), Utrecht (diversificatie). Den Helder (dilemma's van
de Moderne Vereniging) en Breda (invulling van het verenigingsleven).
Vervolgens ga ik nader in op het beschavingsoffensief. Met name het voorbeeld in
Den Haag is erg illustratief. De koppeling aan het opvoeden van de arbeider wordt er
expliciet gelegd.
Het volgende onderwerp dat verder uitgewerkt wordt. is de vrouwenemancipatie
binnen het schaken. Maar emancipatie blijkt toch niet de belangrijkste drijfveer achter de
damesschaakverenigingen te zijn. Veel meer is et sprake van een 'stand-by-your-man'gevoel.
Tot slot wordt de ontwikkeling in de wedstrijden verder uitgewerkt. De massakamp.
de wedstrijd tussen verenigingen. deed zijn intrede.

Alvorens toe te komen aan een bespreking van de Mutanten worden de verschillen
tussen de reeds besproken typologieen van de stadsvereniging verder uitgewerkt. Het
blijkt dan dat al bij het gebruik van een naam voor de vereniging er in de loop van de tijd
veranderingen optraden. Aanvankelijk was het niet vanzelfsprekend dat een vereniging
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een naam had. maar werd soms een motto als zodanig gebruikt. Later werd de vereniging
\'eel ineer als een zelistandige entiteit beschou\#'d en kreeg de vereniging dus ook een

naam. vaak naar de plaats van vestiging.
Ook wordt geconstateerd dat de organisatiegraad in de loop \an de eeuw toeneemt.
terwijl de omvang van de verenigingen kleiner wordt. Dat woidt verklaaid door de
schtiivende positionering van de \ereniging van een verzanieling van individuele

belangen naar een collectief belong, Dit betekent een behoorlijke versterking van het
aspect duurzaamheid in de loop vati de eeuw, met name na 1885.
Een analyse van de wijzigingen in de samenstelling van de stadsvereniging in de
loop van de eeuw leert dat het aandeel van de toplagen van de niaatschappij afneemt ten

gunste van de lagere standen. al blijft de schaakvereniging gedurende de gehele eeuw
grotendeels het terrein van de gegoede en welgestelde burgerij. Heel opvallend is het
verschil in samenstelling tussen de verenigingen die overleven (de Mutanten) en de
verenigingen die verdwijnen. De eerste groepering blijkt vrijwel zonder uitzondering een
grote diversiteit in de samenstelling te hebben. Vaak heeft een maatschappelijke
minderheidsgroepering een belangrijk aandeel in de vereniging. Vanwege de foutenmarges moet die conclusie echter met de nodige voorzichtigheid omkleed worden.
Ten aanzien van de invulling van het verenigingsleven blijkt dat de bijeenkonisten
gedurende de eeuw steeds later begonnen. Onidat de eindtijd aanvankelijk niet
veranderde, werd de duur van de verenigingsavond korter. Pas na 1885. toen de
onderlinge wedstrijd belangrijk weid. nam de duur van de avond toe van 2.5 naar 4 uur.
Vanuit een civilisatieparadigma betekent dat, dat de spanningsopbouw langer werd.
voordat ontlading volgde. Vddr 1885 was in feite te zien dat het aantal activiteiten van de
vereniging afnam tot het uitsluitend spelen van partijtjes, de overlegvergadering
verdween van de agenda.
Vrijwilligheid en vrijblijvendheid namen gedurende de eeuw met horten en stoten
langzaam toe. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de afnemende hoogte van de

contributies en entreegelden.
Bij alle veranderingen die er gedurende de negentiende eeuw optraden, legden vele
verenigingen het loodje. Toch waren er verenigingen die wisten te overleven. Om te
komen tot een analyse van hun overlevingsstrategieen. wordt een aantal Mutanten
gedetailleerd besproken. Dat is goed mogelijk. omdat juist Mutanten vaak goed bekend
zijn gebleven. Achtereenvolgens komen aan de orde: Disc·endo Disc·initts uit Den Haag
(aanpassing aan de nieuwe tijd door mobilisatie van het ledenpotentieel en intensivering
van het verenigingsleven). Pa/amedes uit Leiden (isolatie en gedeeltelijke aanpassing).

de Goudse verenigingen (afsplitsing. aanpassing en wederopstanding). Philidor uit
Leeuwarden (aanpassing. isolatie en fusie) en het Doe.,·ho,·gh.,·c·h .fc·haakge,toot.,· ·/tap (de
randvoorwaarden om te overleven. zoals bezit. minderheidsgroeperingen en een sterke
nian).

Ook de Mutanten hadden in de overgangspetiode tussen twee tijdvakken vaak te
maken met interne spanningen. Bij Pliilid ,r bijvoorbeeld uitte zich dat in 1869 in een
hevige strijd over de aan de gang zijnde wedstrijd
De gehanteerde overlevingsstrategieen worden vervolgens kort besproken. evenals
de voorwaarden voor succes.
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Vanuit het huidige cultuurpatroon wordt overleving vrijwel direct gekoppeld aan de
vraag naar de oudste vereniging. Voordat deze vraag beantwoord kan worden, moeten
criteria opgesteld worden voor de beoordeling van de overleving van een vereniging in
situaties als fusie, afsplitsing en wederopstanding. Op basis van de daartoe
opgestelde
criteria kom ik tot de conclusie dat Discendo Discimus uit Den Haag de oudste
schaakvereniging van Nederland is.
De bespreking van de overige typologieen wordt ingeleid met een korte beschouwing
van de informele groepen. Die leert al, dat de informele groepen
nauwelijks met een
vereniging vergeleken kunnen worden.
Hoewel Studentenschaakverenigingen uitsluitend in studentensteden voorkwamen.
heb ik ze niet ingedeeld bij de stadsverenigingen. Ergens in de jaren vijftig van de
negentiende eeuw werd de studentenwereld verzelfstandigd ten opzichte van de
burgerwereld. Tot die tijd en in de overgangsperiode werden studenten nog wei lid van
de burgerverenigingen, maar dat zou daarna gedurende enkele decennia niet meer
voorkomen. Pas aan het einde van de eeuw kwamen de twee werelden weer met elkaar
in contact. Als gevolg van die verzelfstandiging ontstonden ook de Studentenschaakverenigingen. Deze waren grotendeels een kopie van de Herenvereniging (overlegvergadering, partijtjes spelen, beperkte vrijwilligheid en vrijblijvendheid, sterke interne
orientatie) en dat zou ook zo blijven na de crisisperiode van 1870. Pas rond 1885
ontstonden er Studentenschaakverenigingen die zich anders opstelden. Bij die
verenigingen was een actieve moderniserende opstelling zichtbaar. Zij hielden
wedstrijden, ook tegen andere Studentenschaakverenigingen, en zij stelden zich veel
opener naar de buitenwereld op.
De Studentenschaakverenigingen worden besproken aan de hand van beschrijvingen
per universiteitsstad. want daar bleken ook verschillen tussen te zitten. In Leiden en
Utrecht was de diversiteit groot, terwijl in Amsterdam en Groningen veel meer 66n
vereniging het beeld bepaalde.
Hoewel de discussie over de samenstelling van Studentenschaakverenigingen gezien
de beperkte informatie over individuele leden met veel
voorzichtigheid gevoerd moet
worden, lijken zich twee conclusies af te tekenen: de schaakvereniging was onder
studenten veel populairder dan onder de burgers en het aandeel van de verschillende
studierichtingen geeft een verloop dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen: het
aantal theologen neemt af, de technische richtingen nemen in belang toe.
De manier waarop met duurzaamheid werd omgegaan, is heel
afwijkend bij de
Studentenschaakvereniging. Door het snel wisselende ledenbestand, men was gemiddeld
twee studiejaren lid, kon het karakter van de vereniging snel veranderen.

De Dorpsvereniging wordt ingeleid met de voorbeelden van Strijd in Eendragt te
Woudsend, de situatie in het Oldambt rond 1880 en van Zilkertort in Amstelveen. Ze
staan voor de drie groepen die ik denk te onderkennen: verenigingen met een onduidelijke drijfveer (de meeste vOOr 1870 in Friesland), verenigingen van snel civiliserende
bevolkingsgroepen (de boeren in Groningen, 1875-1885) en verenigingen op het
verstedelijkende platteland (met name in Holland in de negentiger jaren). Bij de eerste
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categorie is het gebrek aan informatie overheersend. maar mogelijk waren faniiliaire
relaties hierbij van belang.
Verenigingsvorming op het verstedelijkende platteland is vooral zichtbaar rondom
Amsterdam (Zaanstreek. Amstelveen en Hilversum). De verspreiding van de burgerlijke
cultuur vanuit de stad naar de dorpselite lijkt de drijfveer te zijn achter deze ontwikkeling. Die dorpselite bestaat gedeeltelijk. voor zover de situatie in Hilversum maargevend
is. uit personen die vanuit de stad naar het dorp zijn gekomen.
In Groningen ontstond de situatie dat de snel rijk geworden boeren hun materiele
welstand wilden omzetten in maatschappelijke status en daarbij aansluiting zochten bij
de culturele elite.
Hoewel de Dorpsvereniging ontstaat als gevolg van het overnemen van de
stadscultuur. heeft de typologie toch ook zijn eigen kenmerken. De verenigingen wai-en
in het algenieen klein. kenden een grote dominantie van Nederlands-Hervormden.
hadden een lagere frequentie van de bijeenkomsten en een kortere levensduur. Dat
laatste kenmerk is begrijpelijk vanuit het kleinere potentieel aan leden van de Dorpsvereniging.
De laatste typologie is die van de Bond.

Al vanaf het eerste begin van verenigingsvor-

ming is er ook sprake van bondsvorming. In 1808 wordt al het Hc,Ilandsch Scliaakgencic)tschap opgericht. Later wordt zowel in 1859, als in 1863, 1867 en 1869 gesproken
over de oprichting van een bond en worden daartoe ook voorstellen gedaan, maar pas in
1873 wordt de Nederlandsche Schaakbond daadwerkelijk opgericht. In 1877 zou ook

Het Provinciaa! Groninger Schaakbond opgericht worden. dat in 1880 werd omgezet in
Het Noordelijk Schaakbc,nd. Deze bond zou echter eind jaren tachtig weer verdwijnen.
Tussen deze landelijke en de Groningse schaakbond bestond de nodige animositeit. die
een mooi beeld geeft op de positionering van deze bonden. Opvallend verschil tussen de
twee bonden is dat de Nederlandsche Schaakbond veel meer putte uit leden die al jaren
voordien schaakten.
de conclusie dat bondsvorming primair gedreven wordt vanilit een
bescherming van de eigen belangen en dus vooral een maternalistische grondslag heeft.

Ik kom tot

Het schaakverenigingsleven is in dit onderzoek vooral bekeken vanuit de optiek van de
typologie van de verenigingen. Om de blik te verruimen wordt in hoofdstuk 10 gekeken
vanuit het perspectief van de individuele schakers. Allereerst komen de erflaters aan bod.
Dat zijn die personen die op een bijzondere of karakteristieke wijze hebben bijgedragen
aan de ontwikkeling van het schaakleven in Nederland. Dat zijn achtereenvolgens: J.D.
Janssen, J.T. Boogaard, W.J.L. Verbeek. P.T. Helvetius van den Bergh. J. Hulst. 0.
Verhagen, Th. Haakma Tresling. A. van der Linde, D.R. Mansholt, P.A.A. Faure, E.L.
Olland. A. van Rhijn. J.F. Heemskerk en N.W. van Lennep.
Vervolgens wordt het fenomeen 'verenigingslid' bekeken. Het blijkt dan. dat de
crisis van 1870 nauwelijks zichtbaar is in het aantal schakers. Mensen die v r 1870 al
schaakten. speelden ook nog daarnd. De crisis van 1870 is dus vooral een crisis van de
vereniging.
Ook is de conclusie te trekken dat de organisatiegraad van de schakers toeneemt in
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de loop van de eeuw. Tot 1853 waren dorpelingen nauwelijks georganiseerd.
Analyse van de leeftijden leert dat de gemiddelde leefti.id bij de eerste geregistreerde
schaakactiviteit toeneemt in jaren van stagnatie en afneemt in jaren van bloei.
Verder wordt geconcludeerd dat schakers in een dorp langer bleven schaken dan in
de stad en dat bonden relatief populair waren in de dorpen.
Veel aandacht wordt ook besteed aan de niobiliteit van schakers. Er waren twee
vormen van mobiliteit: lid worden van een vereniging in een andere plaats als gevolg van
verhuizing en lid worden van meer dan dEn vereniging in dezelfde plaats. Beide vormen
van mobiliteit kwamen weinig voor. Juristen en ambtenaren blijken in de negentiende
eeuw het mobiele deel van de maatschappij Uit te maken.
Er volgt dan een uitgebreide beschouwing van de wijze waarop het individu in de
loop van de eeuw tegen het schaakspel moet hebben aangekeken. Ik signaleer in
navolging van Fresco een zich wijzigend schoonheidsgevoel. maar ook een andere blik
ten aanzien van de primaire beleving van het schaakspel. Van spel wordt het steeds meer
kunst, wetenschap en tenslotte wedstrijd. De wedstrijd is voor het individu van belang
om de verinnerlijkte driften via het schaakspel tot ontlading te brengen. Ik verschil van
mening met Klein ten aanzien van de volgorde in die ontwikkeling.
Ik concludeer verder dat de ontwikkelingsgang van het schaakspel die van de
schaakspelende mens volgt en deze waarschijnlijk ook zal blijven volgen.
Ten slotte kom ik ook tot de conclusie dat het schaakspel een driftregulerende rol in
het civilisatieproces heeft gekregen, een rol die op een adequate manier in de vereniging
is georganiseerd.
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SUMMARY
In this study 1 have sought to prove the relationship between modernisation proces,es
and the develop,iient of chehs clubs in the Netherlands in the nineteenth century. Chess
as a game has been played in Holland from about 12(8. from 18(}3 onwards chess clubh
began to be foniied in small numbers. with rapid growth occurring after 1845. Thi5
sudden growth suggests a Mrbl cause.
Chess has been played in the Netherlands for sereral hundred years as shown by the
accounts of the Dutch court of around 1400. by urban legislation, and by the finds 01
pieces and playing tables. Also the frequent references to chess iii popular tales indicate
the familiarity of the audience with the game. Variations of chess with and without dice
were played in these years. Between 1485 and 150() a new variation rapidly spread
across Europe. 111 this game the power of the queen was greatly increased. The nature of
the gaine changed completely. Whereas before 1500 both men and women played ches<.
the new game was only played by men. I suggest. in line with Cockburn who pointed out
the decay of the feudal system as its cause. a civilisation spurt as the explanation for the
rapid dispersion of the new rules. Because of the alignment of the new game with the
sublimation of aggression. chess attracted men.
In the Netherlands the indications of actual play are restricted to the chess activities
of the princes of Orange, the mention in a couple of books. and in the handing down of
pieces and boards.
Only from the eighteenth century onwards are there concrete indications of chess iii
the Netherlands. The Hague becomes a chess centre, due to the arrival of a few strong
foreign chess players. i.e. Philidor. The game of chess was really stimulated by Elias
Stein at the end of the eighteenth century. Stein was said to be a second Philidor by his
Dutch contemporaries. This led to the edition of a couple of Dutch chess books. The
buyers of these books belonged, without exception. to the Dutch elite.
The second aspect of chess that played its role till 1800, is the symbolism of the
game of chess. In the Middle Ages chess was an allegory of social relations and a
symbol of courtly love between knight and lady. This symbolism has shifted after 15()0.
the changes of the rules. towards a vulgar eroticism. Even a reference towardh
homosexuality is indicated. Chess was also a symbol of vanity. The conclusion was
drawn. that after 1700 symbolic meanings were not understood anymore and were
apparently sublimated.

Modemisation in the Netherlands was primarily a process in which the seven provinces
were transformed into a single nation-state. This process initially developed violently.
but after 180 I the social upper-layer became completely pacified. After that two
processes settled the political and social scene: the admittance of the lower classes to
social power: and the compartmentalisation between modemists (liberals and socialists)
and anti-modernists (religious orthodox people). The last process really became
itnportant after 1870. the year of the establishment of the German Empire and the taking
of Rome.
The influence of technological modemisation on the mobility of people was also
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important within the boundaries of this study.

1n view of the subject of this study it is tempting to translate civilisation and
association in the terms of Huizinga in Homo Ludens: as the play-element of culture. In
order to achieve that, I conclude that the notions 'play' and 'seriousness' constitutes a
continuum. In line with the thoughts of Huizinga. I conclude that culture is the set of
socially accepted rules and that civilisation is the gradual adaptation of the rules to the
growing number of dependencies between people. This fits fully with the theories of
Elias on the civilising process. The play-element exists in the various ways in which
significance can be attributed to the various social processes. The nineteenth century
contained various play-elements. which were. however. not seen by Huizinga. The new
set of rules was mainly formed by the ideas of Enlightenment and can be named by the
term 'civilian culture'.
The situation in the nineteenth century was quite complex for the civilian. There

were various social opportunities. which however could vary heavily in individual
circumstances. These chances were balanced by risks such as social fall-back. The
required self-containment. alienation and social differentiation asked a lot of the
individual. as did the requirement to fulfil the set of civilian obligations. This last aspect
had a paralysing effect, due to the large group, which could hardly fulfil these
obligations.
An essential element of the theories of Elias is the idea that civilisation shows itself
as a 'spun' as soon as the opposing powers fall away. This fits with the theory of
Wagemann on the economical long wave.
have applied the civilising theories on spare-and leisure-time i and on the development
and leisure-time', a culturally defined term, never was. except in
the nineteenth century. the exclusive privilege of the social elite. In order to create a
precise view on the tenn, I have copied the Spare-time Spectrum of Elias and Dunning,
in which l also position chess, and chess clubs.
Around 1800 spare-time becomes more and niore the domain of the well-established
civilian man. A lot of this time he passes in the coffee houses and clubs. The historic
development of these is outlined. They went out of fashion in the early eighteen-sixties.
Elias and Dunning have paid much attention to the development of sport in relation with
the civilising process. Sport is seen as an outlet of the sublimated passions.
1

of associations. 'Spare-

At the end of the nineteenth century spare-time became an important frontier in the
struggle of compartmentalisation. Forming clubs was an excellent defensive weapon
against the ideological approaches of the opposition. The early formation of clubs and
associations fit very well with the views on the modernisation process. although the
question has to be asked: "what is a clubT' For a long time juridical uncertainty existed.
However. the social paradigm is much more important than the juridical one. Based on
an article of Kratzsch. I stipulate six criteria for the evaluation of clubs: organisation. the
freedom of entrance and departure. the freedom of obligations , permanence, restricted
In Dutch there is only one mird a ailable ft,rboth,paretime asleisure time: 'vrije tijd

- 'Vrijwilligheid en 'Vrijblij\'endheid'.
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Scope and the social composition of members.
Based on phenomena, I come to the conclusion,

that a club is an expression of

modemisation and civilisation on micro-level, originated during the industrial revolution
and in first instance an urban development. The most important motives for its
development are the need for identity and security of the civilian. expressing itself in
close relations with members of their own circle. and status due to the new roles in
associations. These motives mark a club as a development under well-established. liberal
civilians.
During the nineteenth century a club would prove to be a flexible form of organisation, such that the club could continue to exist under changed social circumstances.
There are various kinds of sources of information on chess and chess-clubs in the 19th
century. Primary sources are the contemporary regulations and archives of clubs:
secondary are the chess-magazines, annuals, papers and books from those days, some
20th-century memoirs can also be used as secondary sources. Foreign chess-magazines
and magazines from the 20th-century are telliary sources. The Registers of Birth, Deaths
and Marriages and literature on local history have acted as supportive sources.
I have discussed the role of the 19th-century chess-magazines (De Nederlandsche

Palamedes, Sissa, De Schaakwerld, Morphy and the Tijdschrift van den Nederlandschen
Schaakbond) in and for history. Reliability and actuality were important aspects to be
discussed. I came to the conclusion that Sissa was often judged unjustly. This study is
dependent on this source, but most information could be verified by other sources. There
is no reason for a structural mistrust of this source.
Based on the availability of information and on an analysis of the reliability of the
information, I have defined categories for the probability by which groups can be
characterised as clubs. These categories proved to have the same line of development.
Therefore, I have decided only to exclude those groups for which too little information is
available or for which the information is not trustworthy, or for which the information
suggests that one can not speak of a club.
Next I have made an analysis of the development of chess-clubs during the 19th
century. It is not the quality of the sources. that defines the found development: also the
contemporary sources speak, especially in the cases of stagnation, about these
developments. In order to structure the analysis I have made a classification of types of
clubs, based on period and location (town or village). It proves to be that the periods of

development of chess-clubs seamlessly fit with the economical long wave and the
periods Ruiter and Smulders found in their study on the relation between literature and
modernity.
I have discussed successively the various types of clubs (Proto-club, Metropolitanclub, Gentleman's-club, Liberal-club. Modern-club, the Mutants, the Student-chess-club,
the Village-club and the Associations).
The most important factor for the presence of chess-club in a 19th-century town, is
the size of the town. Population density does not seem to play any role, but the intensity
of the cultural life is important. That could explain the differences between the 'old' and

the 'new' towns.
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Information on Proto-clubs is restricted. The picture is based on a number of handed
down regulations. a number of lists of members. a subscription list of the translation of
Amistasia und das Sc·hachspiel of W. Heinse by J.T. Boogaard and a speech to
commemorate the 12/2 year anniversary of Vrie,idscllap en Oefe,ling in Alkmaar. In
spite of this lack of information. the picture is surprisingly clear. As far as known the
Haag.whe Schaakgenontschap is the first chess-club in Holland. but it seems likely that
earlier clubs must have existed. It proved to be possible to draw a continuous line from
this first club to the later Gentlemen-clubs. This line goes from the Haagsche Schaakge11(,c,tscliap via the Hollandsch Schaakgenootschap (and the Haagsch Department and
Ainsterilainsch Depcirtement) to the chess-club in Alkmaar in 1819, the Amsterdanische
Schacikgenootschap of 1922 and to Vriendschap en Oefening in Alkmaar. Because Elias

Stein was member of honour of the Haagsche Schaakgenootschap, this line can explain
the statement of Van der Linde that Stein was the stimulator of chess in Holland.
An incomplete analysis shows that the members of the Haagsche Schaakge11()( )tschtip belonged to high upper class. This is also proven by the very high subsetiption-fees. Although the regulations in the described line. as far as can be verified. are
based on each other. there are differences. especially in the freedom of obligations. The
size of the club is probably a factor here.
Although the start of the Hollandsch Schaakgenootschap as a reaction on the
removal of the court of Lodewijk Napoleon from The Hague to Amsterdam can be seen
as an attempt to get pei-manence. the conclusion must be that permanence of a club was
linked to individuals.

Metropolitan-clubs. as they are known especially from London and Berlin. are
characterised by a high frequency of their meetings, numerous members coming from all

social classes and by the presence of some more or less professional players. In Holland
only Rotterdam ( Vennaak doc,r Oefening with. between 1860 and 1865, players like
Dufresne. Duprd and Dubois) and particularly Amsterdam. despite their significantly

smaller size than the foreign capitals. seem to have had a Metropolitan-club at any
moment. In Amsterdam one should think of the Am.sterdainsc/ie Scliciakgenoc,tw·htil,.
after the merger with Philid,„: in the period from 1855 until about 1862. and of the
Vereenigd Amsterdamsch Schatikgenc,otsclicip from about 1885 onwards.
The structural absence of a Metropolitan-club is in my opinion one of the main
causes why the chess-level in Holland fell behind that in Gennany and England.
a number of examples.
in
Alkmaar.
that had remained
Vriendschap en Oefening

The Gentleman's-club is first of all discussed at the basis of

Coming up for discussion are:
to exist after 1840. Sissa in Wijk bij Duurstede (a splendid example of a circle). Strvibeck

in 's-Hertogenbc,sch (interna\ focusj. the Schaakgenootschap te Amersfoort (large
freedom of obligations). Strijilt litet Beleid m Nijmegen (external focus) and Stei,1 from
The Hague (religious tensions).
1 come to the conclusion that the Gentleman's-club had a more open attitude. but was
primarily still focussed internally. This type was closely linked with the old society-club.
which is proven by the meetings at the members' homes.
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An important argument for becoming a member was to make use of the opportunities. Use in terms of supporting one's own interests in the relations with other people and
of development of one's capabilities. The organisation of the Gentleinans-club. in which
the committee only had executive tasks and in which weekly deliberations were planned.

expressed the importance of 111e. The organisation was very fonnal: the freedom of
entrance and departure was low due to social pressure and a severe ballot. as was the
freedom of obligations. Attendance was obliged and penalties were common.
The upper class and higher middle-class were member of the Gentleman's-club. The
meetings were built up by deliberations of about half an hour and of fast played games

for which the opponents were assigned by lot. Sometimes the club entered as a
subscriber to Sissa. Matches were a welcome interruption to the languid club-life.
Sometimes a club had a servant to make the chess-set ready for playing and to deliver the
convocations.
From 1861 the Gentleman's-club came into a crisis. as did the society-club. The
number of clubs decreased fast and hardly any new clubs were started. They only
survived a short period. In 187() the lowest point was reached.
a period of stagnation and crisis. In the big cities club-life
lay still, with the exception of The Hague where an inspired person whipped up

The Liberal-club belongs to

Discendo Discimus to a lot of activities in order to overcome the crisis. For Liberal-clubs
I find examples in smaller cities: Sneek (the Sneeker Schaakgez.elschap with its loose
organisation). Zierikzee (Zierik.resche Schaakrereeniging that remained unknown) and
Winschoten ( Vati der Li,ide as a progressive-liberal club with strong internal tensions).
The crisis of chess-club-life is shown by the mere fact that most Liberal-clubs did not
live very long. Surviving was the motto. which meant for almost all clubs an internal
focus. Contacts with other clubs hardly existed.
The regulations still known hardly justify the term Liberal-club. Under pressure of
the difficult situation the freedom of obligations was further diminished in a number of
cases. but the freedom of entrance and departure was increased. The organisation was
slightly improved, compared with the Gentleman's-club. There are no further indications
for the importance of use within the Liberal-club.
The expectation that such clubs are where liberal citizens met is confirmed by the
sharp decline of the number of the Roman Catholics in the chess-club. the spread over
the various protestant denominations remains the same. Proof of membership by orthodox protestants is hardly seen. as was also the case in the time of the Gentleman's-club.
The shortening of club meeting to 2.5 hours is also remarkable. The weekly
deliberations have vanished. playing games is the only activity. Pennanence was still not
organised well. but playing at home did not occur anyinore. which underlines the decline
of the spirit of the society-club.
Finally it should be emphasised that Liberal-clubs cannot be lumped together: in
Doesburg the club consisted of conservative-liberals. whereas in Winschoten progressive-liberals were members.

After 1885 the situation changed completely. Chess became

a

competitive sport and the
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club became a weapon in the social struggle. This led to a large diversity in clubs, each
with their own objectives. There were elite-clubs. labourers clubs, intermediate clubs.
chess clubs for ladies, for young people and some Christian clubs. The possibilities are
demonstrated by the examples of Rotterdam (department of the association). Utrecht
(diversification). Den Helder (dilemmas of the Modern-club) and Breda (club-life).
After that I go into the 'civilising offensive' of the nineteenth century. The example
of The Hague is very illustrative. The link with educating the labourer is explicitly made.
The next subject that is further elaborated is emancipation of women within chess.
However. emancipation was not the most important motive behind chess-clubs for
ladies. The motive was to support and entertain the husband in his interest.
Finally the development of the league is detailed. The mass match (a game between
clubs) was introduced.
Before arriving at the discussion of the Mutants the differences between the types
already discussed are elaborated. It is proven that there was a shift in the use of names
during the nineteenth century. Initially it was not self-evident that a club had a name:
sometimes a motto was used. Later a club was seen as an independent entity, which
deserved a name. often the name of the town. It is also established that the grade of
organisation increases in time. where the size of the clubs decreases. This is explained by
a shift in positioning of the club from a collection of individual interests to a collective
interest. This means a proper strengthening of permanence. especially after 1885.
An analysis of the changes in the compilation of chess-clubs in towns during the
century shows that the share of the upper class diminishes in favour of the lower-classes.
although the chess-club remains mainly the territory of the higher middle-classes.
Remarkable is the difference in the constitution of the clubs that have survived (Mutants)
and the clubs which have vanished. The first category had. almost without any
exception, a large diversity in constitution. Often a social minority group had an
important share within the club. Due to the margin ot error. this conclusion has to be
drawn cautiously.
With regard to the club-life it is shown that the meetings started later as the years
passed. As the end-time did not change initially. the meetings became shorter. Only after
1885, with the introduction of competition. the duration of the meeting changed from 2.5
hours to 4 hours. From the paradigm of civilisation this means that the development of
tension took more time before release followed. Before 1885 one could see a decreasing
number of activities. Playing games remained. the deliberations were skipped.
Freedom of obligations and of entrance and departure increased suddenly. That is,
for example. shown by the lower fee for subscription and entrance.
Many clubs could not make the changes in time and vanished. But there were clubs
which could survive. In order to make an analysis of their strategies a number of Mutants
are discussed in detail. That is well possible, as Mutants are particularly well known
today. Successively the following clubs are discussed: Discendo Disc·imus in The Hague
(adaptation to the new time by mobilisation of member-potential and by intensification

of club-life). Palamedes in Leiden (isolation and partial adaptation), Philidor in
Leeuwarden (adaptation, isolation and merger) and the Doesborghsch Schaakge-

479

110(,tschap (the
man).

prerequisites to .survive, like possession. minority groups and a strong

Also the Mutants had to encounter strong tensions during the transitional stage
between two periods. Within Philid<,r this manifested itsel f in a big fight iii 1869 about
the internal league. The strategies used to survive are shortly discussed. as are the
prerequisites for success.
in the current culture survival is directly linked to the question of the oldest club.
This question can only be answered after criteria have been defined for judging situations
of merger. fragmentation and revival. On basis of self-defined criteria I have come to the
conclusion that Disc·endc, Disc·imt,S is the eldest chess-club of Holland.

The discussion of the remaining types begins with a short review of the informal
groups. This shows that informal groups can hardly be compared with a club.
Although Student-chess-clubs only existed in university towns, 1 have not as,signed
them to the town-clubs. In the 1850s the world of students separated from the world of
civilians. Until that moment. students became members of a civilian club, but that would
not recur in the later decades. Only at the end of the century would the two worlds make
contact again. As a consequence of this separation Student-chess-clubs would start.
These were mainly copies of the Gentleman's-clubs (weekly deliberations, fast play,
restricted freedom. and strong internal focus) and this would remain the case. even after
the crisis of 1870. Only around 1885 Student-chess-clubs would start with a different

position. They organised competitions. also with other Student-chess-clubs and they had
a much more external focus.
The Student-chess-clubs are discussed by descriptions of each individual university
town, because of the differences between them. In Leiden and Utrecht the diversity was
large. whereas in Amsterdam and Groningen only one club set the scene.
Although the discussion about the compilation of the Student-chess-club should held
cautiously because of the lack of information. two conclusions can be arrived at: the
chess-club was much more popular under students than under civilians, and the share of
the various disciplines fit within the social developments: the number of theological
students decreases and the technical disciplines became more important.
Permanence is a very characteristic aspect of the Student-chess-club. By the fast
changes in the list of members (the average duration of a membership was two years) the
character of a club could change fast too.

The Village-club is introduces by the examples of St,·OW i,1 Eendrcigt in Woudsend. the
situation in the Oldambt around 1880 and of Zilkerto,-t in Amstelveen. They are
examples of the three groups 1 have identified: clubs in the urbanising areas (esp
Holland in the nineties). clubs of fast civilising population groups (the farmers in
Groningen. 1875-1885) and clubs with an unclear motive (most them before 1870 iii
Friesland). Lack of information dominates the last group. but it may be that familial
relations were important.
Development of clubs in urbanising areas is especially visible around Amsterdam
(Zaanstreek. Anistelveen. Hilversum). The spread of civilian culture from town to
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village. seems to be the force behind this development. The village elite consists partially
of persons who came from town to village. as the situation in Hilversum shows.
In Groningen farmers who'd become rich fast would like to transform their material
prosperity in social status. and therefore sought contact with the cultural elite.
Although the Village-club started as a consequence of the adaptation ot civilian
culture. this type has its own characterihtics. These clubs were in general small. they
were clearly doininated by people of the Nederlands-Hervormde religion, and had a low
frequency of meetings and a short life. That last elenient A comprehensible, due to the
small number of potential members in a village.

The last type is the Association. From the beginning of clubs associations

are being

discussed. In 1808 the Ho//atidsch Sc·haakge,toot.whap is started. Later. in 1859. 1863.
1867 and 1869 the start of an association is being discussed and concrete proposals were
made. but only in 1873 the Neder/a,1£1.,·I·he . ·/iciakbond was actually started. In 1877 the
Het Prc,vi,icicial Grcminger Schciakbond wasstarted and transformed into Het Noo,clelijk
Schctitkbo,id in 1880. but this association would vanish at the end of the eighties.
Between the national and northern associations animosities existed, which gives us a
good view of the positioning of these associations. A remarkable difference between the
two is the fact that the members of the Nederlandsche Sclwakbcmd had p\ayed chess

long before they became members. I come to the conclusion that associations were
primarily driven by protection of members interests and that they consequently have a
maternal basis.

Chess life has so far been reviewed from the paradigm of types of clubs. To widen one's
outlook. chapter 1 () looks at the individual chess players. First of all a number of testators
are being introduced. These are persons who have contributed to the development of
chess-life in Holland in a special or characteristic way: J.D. Janssen, J.T. Boogaard.
W.J.L. Verbeek. P.T. Helvetius van den Bergh, J. Hulst, 0. Verhagen. Th. Haakma
Tresling. A, van der Linde, D.R. Mansholt, P.A.A. Faure, E.L. Olland, A. van Rhijn. J.F.
Heemskerk and N.W. van Lennep.
After that the focus was changed from club to individual members of the club. It is
shown that the crisis of 1870 made hardly any impact on the number of chess players.
People who played chess before 1870. also played chess later. The crisis of 1870 is
essentially a crisis of the club.
One can also draw the conclusion that the grade of organisation increases during the
century. Until 1853 villagers were hardly organised.
Analysis of the ages of members shows that the average age with the first registered
chess activity becomes higher in years of stagnation and lowers in years of prosperity.
It is further concluded that chess players in a village played chess during a longer
period than townsmen, and associations were relatively popular in the villages.
Much attention is being paid to the mobility of chess players. There were two forins
of mobility: becoming member in another town after moving house. and becoming a
member of more than one club in the same municipality. Neither form occurred often.
Jurists and civil servants constituted the mobile part of society in the nineteenth century.

481

The final discussion concerns the way the individual must have looked at the game
a changing aesthetic feeling, but
also a different view on the prime senses of chess. From a game chess becoines an art. a
science and finally a competition. The league is important for the individual in order to
release his passions via the game of chess. I differ in opinion with Klein on the sequence
of this development.
1 conclude that the developinent of the game of chess is linked to the one of the chess
playing man. and aliTicist certainly will further follow this.
Finally 1 have drawn the conclusion that chess has got a passion-regulating role in
the civilisation process. a role which is adequately organised in a club.

of chess during the century. I observe. following Fresco,
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BIJLAGE A WETTEN VAN VERENIGINGEN
-

Deze bijlage bevat de mij bekende wetten van schaakverenigingen uit de negentiende eeuw. De bijlage is
opgezet conform de indeling van dit boek. allereerst de wetten ,·an Protoverenigingen. dan die \·an
Grotestadsverenigingen, gevolgd door die van Herenverenigingen. Liberale Verenigingen. Moderne
Verenigingen. De bijlage wordt afgesloten met de wetten van Dorpsverenigingen en Bonden. Van
Studentenschaakverenigingen zijn mij geen wetten bekend.
Binnen de verschillende typologiedn is er voor gekozen de verschillende versies van wetten van
dezell-de vereniging bij elkaar te zetten. zodat veranderingen het eenvoudigst gevolgd kunnen worden. Om
wille van die duidelijkheid heb ik ook de wetten van het Hollandsch Sc·haakgenootschap onder de

Protmerenigingen. en niet <,nder de Bonden. gerangschikt, omdat daardair de relatie met zowel het
Haags<·h als het A/wterdanisc·h Del}arteme,11 het duidelijkst wordt gelegd.

A1

Wetten van Protoverenigingen

AlaWetten van het Haagsche Schaakgenootschap
Alcil

Wetten ran het Hacigsche Schaakgenootschap ran 31 -5-1803
EERSTE AFDEELING
Van de Leden in het algemeen

ART. 1.
Het Genootschap bestaat uit een onbepaald getal leden.

ART. 2.
Geen nieuw lid ial mogen worden voorgesteld, ten zij deszelts naatii ro ,ral aan een der Leden T·an her
hestriur is opgege\ en. ten einde op de gewone bijeenkonist aan de leden te w·orden voorgedragen.

ART. 3.
De aanneming geschiedt op de naastvolgende bijeenkonist, bij ballotage. met witte en zwarte bonen:
wordende de voorgestelde gehouden vc,or goedgekeurd. indien zich twee derde der tegenwoordig zijnde
leden. door witte bonen, voor hem heeft verklaard.

ART. 4.
Het Genootschap kan niet worden gedissolveerd. im lang ie+ Leden de soc,rlduring veriangen.

ART. 5.
Elk lid contribueert '6 jaarlijks .4. en de nieuwe leden, voor het eerste jaar .6, te voidoen op de eerste
bijecnkomst in elk jaai·. het welk gerekend wordi ,·an primo Meij tot ultimo April. Militaire officieren van
het gewoon guarnis(len. op de gewolie wijze t(,t leden aangenomen zijnde. behoeven slechts te betalen .
1:10:0. en voorts continueerende. hij het begin van elke drie maanden gelijke som van . 1:10:0.

ART. 6.
Wanneer een lid meer dan xeertien dagen nalatig blijft, in het voldc,en der \'erschuldigde contributie. 7al hij.
op bericht. door het bestuur deswegens aan de leden te doen. van zijn lidmaatschap ver\·allen worden
verklaard.

ART. 7.
Een lid. wiens lidmaatschap, buiten finale disolutie van het Genootschap. eindigt.
behcxidt gene pretentie op
des/.elfs eigendommen.

ART. 8.
De gewone bijeenkomsten zijn alle Ding. dagarond ten 7 uuren.

ART. 9.
Bij den aanvang van het Genix,tschap. worden de leden verdeeld in classen. weike van elkander een Pion
en de trait in sterkte verschillen. derwijze: dat de eerste classe aan de tweede zal voorgeven een Pion eli de
trait. aan de derde een Raadsheer of Paard. ter keuze s·an den 7waksten. aan de r·ierde een Kasteel. aan de

vijfde een Kasteel en een PIM. akin de zesde een Koningin. aan de /evende een Koningin en Pion. aan de
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agste een Koningin en Raadsheer enz. en /0 weder de tweede eli

s

olgende cla .·,en aan de mindere. naar

e;enredigheid.
ART. 10.
Bij hel arresteren der wetten wordt ene prcii'isionele rangschikking gemaakt.
ART. 1 1.

Om de drie maanden zal deze rangkhikking kunnen veranderen. naar gelang onderscheidende leden in
sterkte mi,gten zijn toegenomen.
ART. 12.
Ten einde dit /.oude kunnen worden nagegaan. wordt dIN,r de leden van het Bestuur .iantekening gehouden
van de spelen, welke gedaan worden na 's avonds ten 8 uuren. met bi ivoeging van de namen der spelers. en
door wien dezelve gewonnen of verloren zijn.
ART. 13.
Van de partijen. die quit gespeeld. 01' met vreemdelingen 01 leden r'an verdien,te gedaan worden. houcit
meri gene aantekening.

ART. 14.

Om de drie maanden wordi op de eerste bijeenkom;ten iii de maanden Meij.Augustus.November en
Februarij. door het Bestuur overgelegd ene li ist der leden. met bijvoeging vati het getal partijen, 't welk door
elk derzelven in dien tijd is gewonnen en verloren.
ART. 15.
hem gedane pi rti.ien heeft gewonnen. wordt tot ene
hogere classe bevorderd. mits hij niet minder dan 15 partijen heeft gespeeld. Bij de eerste rangschikking in
Augustus 1803 zal een getal van 10 partiien voor voldoende worden gehouden.
ART. 16.
De rang der leden in dezell'de classe wordt insgelijks om de drie maanden bepaaid. naar mate van het groter
aantal van de di)or hun gewonnen. in vergelijking van de door hun verloren spelen.
ART. 17.
Hel Bestuur bepaalt provisioneel de rangschikking van leden. die gedurende de lopende drie Illaanden
worden aangenomen. staande het echter aan de leden vrij. indien de onden·inding hun mogte leren. dat zil
te hoc)g wareti geclassificeerd. te verrcrken. um in ene mindere classe te wor(len geplaatst.
ART. 18.
Geen nieuw spel mag begonnen worden na twaalf uren.
ART. 19.
Ten agt uren trekken de als dan tegenwoordig zijnde leden nummers. om de wi.ize te bepalen. op welke zij
in den aanvang zullen spelen: blijvende het echter aan de leden vrijgelaten. in dezen onderling verschikkingen te maken.

Hij die. blijkens

deze

lijst,

twee derde van de door

ART.20.
Het staat aan de leden vrij vreenidelingen te introduceren mits derzelver namen bij de eerste introductie iii
een daartoe geschikt boek worden opgetekend. en onder voorwaarde. dat tegen denzelve gene 7(,danige
hezwaren worden ingebragt. als de meerderheid der leden konde doen besluiten oin hem te weren. Mi litaire
officieren. aihier in guarnisoen, zullen niet als vreemdelingen kunnen geintroduceerd worden.

ART.21.
Op #·clordragt van 't Bestuili· 1.ullen Ix,k leden van Kerdiensten kunnen aangenomen worden. welke gene
con tri but ie betalen. Niemand is daarloe admissihel. dan die 7ich door uitgegevene werken of op enere Wijie
aan de schaakkunst welverdienstelijk gemaakt heeft.

ART.22.
De schikking omtrent het ,pelen met geintrilduceerden

of Leden van verdienste wordt a.in het Be.tuur

overgelaten.

ART.23.
Het Bestuur bestaat uit drie gewone en twee buitengewone adviserende Leden.

ART.24.
De gewone Leden verdelen de vaste werkzaamheden onder elkanderen. onder de namen ean President.
Penningmeester en Secretari,.
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ART.25.
Jaarlijks treedt een derzelven af. de eerste reis bij 't lot en vervolgens bij tourbeurten. kunnende de
aftredende niet dan na verloop van een jaar weder verkoren worden.
ART.26.
De verkiezing geschiedt op de eerste bijeenkomst in Meij. bij besloten billietten, met volstrekte meerderheid der tegenwoordig zijnde leden.

ART.27
De twee leden. die in de driemaandelijksche classificatie het hoogste worden gerangschikt, 1.ijn. onder den
naam vam Primus en Secundus, de in het artikul 23 bedoelde adviserende Leden van het Bestuur. en
verpligt. om des noods de gewone Leden in derzelver functien te adsisteren.

ART.28.
Indien de Primus of Secundus gewone Leden van het Bestuur mogten zijn, warden zij als adviserende
Leden docir den Tertius en Quartus vervangen.
ART.29.
Het locaal tot de bijeenkonisten wordt. onder goedkeuring der Leden. door het Bestuur bepaald. het welk
wijders zorg draagt voor alle huishoudelijke schikkingen en benodigdheden. aankoop van Schaakspelen en
boeken, drukken van wetten en diplomata enz.
ART.30.
Het Bestuur doed rekening en verantwoording op de laatste bijeenkomst in April.
ART.31.
In het spelen zal men zich reguleren, naar de regels hier na geinfereerd, wordende alle geschillen. welke
echter onverhoopt in het spelen mogten ontstaan, aan de beslissing der tegenwoordig zijnde Leden. en alle
andere geschillen aan de zorg van het Bestuur overgelaten.
ART.32.
Elk lid ontvangt een exemplaar der wetten en diploma. tegen betaling van 10 stuivers
ART.33.
Op de gewone bijeenkomsten kunnen de wetten. bij meerderheid der presenten. worden vermeerderd of
veranderd. mits het voorstel daartoe op ene vorige bijeenkomst is geschied. en door ten minsten vier Leden
geappuijeerd.
Aldus gearresteerd in de Vergadering van voorn. Genootschap den 31 Meij 1803.

A la2 Wetten van het Haagsche Schaakgenootschap van november 1803
VERMEERDERINGEN EN VERANDERINGEN DER WETTEN VAN HET HAAGSCHE SCHAAKGENOOTSCHAP
ART. 1.
Het Bestuur wordt geauthoriseerd om zorgtedragen. dat de Leden het locaal van't Genootschap. alle dagen
en op alle tyden van den dag, kunnen frequenteren, van 's morgens ten 10 tot 's avonds ten 12 Uren. en om
deswegens de nodige schikkingen te maken en te contracteren. met goedkeuring der Leden.

ART.2.
Het staat aan de Leden vry, zich met zodanige spelen te vennaken. als zy zullen verkiezen wordende echter
het zogenaamde Lotto of Kienspel en alle Hazardspelen uitdrukkelyk verboden, op verbeurte van

lidmaatschap.

ART.3.
op Dingsdag avond zal geen ander spel kunnen gedaan worden dan Schaken, en wei in alles overeenkomstig het geen door de wetten daaromtrent is bepaaid.

ART.4.
Zo lang het Genootschap existeert, zal altyd ten minsten een avond in de week, uitsluitender wyze bestemd
blyven tot het Schaken volgens de classificatie, en geen ander spel zal op denzelven in het locaal van 't
Genootschap gedoogd worden. Deze wet zal niet kunnen veranderd worden, zo lang zes Leden dezelve
verkiezen te reclameren, zullende anderzins het Genootschap worden gehouden voor gedissolveerd
ART.5.
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Van de Schaakspelen. welke op undere tyden geschieden. wordt gene aantekening gchouden en gene notitie
gemii-rien.

ART.6.
Niemand. dan die althan de heginse10 van het Schaakspel kent. en met voeg in de agwe classe kan
gerangschikt w<,rden. /ill \Oortaan 101 Lid mogen worden aangenomen. /ullende de voorsteller daarvoor
Illuelen instaan.

ART.7.
Wanneer iem.ind tot Lid mogt iyn aangenomen. en het,ervolgens blyken. dat hy met de beginsel+ van het
Schaak+Pel onhekend A. Lai h> dadelyk wirden gerc,yeerd. en de vc)orsteller vervallen in ene hoete van,
7:():() binnen agt dagen te betalen, c,p verbeurte van lidmaatschap

ART.8.
Geen nieuw Lid wordt tot ,temnien ot' ballotteren toegelaten, voor en aleer hy op de gewone Dingsdagsche
byeenkom5ten is geconipareerd. en volgens de wet heeft gespeeld.
ART.9.
De gewone contributie der Leden voor een geheel jaar is . 8:0:0 en voor een hal fjaar . 4:0:() by het inkomen
iii 't Genootschap te betalen. Nieuwe Leden mllen daarenboven moeten betalen een entrddgeld van . 4:0:0.
ART. 10.
De tegenwoordige Leden zullen. voor dit lopende Gezeischapsjaar. niets nieer behoeven te contribueren.
dan het geen waartoe zy reeds zyn verbonden: zy. die nog voor het arresteren van deze alteratie der wetten.
worden aangenomen. betalen de . 6:0:0 by artikel 5 der wetten bepaald: Leden die naderhand voor dit half

jaar worden geaccepteerd. betaien , 8:0:0 als . 4:0:0 voor entree en , 4:():0 voor contributie.
ART. 11,
Officieren van het Guarnizoen en anderen. tot temporaire Leden wordende aangenomen. zyn vry van
entreegeld. maar /ullen voortaan verpligt om de drie Maanden. in plaats van . 1: 10:0 te fourneren , 2:0:0.
ART. 12.
Die gene van de tegenwoordige Leden. welke tot de alteratie van den 11 October gemeend hebben niet te
kunnen concurreren. en niet verkiezen te delen in het boven bepaalde aanhoudende gebruik van het locaal,
maar alleen de Dingsdagsche byeenkoinsten willen blyven bywonen. behouden de vryheid. oni ook in het
vervolg alleen deelgenoten te blijven van de wekelyksche byeenkomst. op de contributie, daar voor by de
wet bepaald, onder voorwaarde nogtan.s. dat dezelven zullen verpligt zyn. om voor den 1 Maart, van dit hun
voornemen aan het Bestuur schriftelyk kennis te geven.
ART. 13.
Leden, welke voortaan tot temporaire Leden. die om de drie Maanden betalen, worden aangenomen. zullen
verpligt zyn. het quartaal te betalen, in het welk zy worden geaccepteerd, ten zy zulks geschied was op het
laatste van de derde Maand.
ART. 14.
Leden, wier Lidmaatschap alleen door hun vertrek uit de Stad komt te eindigen, behouden. wanneer zy
naderhand als Vreeindelingen alhier zyn. het recht van entree. zonder dat zy behoeven te worden
geintroduceerd. en wanneer zy vervolgens wederom binnen de Stad komen te wonen. zullen zy. zonder
Ballotage tot Leden kunnen worden aangenonien. mits nochthans zich binnen een half jaar na hunne
terugkomst daartoe aangevende.
ART. 15.
Wanneer by de driemaandelyksche Classificatien het getal der spelen, die door een Lid zyn gedaan. niet
precies door drie kan worden gedeeld. ral het eerste der midden getallen met het voorgaande deelbaar getal.
en het tweede met het volgende worden gelyk gesteld. zo dat zal gerekend worden voor twee derden van
het getal 15 en 16 tien. van 17.18 en 19 twaal f. van 20. 21 en 22 veertien, van 23.24 en 25 zestien enz.
ART. 16.
Behalven de gewone Leden zullen ook aangenomen worden, Buitengewone en Gewone Leden van
Verdienste.
ART. 17.
De Buitengewone Leden van Verdienste betalen gene contributie. en worden op voordragt van het Bestuur.
aangenomen. Niemand is daartoe admissibel. dan die zich, dooruitgegevene werken. of op ene andere wys,
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aan de Schaakkonst

u'elverdien telyk heeft gemaakt.

ART. 18.
De Gewone Leden van Verdienste vormen de hoogste Classe der gewoone Leden. en blyven gehouden tc,t
alle derzel,·er verpligtingen. zy moeten aan de Leden der gewone Eerste Ciasse voorgeven een Pion en de
trait. en zo aan de andere Classe naar evenredigheid.

ART.19.

Tot

deze hoogste Classe kunnen, by de

gewone classificatien van Mey en October, bevorderd worden
Lodanige Leden der Eerste Classe. als gedurende het laatst verlopen half jaar. volgens de driemaandelyksche lysten, het vereischt getal Spelen gedaan. en Avee derden van de door hen gespeelde partyen gewonnen
hebben.

ART.2().
Indien een 1.id lot de Classe van Verdienste bevorderd zynde. gedurende het half jaar na zyn avancement.
nicer dan twee derden van de door hem gedane Spelen verliest. ral hy wederc,m als Lid der Eerste gewone

Classe warden aangemerkl.

ART.21.
Een Lid der Eer„te Classe het recht erlangende. om tot de Classe van Verdienste bevoorderd te worden. zal.
wanneer hy mcigl zwarigheid maken. om zich in dezelve te fouteneren. voor het avancement kunnen
hedanken.

ART.22.
De Schikking omtrent het Spelen met geintroduceerden en de Buitengewone Leden van Verdienste, wordt
aan het Bestuur overgelaten.

A Ja3

Wetten ran het Haagsche Schaakgenootscliap van 21 -2-1804

EERSTE AFDEEL1NG - Van de Leden in het algemeen
ART. 1.
Het Genoobchap bestaat uit Ordinaire en Temporaire Leden. Het getal der Ordinaire Leden zal niet meer
dan honderd mcigen bedragen. dat den Temporaire blijft onbepaald.
ART. 2.
Het Genexitschap kan niet worden gedis olveerd. zoo lang zes Leden de voortduring vorderen.
ART. 3.
Een Lid. w'iens Lidmaatschap. buiten finale dissolutie van het Genocitschap. eindigt. behoudt geene
aanspraak op des,elts eigendommen.
ART. 4.
De poordragt van nieuwe Leden geschiedt, na voorafgaande kennisgeving aan het Bestuur. op de gewone
tot schaken bestemde bijeenkoinv. wordende de naam van den voorgestelden. op een door den proposant
onderteekend billiet. gedurende den tijd van acht dagen. in de Gencwitschapszaal 5 (wirgehangen.
ART. 5.
De aanneming geschiedt op de naastvolgende bijeenkomst. bij ballotage. met witte bonen ten teken van
goed-. en zwarte ten teken van alkeuring: Lullende ten minsten twee derde witte bonen worden vereischt.
om den voorgestelden te admitteren.
ART. 6.
lemand dinmaal gedeballoteerd zijnde, kan niet wederom wor(len voorgesteld. dan op grond van do(,r het
Bestuur goedgekeurde redenen.
ART. 7.
Niemand. dan die ten minste den loop der stukken in het Schaakspel kent. en met voeg in den laatsten rang
kan geplaatst worden. mag lot Ordinair Lid worden aangenomen.

ART.8.
Wanneer iemand tot ordinair Lid mogt zyn aangenomen. en het vervolgens blyke. dat hy met de beginsels
van het Schaakspel onbekend is, zal hy dadelyk worden geroyeerd.

ART.9.
Geen nieuw Lid wordt tot steinmen of balloteren toegelaten, voor en aleer hy op de gewone tot Schaken
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bestemde hyeenki,nisten is gecompareerd, en volgends de wet heeft gespeeld.
ART. 10.
Het Bestuur heeft het recht om Buitenleden aantenemen. op zodanige voorwaarden. als conK·enabel zal

worden geoordeeld.

TWEEDE AFDEELING - Van de Contributien.
ART. 1.
De gewone Contributie der Ordinaire Leden. telkens in de maand Mei. bij den aan5ang van het Genmitschapsjaar le betalen, iA agt Gulden, en voor Leden die na den IMen November van elk jaar nic,glen woiden
ciangenomen. vier Gulden. Nieuwe Leden hetalen daar en hoven een entreegeld ; wi vier Gulden.

ART. 2.
Leden, wier Lidmaatschap alleen doc,r hun vertrek uit de stad was geeindigd. en. weder hunne woning
alhier nemende. t(,1 Leden worden ,·oorgesteld en aangenomen. behoeven geen entreegeld te betalen.

ART. 3.
De Leden, die. gebruik makende van het recht, het welk ,ij zich den Ilden October 18()3 hebben
gereserveerd, alleen de Dingsdagsche bijeenkomsten bi.iwonen, betalen eene contributie van vier Gulden:
hlijs·ende zij echter verpligt. c,Irt vlor den 1 sten Maart van elk jaar het Bestuur te int'ormeren. of zij dat recht

willen blijven behouden en uitoefenen.

ART. 4.
Officieren en andere personen. wier posten of betrekkingen hun verblyf alhier slechts voor een korte tyd
noodzakelyk maken. zullen tot Temporaire Leden kunnen worden aangenomen: dezelve zijn \·rij van
entreegeld, en betalen ids contributie. bij het begin van elke drie maanden, drie Gulden, gedurende het
eerste jaar van hun Lidmaatschap. en vervolgens twee Gulden. wordende aan 't Bestuur vrijgelaten dezeh e
's maandelijks te laten contribueren. indien daartoe voldoende redenen niogten existeren. Zij zijn verpligt
om het quartaal te voldoen. in het welk zij worden geaccepteerd. ten zij zulks was geschied op het laame
van de derde maand.

ART.5.
Temporaire Leden kunnen niet tot Leden van het Bestuur verkoren worden. en hebben. by eventuele
dissolutie van het Genootschap. gene aanspraak op deszelfs eigendommen.
ART. 6.
Wanneer een Lid meer dan veertien dagen. na schriftelijke a:mmaning van den Thesaurier. nalatig Mi itt ill
het voldoen der verschuldigde betalingen, i.al het Bestuur denzelven van zijn Lidm:lat1chap kunnen vervallen verklaren, en daarK'an aan de Leden kennis geven. door een bericht in de Genocitschapszaal
voortehangen

ART.7.
De ordinaire Leden, welke voor den 1 April van ieder jaar van hun lidniaatschap geen afstande hebben
gedaan. worden geacht. ook het ,·olgende. met Mey beginnende Genootschapsjaar. te continueren.

DERDE AFDEELING - Van de tot Schaken bepaalde bijeenkomsten
ART. 1.
Buiten den tijd Lan de t(,1 ichaken uibluitend bepaalde bijeenkomsten. staat het aan de Leden \'rij, zich met
zodanige spelen te vermaken. als zii zullen verkiezen: wordende echter het zogenaamde Lotto- i>f Klenspel.
en alle Ha3ardspelen uitdrukkelijk verboden. op verbeurte 5·an Lidinaatschap

ART. 2.

bilionder hepaald tot het schaken. m'ereenkonistig de Classificatie en de bi het
Genootschap aangenomene schaakregels. zotider dat eenig ander spel als dan zal gedc,ogd worden. Dit
Artikel zal niet kunnen veranderd w· ,rden. /0 lang zes Leden hetzelve verkiezen te reclameren. wordende
De Dingsdag avond wordt

anderszins het Genembchap gehouden vocir gedissolveerd. Echter behc,udt het Bestuur *teeds de \'ri.lheid.
om hij voorkomende om tandigheden eenen anderen dan den Dingsdag avond tot deze bileenkoniht te
hepalen.

ART. 3.
Ten agt uuren. en in de drie Winterinaanden ten zez·eli uuren. trekken de als dan tegenwoordig zijnde Leden
nummers, ten einde de w·ijze te bepalen. op w·elke zij in den aanvang zullen spelen: /.ijnde hij, die mede
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trekt. verpligt te ipelen, olgens de beslissing van het lot. Het staat de Leden niet \'rij in due \'erschikkingen
te maken. dan met goedkeuring van de presente Leden van het Bestuur, aan welke de regeling van alle
bijzonderheden ten dezen wordt overgelaten.
ART.4.
Het Bestuur niaaki de nodige schikkingen, omtrent het spelen met Lederi ,·an Verdienste en geintroduceerde Vreemdelingen.

ART. 5.
Het staat de Leden vrij. om in de 1chaakspelen op andere tijden dan den Dingsdag a\'ond. \·an de bepaalde
schaakregels. en van de Classificatie altewijken. indien de speler>, deswegen vooral convenieren.

VIERDE AFDEELING - Van de Classitie atie.
ART. 1.
De Leden zijn kerdeeld iii ,·ier Classen. welke negen Rangen bevatten: de Eerste Classe heeft slechts eenen
rang. de twede twee. de derde en vierde elk drie Rangen, die gerekend I#·orden een Pion en de trait \'an
elkanderen te verschillen. z66 dat de Eerste Rang voorgeeft aan den Tweden den Pion en de trait. aan den
Derden Edn Paard. aan den Vierden 6fn Kasreel, :ian den Vijfden Etn Kasteel en edn Pion. aan den Zesden
Kn Kasteel en Edn Paard. aan den Zevenden twee Kasteelen, aan den achtste de Koningin. aan den negende

den Vleugel aan de zijde van de Koningin, bestaande uit Edn Kasteel, ddn Paard, dein Raadsheer en dne
Pionnen. en zo insgelijks de twede en volgende Rangen aan de mindere naar evenredigheid.
ART.2.
Overeenkomvig de tegenwoordige Classificatie, gewyzigd op grond van de. gedurende de drie laatste
maanden van het eerste jaar. wegens de spelen der Leden, gehoudene aantekeningen. verdeelt het Bestuur
met den Isten Mey 1804 de Leden in deze nieuwe Classen en Rangen: derwyze nogthans dat de Eerste
Classe eli de Eerste Rang der twede openblyven. en dat zy die actueel leden zyn der eerste Clas:ie. niet
hoger worden geplaatst. dan den tweden Rang der nieuwe twede Classe. en zo de verdere Leden. naar
gelang van hunne tegenwoordige Classe en sterkte. Tem·yl zy. die actueel Leden zyn der twede. en met
Mey mogten bevorderd worden, by de volgende Classificatie in Augustus niet zullen avanceren.

ART.3.
Om de drie maanden zal deze rangschikking kunnen veranderen, naar gelang onderscheidene Leden in
sterkte mogten zijn toegenomen.
ART.4.
Ten einde dit zoude kunnen worden geobserveerd. wordt door de Leden van het Bestuur aanteekening
gehouden van de partijen. die op den tot schaken bijzonder bestemden avond door de Leden gewonnen.
verloren ol quit geipeeld worden. na agt en vddr twaall uuren. De spelen met Le(len van Verdienste of
geintn)duceerde Vreemdelingen worden niet aangetekend.

ART. 5.
Om de drie maanden, en wei op den eersten Dingsdag in de maanden Mey, Augustus. November en
February, wordt de in de laatst atgelopene drie maanden gehoudene aantekening door het Bestuur
overgelegd. en eene naimlyst der Leden, volgens de daaruit voortvloeiende Classificatie. welke met Mey
van ieder jaar plaats heeft, zal worden gedrukt en aan de Leden rondgedeeld.
ART. 6.
Hij die, blijkens deze lyst. 15 of meer partijen heeft gespeeld. en van dezelve. na aftrekking der remises,
volkomen twee derden gewonnen. wordt tot eene hogeren Rang. mids blyvende in dezelfde Classe,
bevoorderd: dan om uit de eene Classe tot eene hogere te avanceren. is het nodig drie vierden van de
gedarte partyen gewonnen te hebben. en om uit de twede Classe tot de eerste op te klimmen. behoort men
gedurende een half jaar drie vierden te winnen.
ART.7.
De Leden der vierde Classe, zullen door het Bestuur buitengewoon kunnen bevorderd worden, indien
hetzelve mogt oordelen, dat dezelve in sterkte waren toegenomen, en dat alleen byzondere omstandigheden
hen belet hadden. op de gewone wys te avanceren.
ART.8.
De Rang der Leden in dezelfde Classe wordt insgelyks om de drie maanden bepaald, naar mate van het
groter aantal der door hen gewonnen in vergelijking der verlorene spelen: rnet dien verstande nogthans. dat
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aan Leden, die vyttien ot Ineer partijen ged.I.ui hebben. den vmnang zal worden toegekend op hen. die
minder dan vyftien hehben gespeeld.

ART.9.
Het Bestuur bepaalt provisioneel. de Rangschikking van nieuwe Leden. aan wien het echter Trijstaat. orn
indien de ondervinding hen mogr leren, dat ii i te hoog waren geclassificeerd. zich in eene mindere Classe Ie

doen plautsen.

VIJFDE AFDEELING - Van de Leden van verdienste.
ART. 1.
Leden van Verdien+te worden aangenomen. op voordragi van het Bestuur: zij betalen gene Contributie. en

zijn vrij van de verpligtingen der gewone Leden.
ART. 2.
Niemand kan tot Lid van Verdienste benoemd worden, dan die zich, door uitgegevene werken. of op eene
andere wijze. aan de schaakkunst wdi verdienstelijk heeft gemaakt.
ZESDE AFDEELING - Van de Introductie van Vreemdelingen.
ART. 1.
Het staat aan de Leden \·rij Vreemdelingen te introduceren, mits derzelver namen, bij de eerste introductie,
in een daartoe geschikt boek worden opgetekend. Zodanige Vreemdeling zal, gedurende den tijd van edne
maand. aanhoudend het Genootschap kunnen frequenteren, maar als dan niet, dan na verloop van eene
andere maand. weder kunnen worden geintroduceerd.

ART. 2.
Voor Vreemdelingen worden gehouden personen, die niet binnen den Haag ot Haag Ambacht domicilieren.
Militaire Officieren, alhier in Guarnizoen. kunnen niet als Vreemdelingen aangemerkt worden
ART. 3.
Indien tegen een Geintroduceerden gewigtige bezwaren worden ingebragt. heeft het Bestuur de magt. om
denzelven de zaal van het Genootschap te ontzeggen.

ZEVENDE AFDELING - Van het Bestuur.
ART. 1.
Het Bestuur bestaat uit vij f gewone en twee buitengewone, adviserende Leden

of Assessoren.

ART. 2.
De gewone Leden verdelen de afzonderlijke werkzaamheden onder elkanderen, onder de namen van
President, Thesaurier, Secretaris en Commissarissen van de Zaal.

ART. 3.
De jaarlijksche verkiezing van het Bestuur geschiedt op den laatsten Dingsdag in April, bij beslotene
billieten, met volstrekte meerderheid der tegenwoordig zijnde Leden. Het nieuw Bestuur treedt in functie op
den 15 Mei. als de dag der oprigting van het Genootschap, welke op eene vriendschappelijke wijze zal
gevierd worden.

ART. 4.
De twee Leden. die in de driemaandelyksche Classificatie de hoogste worden gerangschikt, zijn, onder de
namen van Primus en Secundus, de bovengemelde buitengewone adviserende Leden van het Bestuur, en
des nodig verpligt om de gewone Leden in hunne werkzaainheden te assisteren.

ART. 5.
Indien de Primus en Secundus gewone Leden van het Bestuur mogten zijn, worden zij als Assessoren
vervangen door de hoogstgeclassificeerden, buiten de Leden van het Bestuur.
ART. 6.
Aan het Bestuur wordt aanbevolen het maken van huishoudelijke bestellingen. verzorging van alle
benodigdhe(len, en het daastellen van schikkingen. die het hoofdoogmerk van 't Genootschap kunnen
bevorderen.
ART. 7.
Het Bestuur wordt speciaal gela*t. oni zo veel mogelijk alle werken over het schaakspel. ook de nieuw
uitkomende. aantekopen.
ART. 8.
Het Bestuur Zorgt v(,or een zeschikt Locaal. het welk door cle Leden en geintoduceerde Vreemdelingen alle
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dagen. van 's morgens ten tien tot
daaromtrent alle hijzonderheden.

's

avonds ten twaalt' uren. kan worden gefrequenteerd, en regelt

ART. 9.
1n de zaal van het Genootschap mag niets worden voorgehangen, zonder toestemming van het Bestuur.

ART. 10.
Indien onverhoopt in de Genootschapszaal geschillen tusschen de Leden mogten ontstaan. zijn dezelven
verpligt zich aan de beslissing van het Bestuur te gedragen.
ART 1 1.
De algemene Rekening en verantwoor(ling geschiedt op den laatsten Dingsdag in april.
AGTSTE AFDELING - Van de Wetten.
ART. 1.
De interpretatie der Wetten is aan het Bestuur overgelaten. dcrh hetzelve i·erinag geene alteratien daarin te
maken.

ART. 2.
Voorstellen toi verandering der Wetten moeten. of van wegens het Bestuur. of met deszelfs voorkennis
door vijl- Leden. welke hun voorstel ondertekenen. op eene Dingsdagsche bijeenkomst geschieden. en in de
zaal voorgehangen worden.
ART. 3.
De Leden verklaren zich vc,or of tegen het voorstel. door ondertekende billieten te werpen in eene ten dien
einde daarbij geplaatste bus.
ART. 4.
Agt dagen naderhand wordt de bus geopend. en het Bestuur maakt het hesluit op. overeenkomstig de
meerderheid.
ART. 5.
Aan ieder Lid wordt jaarlijks een Diploma en een exemplaar der wetten ol de daarin gematikte veranderingen. ter hand gesteld. en daarroor tien stuivers betaald.
Aldus gearrestee,·d in de Vergadering van het Haagsche Scliaakgenootscliap de,i 2 1 Men Febritan· 1 804.

A la4

Wetten van het Hatigsche Schaakgenootschap\'an 1805

EERSTE AFDEELING - Van de Leden in het algemeen
ART. 1.
Het Genootschap bestaat uit Ordinaire en Temporaire Leden. Het getal der Ordinaire Leden /al niet meer
dan honderd mogen bedragen. dat Temporaire blijft onbepaald.
ART. 2.
Tot Temporaire Leden kunnen worden aangenomen Militaire Officieren en andere personen. wier posten of
betrekkingen hun verblijf aihier slechts vcmr een korten tijd noodzakelijk maken: zij kunnen niet lot Leden
\·an het Bestuur verkoren worden. en hebben geen aanspraak op de eigendommen van het Genootschap. by
eene eventuele dissolutie.
ART. 3.
Het Genootschap kan niet worden gedissolveerd, zoo lang zes Leden de voortduring vorderen.
ART. 4.
Een Lid, wiens Lidmaatschap. buiten finale dissolutie van het Genootschap. eindigt. behoudt geene
aanspraak op deszelfs eigendommen.

ART. 5.
De voordragt van nieuwe Leden geschiedt. na voorafgaande kennisgeving aan het Bestuur. op de gewone
tot schaken bestemde bijeenkomst: wordende de naam van den voorgestelden. op een door den proposant
onderteekend billiet. gedurende den tijd van acht dagen, in de Genootschapszaal v<,orgehangen.
ART. 6.
De aanneming geschiedt op de naastvolgende bijeenkomst. bij ballotage. met witte boonen ten teeken van
goed-, en zwarte ten teeken van atkeuring: zullende ten minsten twee derde witte boonen worden vereischt,
om den voorgestelden te deballoteren.
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ART. 7.
lemand ednniaal gedeballoteerd zijnde. kan niet wederom worden voorgesteld. dan op grond van door het
Be+tuur gcrdgekeurde redenen.
ART. 8.
Zij. die. R egens vertrek uit de Stad of andere voidoende redenen voor hun lidniaabchap hebben bed.inkt. en
vervolgens wederom tot Leden verlangen te worden aangencimen. Lullen dcx,r het Bestuur. zonder
Ballotage. kunnen geaccepteerd worden.
ART. 9.
Niemand. dan die ten minste den Imip der stukken in het Schaakspel kent. mag kit Ordinair Lid worden
aangenomen.

TWEEDE AFDEELING - Van de Contributien.
ART. 1.
De gewone Contributie der Ordinaire Leden, telkens in de maand Mei. bii den aanI'ang van het Genootschapsjaar te hetalen. is acht Gulden. en voor Leden die na den Isten November van elk ja& mogten
worden aangenomen. vier Gulden. Nieuwe Leden betalen daar en boven een entreegeld van vier Gulden.
ART. 2.
Leden, welke volgens Art. 8. der eerste Afdeeling door het Bestuur worden aangenomen. behoeven geen
entreegeld te betalen.

ART. 3.
De Le(len. die, gebruik makende van het regt, het welk zij zieh den 1 1 den October 1803 hebben
gereserveerd. alleen de Dingsdagsche bijeenkomsten bijwonen, betalen eene contributie van vier Gulden:
blijvende zij echter verpligt. oni v(klr den Isten Maart van elk jaar het Bestuur le informeren, of /.ij dat regt

willen blijven behouden en uitoefenen.

ART. 4.
Teniporaire Leden zijn vrij van entreegeld. en betalen als contributie, bij het begin van elke drie maanden.
drie Gulden. gedurende het eerste jaar van hun Lidmaatschap. en vervolgens twee Gulden. wordende aan 't
Bestuur vrijgelaten dezelve 's maandelijks te laten contribueren, indien daartoe voldoende redenen mogten
existeren. Zij zijn verpligt om het quallaal te voldoen. in het welk zij worden geaccepteerd, ten zij zulks was
geschied op het laatste van de derde maand.

ART. 5.
Wanneer een Lid meer dan veertien dagen, na schriftelijke aanmaning van den Thesaurier. nalatig blijft in
het voldoen der verschuldigde betalingen. zal het Bestuur denzelven van zijn Lidmaatschap kunnen vervallen verklaren. en daarvan aan de Leden kennis geven, door een berigt in de Genootschapszaal
voortehangen

DERDE AFDEELING - Van de tot Schaken bepaalde bijeenkomsten.
ART. 1.
Buiten den tijd van de tot schaken uitsluitend bepaalde bijeenkcimsten. staat het aan de Leden vrij. zich met
zoodanige spelen te vennaken. als zij zullen verkiezen: wordende echter het zoogenaamde Lotto- of
Kienspel, en alle Hasardspelen uitdrukkelijk verboden. op verbeurte van Lidmaatschap.
ART. 2.
De Dingsdag avond w·ordt bijionder bepa.ild tot het schaken, overeenkomstig de Klassificatie en de bij het
Genootschap aangenomene schaakregelen, zonder dat eenig ander spel als dan zal gedoogd worden. Dit
Artikel 7.al niet kunnen veranderd wor(jen. zoo lang zes Leden hetzelve verkiezen te reclanieren. wordende
anderszins het Genootschap gehouden voor gedissolveerd. Echter behoudt het Beguur steeds de vrijheid,
om bij voorkomende omstandigheden eenen anderen dan den Dingsdag avond tot deze bijeenkoinst te
bepalen.

ART. 3.
Ten acht uuren, en in de drie Wintermaanden ten zeven uuren. trekken de als dan tegenwcw,rdig /ijnde
Leden nummers. ten einde de wijze te bepalen, op welke zij in den aanvang zullen spelen: 7.ijnde hij. die
mede trekt. verpligt te spelen volgen1 de besliising van het lot. Het staat de Leden niet vrij in deie
r·erschikkingen te maken. dan met goedkeuring van de presente Leden van het Bestuur. aan welke de

regeling van alle bijzonderheden ten dezen wordt overgelaten. ten einde het algemeen genoegen ie
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bevorderen, en zoo veel mogelijk voortekomen. dat Leden van te ongelijke sterkte gena,diaakt worden met
elkanderen te spelen.
ART. 4.
Het Bestuur maakt de noodige schikkingen, onitrent het spelen met Leden \·an Verdienste en geintroduceerde Vreemdelingen.

ART. 5.
Het staat de Leden vrij, om in de schaakspelen op andere tijden dan den Dingsdag avond. van de bepaalde
schaakregels. en van de Klassificatie aftewijken, indien de spelers deswegens vooraf convenieren.
VIERDE AFDEELING - Van de Klassificatie.
ART. 1.
De Leden 7.ijn verdeeld in negen Klassen. die gerekend worden een Pion en de trait van elkanderen te
verschillen: z66 dat de eerste Klasse voorgeeft aan de tweede n Pion en de trait, aan de derde Edn Paard.
aan de vierde dan Kasteel. aan de vijfde den Kasteel en 6dn Pion, aan de zesde edn Kasteel en dEn Paard.
aan de zevende twee Kasteelen. aan de achtste de Koningin. aan de negende den VIeugel aan de zijde van

de Koningin, bestaande uit 66n Kasteel, 6En Paard, 66 Raadsheer en drie Pionnen; en zoo insgelijks de
tweede en volgende Klassen aan de mindere naar evenredigheid.

ART. 2.
's Jaarlijks zal deze rangschikking kunnen veranderen, naar gelang onderscheidene Leden in sterkte mogten
zijn toegenomen.

ART. 3.
Ten einde dit zoude kunnen worden geobserveerd, wordt door de l. (len van het Bestuur aanteekening
gehouden van de partijen. die op den tot schaken bijzonder bestemden avond door de Leden gewonnen,
verloren of quit gespeeld worden, na acht en vddr twaalf uren. De spelen met Leden van Verdienste of
geintroduceerde Vreemdelingen worden als remises aangeteekend.
ART. 4.
Op den laatsten Dingsdag in de maand April van elk jaar, worden drie Leden, bij besloten billieten,
benoemd, ten einde met Bestuurders en Assessoren uittemaken eene Commissie. waaraan de regeling der
Klassificatie voor het nieuwe Genootschapsjaar is overgelaten.
ART. 5.
Hij die, blijkens de door het Bestuur gehoudene aanteekening, dertig of meer partijen heeft gespeeld. en van
dezelve, na aftrekking der remises. volkonien twee derden gewonnen. wordt tot eene hogere Klasse
bevorderd.
ART. 6.
De Gecombineerde Commissie van Klassificatie zal voorts ook Leden. welke in sterkte mogten zijn
toegenomen. schoon niet in de termen van het voorgaand At-tikel vallende. kunnen avanceren. doch niet
anders dan met eenparigheid van stemmen.

ART. 7.
De Rang der Leden in dezelfde Klasse wordt bepaald. naar mate van het grooter aantal der door hen
gewonnen in vergelijking der verlorene spelen: met dien verstande nogtans, dat aan Leden. die dertig of
meer partijen gedaan hebben. den voorrang zal worden toegekend op hen. die minder dan dertig hebben
gespeeld.

ART. 8.
De Commissie heeft de vrijheid. zoo in het Metal der Klassen, als andere bijzonderhe(len. des noodig,
alteratien te maken b.v. wanneer Leden der eerste Klasse twee derden mogten gewonnen hebben.

ART. 9.
Na het voltooijen der jaarlijksche Klassificatie. wordt eene. volgens dezelve ingerigte, naamlijst der Leden
in de zaal van het Genootschap voorgehangen.
ART. 10.
Om de drie maanden. en wel vddr den eersten Dingsdag in de maanden Augustus. November en Februarij.
vergadert de Gecombineerde Commissie van Klassificatie. ten einde te beoordeelen. of ook buitengewone
avancementen mogten noodzakelijk 7.ijn geworden. waar toe nogtans niet dan met eenparigheid van
stemmen zal mogen besloten worden.
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ART. 1 1.
Het Bestuur bepaalt provisioneel de Rangxhikking van nieuwe Leden. aan wien het echter vrost:iat. orii
indien de ondeninding hen mogt leeren, dat zij te hoog waren geklassificeerd, zich in eene mindere Klask
te doen plaaben.

VIJFDE AFDEELING - Van de Leden van verdienste.
ART. 1.
Leden ,'an Verdienste woi·den aangencmen. op \·o<)rdragt van het Bestuur: zij betalen geene Contributie. en
zijn i·rij on ile verpligtingen der gew<ine Leden.
ART. 2.
Niemand kan tot Lid van Verdienste henoemd worden, dan die zich. door uirgegevene werken. of op eenige
andere wijze. aan de schaakkunst Wifl verdienstelijk heeft gemaakt.
ZESDE AFDEELING - Van de Buitenle(len.

ART. 1.
Het Bestuur kan tot Buitenleden aannemen Vreemdelingen, die in het Genootschap zijn getroduceerd
geweest, eli aan het/elve genoegzaam bekend zijn.
ART. 2.
Deze aanneming geschiedt in eene BestuursVergadering, en moet den eerst volgende Dingsdag aan de
Leden worden gecommuniceerd.

ART. 3.
De Buitenleden zijn Honoraire en Extraordinaire.

ART. 4.
Het Honorair Lidmaatschap kan door het Bestuur opgedragen worden aan bekende Schakers, die de Leden
der gewone eerste Klasse in sterkte evenaren of overtreffen; zij betalen geene Contributie en ontvangen 's
jaarlijks gratis een exemplaar der Wetten en een Diploma.

ART. 5.
Het Honorair Lidmaatschap wordt insgelijks opgedragen aan Leden van het Genootschap. welke uit de Stad
vertrekken. en op dien tijd in de eerste Klasse zijn gerangschikt.
ART. 6.
Extraordinaire Leden zijn zij welke, die sterkte in het schaken niet bezitten, zij betalen 's jaarlijks vier
gulden, en voor een exemplaar der wetten en 't Diploma tien stuivers.
ART. 7.
Leden van het Genootschap. welke niet in de eerste Klasse zijn gerangschikt, en uit de Stad vertrekken,
kunnen zich tot Extraordinaire Leden aangeven.
ART. 8.
Het Bestuur heeft het regt. om voldoende redenen, het Buitenlidmaatschap te doen ophouden.

ART. 9.
De Honoraire Leden worden gerekend te behooren tot de eerste Klasse, de Extraordinaire worden door het

Bestuur geklassificeerd.

ART. 10.
Buitenleden. op den Dingsdag avond tegenwoordig zijnde. loten mede. wordende hunne spelen insgelijks
opgeteekend.
ART. 1 1.

Wanneer Buitenleden in den Haag hunne woning nemen. worden /ij dadelijk, zonder ballotage of betaling
van entreegeld. als ordinaire geconsidereerd. en treden in alle derzelver regten en verpligtingen.

ZEVENDE AFDEELING - Van de Introductie van Vreemdelingen.
ART. 1.
Het staat aan de Leden vrij Vreemdelingen te introduceren. mits derzelver namen, bij de eerste introductie.
in een daartoe geschikt boek worden opgeteekend. Zoodanig Vreemdeling zal, gedurende den tijd van edne
maand. aanhoudend het Genootschap kunnen frequenteren. maar als dan niet. dan na verloop van eene
andere maand. weder kunnen worden geintroduceerd.

ART. 2.
Voor Vreemdelingen worden gehouden personen. die niet binnen den Haag of Haag Ambacht domicilieren.
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Militaire Officieren, alhier in Garnizoen. kunnen niet als Vreemdelingen aangemerkt worden
ART. 3.
indien tegen een Gei ntroduceerden gewigtige bezwaren worden ingebragt. heeft het Bestuur de magt. om
denzelven de zaal van het Genootschap te ontzeggen.
ACHTSTE AFDEELING - Van het Bestuur.
ART. 1.
Het Bestuur bestaat uit vij f gewone en twee buitengewone. adz·iserende Lelen of Assessoren.
,ART. 2
De gewone Leden verdeelen de afzonderlijke werkzaamheden onder elkanderen, onder de namen van
President. Thesaurier, Secretaris en Commissarissen van de Zaal.

ART, 3.
De jaarlijkbihe verkiezing van het Bestuur geschiedt op den laatsten Dingsdag in april, bij beslotene
billieten. met volstrekte meerderheid der tegenwoordig zijnde Leden. Het nieuw Bestuur treedt in functie op
den 15 Mei. als de dag der oprigting van het Genootschap, welke op eene vriendschappelijke wijze zal

gevierd wor(len.

ART. 4.
De twee Ordinaire Leden. die hij de jaarlijksche Klassificatie de ho(,gste worden gerangschikt. Lon. onder
de namen van Primus en Secundus, de bovengemelde buitengewone adviserende Leden van het Bestuur. en

des noodig verpligt om de gewone Leden in hunne werkzaamheden te assisteren.
ART. 5.
Indien de Primus en Secundus gewone Leden van het Bestuur mogten zijn, worden zij als Assessoren
vervangen door de hoogstgeklassificeerden. buiten de Leden van het Bestuur.
ART. 6.
Aaii het Bestuur w'ordt aanbevolen het maken van huishoudelijke bestellingen. verzorging van alle

benoodigdheden. en het daarstellen van schikkingen. die het hoofdoogmerk vati '1 Genootschap kunnen
bewrderen.
ART. 7.
Het Bestuur wordt speciaal gelast. oin /00 veel mogelijk alle werken over het schaakspel. mk de nieuw
uitkoniende. aantekoopen.
ART. 8.
Het Bestuur zorgl voor een geschikt Locaal. het welk door de Leden en geintoduceerde Vreemdelingen alle
dagen, van 's morgens ten tien lot 's avonds ten twaalf uren, kan worden gefrequenteerd. en regelt
daaronitrent alle bij/onderheden.
ART. 9.
In de zaal van het Genootschap mag niets worden voorgehangen. zonder toestemming van het Bestuur.
ART. 10.
Indien onverhoopt in de Genootwhapszaal geschillen tusschen de Leden mogten ontstaan, zijn dezelven
verpligt zich aan de beslissing van het Bestuur te gedragen.

ART I t.
De algemeene rekening en Verantwoor(ling geschiedt op den laatsten Dingsdag in april.

NEGENDE AFDEELING - Van de Wetten.
ART. 1.
De interpretatie der Wetten is aan het Bestuur overgelaten. doch hetzelve vermag geene alteratien daarin te
maken.

ART. 2.
Voorstellen tot verandering der Wetten moeten, of van wegens het Bestuur, of met deszelfs voorkennis
door vijf Leden, welke hun voorstel onderteekenen. op eene Dingsdagsche bijeenkonist geschieden. en in
de zaal voorgehangen worden.
ART. 3.
De Leden verklaren zich voor of tegen het voorstel. door onderteekende billieten te werpen in eene ten dien
einde daarbij :eplaatste bus.

ART. 4.
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Acht dagen naderhand wordt de bus geopend. eli het Bestuur maakt het besluit op. overeenkonistig de
meerderheid.

ART. 5.
Aan ieder Lid wordt jaarlijks een Diploma en een exemplaar der wetten of daarin gemaakle reranderingen.
als mede eene naar ouderdom van Lidniaatschap ingerigte naamlijst der Leden, met bijvoeging van de
nanien der Bestuuiderh. Primi. Secundi en Assessoren. ter hand gesteld. en daarvoor tien stuivers betaald.

A ki5 Wetten ran bet Haagsche Schaakgenoc,tschap van 1806
AMPLIATIEN EN ALTERATIEN der wetten ,·:in het HAAGSCHE SCHAAKGENOOTSCHAP. \%06
TWEEDE AFDEELING
ART.6.
De ordinaire Leden. welke voor den I April van ieder jaar van hun lidmaatschap geen afstand hebben
gedaan. worden geacht. c,ok het volgende met Mei beginnende

te conlinueren.

DERDE AFDEELING
ART.3.
Ten acht uuren, en in de drie wintermaanden. het Bestuur zulks nc)odzakelijk oordeelende, ten /even uren.
trekken de als dan tegenwoordig zi.inde Leden nuinmers enz.
VIERDE AFDEELING - Van de Klassificatie.
ART. 1.

De Leden zijn verdeeld in lien Klas.sen. die gerekend worden eenpion en de trait van elkander te
verschillen. zoo dat de eerste Klasse voorgeeft aan de tweede enz. .ian de negende en tiende den vleugel am
de zijde van de koningin enz.

ART.2.
De gewone Leden verdeelen de afzonderlijke werkzaamheden linder elkanderen, onder de namen van
Thesaurier. Secretaris en Commihsarissen. van welke laatste. bij afwisseling. van vier tot maanden. een
fungeert als Commissaris President.

ART.4.
De twee ordinaire. in den Haag wonende Leden. die ew.

Drukfout
in ART.6.der EERSTE AFDEELING.
Staat zullende ten minsten twee derde wine boonen worden vereischt. om den voorgestelden te deballoteren:

Lees zullende ten minsten twee derde -H·arte boonen enz.

A 1 a6

Wette,i ·an het Haagsche Schaakgenootschap vati 4-5-1807

EERSTE AFDEELING - Van de Leden in het algemeen
ART. 1.
Het Genootschap bestaat uit Ordinaire en Temporaire Leden. Het getal der Ordinaire Leden mi niet nicer
dan honderd mogen bedragen, dat Tempi,raire blijft onbepaald

ART. 2.
Tot Temporaire Leden kunnen worden aangenomen Militaire Officieren en andere personen. wier posten cit
hetrekkingen hun verblij f alhier slechts ,·oor een korten tijd noodzakelijk maken: zij kunnen niet tot Leden
van het Bestuur verkoreii worden. en hebben geen aanspraak op de eigendommen van het Gencot.whap. by
eene eventuele dissolutie.
ART. 3.
Het Genootschap kan niet worden gedissolveerd,zoo lang yes Leden de voortduring wrderen.
ART. 4.
Een Lid. wien1 Lidmaat hap. buiten finale dissolutie van het Genootschap. eindigt. behoudt geene
aanspraak op deszelfs eigendominen.
ART. 5.
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De voordragt van nieuwe Leden geschiedt, na voorafgaande kennisgeving aan het Bestuur. op de ge\# one
tot schaken bestemde bijeenkomst: wordende de naam van den voorgesteklen. op een door den proposant
onderteekend billiet. gedurende den tijd van acht dagen. in de Genootschapszaal voorgehangen.
ART. 6.
De aanneming geschiedt op de naastvolgende bijeenkomst. bij ballotage. met witte boonen ten teeken van
goed-, en zwarte ten teeken van afkeuring, zullende ten minsten twee derde witte boonen worden vereischt.
om den voorgestelden te deballoteren.
ART. 7.
Iemand ddnmaal gedeballoteerd zijnde. kan niet wederom worden voorgesteld, dan op grond van door het
Bestuur goedgekeurde redenen.
ART. 8.
Zij. die. wegens vertrek uit de Stad of andere voldoende redenen voor hun lidmaat hap hebben bedankt. en
vervolgens wederom tot Le(len verlangen te worden aangenomen, zullen door het Bestuur, zonder
Ballotage, kunnen geaccepteerd worden.
ART. 9.
Niemand, dan die ten minste den loop der stukken in het Schaakspel kent, mag tot Ordinair Lid worden
aangenomen.

TWEEDE AFDEELING - Van de Contributien.
ART. 10
De gewone Contributie der Ordinaire Leden, telkens in de maand Mei. bij den aanvang van het Genootschapsjaar te betalen. is acht Gulden, en voor Leden die na den I sten November van elk jaar mogten
worden aangenomen, vier Gulden. Nieuwe Leden betalen daar en boven een entreegeld van vier Gulden.
ART. 11.
Leden. welke volgens Art. 8. der eerste Afdeeling door het Bestuur worden aangenomen, behoeven geen
entreegeld te betalen.

ART. 12.
De Leden. die, gebruik makende van het regt, het welk zij zich den ilden October 1803 hebben
gereserveerd. alleen de Dingsdagsche bijeenkomsten bijwonen. betalen eene contributie van vier Gulden:
blijvende zij echter verpligt. om v66r den 1 sten Maart van elk jaar het Bestuur te informeren, of zij dat regt
willen blijven behouden en uitoefenen.
ART. 13.
Temporaire Leden zijn vrij van entreegeld. en betalen als contributie, bij het begin van elke drie maanden.
drie Gulden, gedurende het eerste jaar van hun Lidmaatschap. en vervolgens twee Gulden. wordende aan 't
Bestuur vrijgelaten dezelve 's maandelijks te laten contribueren, indien daartoe voldoende redenen mogten
existeren. Zij zijn verpligt om het quartaal te voldoen, in het welk zij worden geaccepteerd, ten zij zulks was
geschied op het laatste van de derde maand.
ART. 14.
Wanneer een Lid meer dan veertien dagen. na schriftelijke aanmaning van den Thesaurier. nalatig blijft in
het voldoen der verschuldigde betalingen. zal het Bestuur denzelven van zijn Lidmaatschap kunnen vervallen verklaren, en daarvan aan de Leden kennis geven, door een berigt in de Genootschapszaal
voortehangen

DERDE AFDEELING - Van de tot Schaken bepaalde bijeenkomsten.
ART. 15.
Buiten den tijd van de tot schaken uitsluitend bepaalde bijeenkomsten. staat het aan de Leden vrij. zich met
zoodanige spelen te vermaken, als zij zullen verkiezen: wordende echter het zoogenaamde Lotto- of
Kienspel, en alle Hasardspelen uitdrukkelijk verboden, op verbeurte van Lidmaatschap.
ART. 16.
De Dingsdag avond wordt bijzonder bepaald tOt het schaken. overeenkomstig de Klassificatie en de bij het
Genootschap aangenomene schaakregelen. zonder dat eenig ander spel als dan zal gedoogd worden. Dit
Artikel zal niet kunnen veranderd worden, zoo lang zes Leden hetzelve verkiezen te reclameren, wordende
anderszins het Genootschap gehouden voor gedissolveerd. Echter behoudt het Bestuur steeds de vrijheid,
om bij voorkomende omstandigheden eenen anderen dan den Dingsdag avond tot deze bijeenkomst te
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bepalen.

ART. 17.
Ten acht uuren. en in de drie Wintemiaanden ten zeven uurell. trekken de als dan tegenwoot-dig tijnde
Leden numniers. ten einde de wijze te bepalen. op welke zij in den aanvang zullen spelen: zijnde hij. die
mede trekt, verpligt te spelen volgens de beslissing van het lot. Het st:iat de Leden niet vrij in deze
verschikkingen te maken, dan met gcrdkeuring van de presente Leden van het Bestuur. aan welke de
regeling kan .tile hijzonderheden ten dezen wordt overgelaten. ten einde het algemeen genoegen te
bevorderen. en zoo veel mogelijk voortekomen. dat Leden van te ongelijke sterkle genoodzaakt worden met

elkanderen te spelen.
ART. 18.
Het Bestuur maakt de no xlige schikkingen, omtrent het spelen met Leden van Verdienste en geintroduceerde Vreemdelingen.
ART. 19.
Het staat de Leden \ rij, om in de schaakspelen op andere tijden dan den Dingsdag avond, van de bepaalde
schaakregels. en van de Klassificatie aftewijken, indien de spelers deswegens vooraf convenieren.
VIERDE AFDEELING - Van de Klassificatie.

ART.20.
De 1«eden zijn verdeeld in tien Klassen, die gerekend worden een Pion en de trait van elkanderen te
verschillen, z66 dat de eerste Klasse voorgeeft aan de tweede idn Pion en de trait. aan de derde Edn Paard.
aan de vierde Wn Kasteel. aan de vijfde *dn Kasteel en Hn Pion, aan de zesde Edn Kasteel en din Paard.
aan de zevende twee Kasteelen. aan de achtste de Koningin, aan de negende den VIeugel aan de zijde van
de Koningin, bestaande uit 6dn Kasteel. adn Paard, e(in Raadsheer en drie Pionnen; en zoo insgelijks de
tweede en volgende Klassen aan de mindere naar evenredigheid.
ART.21.
's Jaarlijks zal deze rangschikking kunnen veranderen, naar gelang onderscheidene Leden in sterkte mogten
zijn toegenomen.

ART.22.
Ten einde dit zoude kunnen worden geobserveerd, wordt door de Leden van het Bestuur aanteekening
gehouden van de partijen. die op den tot schaken bijzonder bestemden avond door de Leden gewonnen,
verloren of quit gespeeld worden. na acht en vddr twaalf uren. De spelen met Leden van Verdienste of
getntroduceer(le Vreemdelingen worden als remises aangeteekend.
ART.23.
Op den laatsten Dingsdag in de maand April van elk jaar, worden drie Leden, bij besloten billieten,
benoenid. ten einde met Bestuurders en Assessoren uittemaken eene Commissie, waaraan de regeling der
Klassificatie voor het nieuwe Genootschapsjaar is overgelaten.
ART.24.
Hij die. blijkens de door het Bestuur gehoudene aanteekening, dertig of meer partijen heeft gespeeld. en van
dezelve. na aftrekking der remises. volkomen twee derden gewonnen. wordt tot eene hogere Klasse
bevorderd.

ART.25.
De Gecombineerde Commissie van Klassificatie mi voorts ook Leden. welke in sterkte mogten zijn
toegenomen, schoon niet in de termen van het voorgaand Artikel vallende. kunnen avanceren, d()ch niet
anders dan met eenparigheid van stemmen.

ART.26.
De Rang der Leden in dezelfde Kiasse wordt bepaald, naar mate van het grooter aantal der door hen
gewonnen in vergelijking der verlorene spelen: met dien verstande nogtans. dat aan Leden. die dertig of
meer partijen gedaan hebben. den voorrang zal worden toegekend op hen. die minder dan dertig hebben
gespeeld.

ART.27.
De Commissie heeft de \ rijheid, zoo in het getal der Klajsen. als andere bijzonderheden. des noodig.
alteratien te maken b. ·. wanneer Leden der eerste Kiasse twee derden mogten gewonnen hebben.

ART.28.

498
Na het voltooijen der jaarlijksche Klassificatie. wordt eene. volgens dezelve ingerigte. naamlijst der Leden

in de /aal van het Genootschap voorgehangen.

ART. 29.
Om de drie maanden. en wei v(kir den eersten Dingsdag in de maanden Augustus. November en Februarij.
I ergadert de Gecombineerde Commissie van Klassificatie. ten einde te beoordeelen. of ook buitengewone
a\·ancementen mogren noodzakelijk zijn gewcirden. waar toe nogtans niet dan met eenparigheid van
*tenimen zal mogen besloten worden.
ART. 30.
Het Bestuur bepaalt provisioneel de Rangschikking van nieuwe Leden. aan wien het echter #ri.istaat. om
indien de ondervinding hen mogt leeren. dat zij te hoog waren geklassificeerd, rich in eene mindere Klasse
te doen plaatsen.

VIJFDE AFDEELING - Van de Le(len van verdienste.
ART.31.
Leden I,an Verdienste worden aangenomen. op voordragt van het Bestuur. zi.i betalen geene Contributie, en
i.ijn \'rij van de verpligtingen der gewone Leden.

ART.32.
Niemand kan tot Lid van Verdienste benoemd worden, dan die zich. door uitgegevene werken. of op eenige
andere wi ize. .ian de schaakkunst wdi verdienstelijk heeft gemaakt.
ZESDE AFDEELING - Van de Buitenleden.
ART.33.
Het Bestuur kan tot Buitenleden aannenien Vreemdelingen. die iii het Genootschap zijn getroduceerd
geweest. en aan hetzelve genoegzaam bekend zijn.
ART.34.
Deze aanneming geschiedt in eene BestuursVergadering. en moet den eerst volgende Dingsdag aan de
Leden worden gecommuniceerd. voor en aleer effect te kunnen sorteren.
ART.35.
De Buitenleden zijn Honoraire en Extraordinaire.
ART.36.
Het Honorair Lidmaatschap kan door het Bestuur opgedragen worden aan bekende Schakers. die de Leden
der gewone eerste Klasse in sterkte e; enaren of overtreffen: zij betalen geene Contributie en ontvangen 's
.laarlijks gratis een exemplaar der Wetten en een Diploma.
ART.37.
Het Honorair Lidmaatschap wordt insgelijks opgedragen aan Leden van het Genootschap. welke uit de Stad
vertrekken, en op dien tijd in de eerste Klasbe zijn gerangschikt.
ART.38.
Extraordinaire Leden zijn zij welke. die sterkte in het schaken niet be/itten. zij betalen 's 1.iarlijks ,'ier
gulden. en voor een exemplaar der wetten en 't Diploma tien +tuivers. Het Bestuur heeft echter de faculteit.
hen van deze betalingen vrij te stellen
ART.39.

Leden van het Genootschap, weike niet in de eerste Klasse zijn gerangschikt. en uit de Stad vertrekken,
kunnen zich tot Extraordinaire Leden aangeven.
ART.40.
Het Bestuur heeft het regt. om \oldoende redenen. het Buitenlidmaatschap te doen ophouden.
ART.41.
De Honoraire Leden worden gerekend te behooren tot de eerste Klasse. de Extraordinaire worden dc,or het
Bestuur geklassificeerd.

ART. 42.
Buitenleden. op den Dings(lag avond tegenwoordig zijnde. loten mede. wordende hunne spelen insgelijks
opgeteekend.

ART. 43.
Wanneer Buitenleden in den Haag hunne woning nemen, kunnen dezehe in eene Bestuurs ergadering tot
ordinaire Leden worden aangenomen. onder de unrwaarde in Artikel 34 \enneld.
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ZEVENDE AFDEELING - Van de Introductic van Vreemdelingen.
ART.44.
Het quat aan de Leden i·rij Vreemdelingen te intrciduceren. mits derzelver namen, bij de eerste introductie.

in een daartoe geschikt boek worden opgeteekend. Zoodanig Vreenideling zal. gedurende den tijd van Edne
maand. aanhoudend het Genootschap kunnen frequenteren. m:tar als dan niet. dan na verloop van eene
andere maand. weder kunnen Borden geintroduceerd.
ART.45.
Voor Vreenidelingen worden gehouden persi,nen. die niet binneii den Haag of Haag Ambacht domicilieren.
Militaire Officieren. alhier in Garnizoen, kunnen niet als Vreemdelingen aangemerkt worden .
ART.46.
Indien tegen een Gdntroduceerden gewigtige bezwaren worden ingebragt. heeft het Bestuur de magt. om

denzelven de Laal van het Genootschap te ontzeggen.

ART.47.
De Leden blijven ;'erantwwrdelijk vmr de verteeringen van de dc*,r hen geintrc)duceerde Vreemdelingen.

ACHTSTE AFDEELING - Van het Bestuur.
ART.48.
Het Bestuur hestaat uit vijl gewone en twee buitengewone. adviserende Ledeii ot Assessoren.

ART.49.
De gewone Leden verdeelen de at'zonderlijke werkzaamheden onder elkanderen. onder de namen van
President. Thesaurier. Secretaris en Commissarissen: van welke laaiste, van vier tot vijf maanden. een

fungeert als Commissaris President.

ART.50.
De jaarlijksche verkiezing van het Bestuur geschiedt op den laaisten Ding,dag iii april, bij beslotene
billieten. met volstrekle meerderheid der tegenwoordig zijnde Leden. Het nieuw Bestuur treedt in functie op
den 15 Mei. als de dag der oprigting van
gevierd worden.

het

Genootschap, welke op eene vriendschappelijke wijze zal

ART.51.
Het tegenwoordig Bestuur wordt gecontinueerd voor den tijd van drie jaren, en dus tot den 15 Mei 1810.

ART.52.
De twee Ordinaire Leden, die bij de jaarlijksche Klassificatie de hoogste worden gerangschikt, zijn. onder
de namen van Primus en Secundus. de bovengemelde buitengewone adviserende Leden van het Bestuur, en
des noodig verpligt om de gewone Leden in hunne werkzaamheden te assisteren.

ART.53.
1ndien de Primus en Secundus gewone Leden van het Bestuur mogten zijn. worden zij als Assessoren
vervangen door de hcw,gstgeklassificeerden. buiten de Leden van het Bestuur.

ART.54.
Ingeval gedurende de eerstvolgende drie jaren plaatsen in het Bestuur mogten konien te vaceren, heeft
hetzelve het regl, ter vervulling daarvan. de assesoren opteroepen. cif andere ordinaire Leden te assumeren.

ART.55.
Aan het Bestuur wordt aanbevolen het maken van huishoudelijke bestellingen, verzorging van alle
henoodigdheden. en het daarstellen van schikkingen. die het hoofdoogmerk van 't Genootschap kunnen
bevorderen.

ART.56.
Het Bestuur wordt speciaal gelast. om
uitkomende. aantekoopen.

ZO()

veel mogelijk alle werken over het schaakspel. ix,k de nieuw
ART.57.

Het Bestuur zorgt voor een geschikt Locaal, het welk dcx, r de Leden en geintoduceerde Vreenidelingen alle

dagen. van 's morgens ten tien Ic,t 's a\·onds ten twaalf uren. kan wirden gefrequenteerd. eli regelt
daart,mtrent alle bijzonderheden.

ART.58.
Het Bestuur zorgtioor een geschikt 1(,caal het welk door de Leden en geintroduceerde Vreemdelingen alle
dagen. e·an 's morgens ten tien tot 's avonds ten twaalf uren. kan worden gefrequenteerd, en regelt
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daaromtrent alle byzonderheden.

ART.59.
In de zaal van het Genoobchap mag niets worden voorgehangen. zonder toestemming van het Bestuur.
ART.60.
Indien onverhoopt in de Genootschapszaal geschillen tusschen de Leden mogten ontstaan. zijn dezelven
r·erpligt zich aan de beslissing van het Bestuur te gedragen.
ART.61.
De algemeene rekening en Verantwoording geschiedt op den laatsten Dingsdag in april.

NEGENDE AFDEELING - Van de Wetten.
ART.62.
De interpretatie der Werten is aan het Bestuur overgelaten. doch het,elve vermag geene alteratien daariti te
maken.

ART.63.
Voorstellen tot verandering der Wetten moeten. of van wegens het Bestuur. of' Illet deszelfs vc)orkennis
door vijf Leden. welke hun voorstel onderteekenen, op eene Dingsdagsche bijeenkomst geschieden. en in
de zaal voorgehangen worden.

ART.64.
Gedurende de eerstvolgende drie jaren zal geen voorstel tot verandering der Wetten mogen gedaan worden.
dan na dat hetzelve. in eene vergadering der Leden en Assesoren van het Bestuur. is goedgekeurd.

ART.65.
De Leden verklaren rich voor of tegen het voorstel, door onderteekende billieten te werpen in eene ten dien
einde daarbij geplaatste bus.

ART.66.
Acht dagen naderhand wordt de bus geopend. en het Bestuur maakt het besluit op. overeenkomstig de
meerderheid.

ART.67.
Aan elk Lid wordt een Diploma en een exemplaar der wetten of daarin gemaakte veranderingen. als mede
eene naar ouderdom van Lidmaatschap ingerigte naamlijst der Leden. met
bijvoeging van de namen der
Bestuurders, Primi. Secundi en Assessoren, ter hand gesteld. en daarvoor tien stuivers betaald.
Aldus gearresteerd in de Vergadering van het Haagsche Schaakgencutschap, den 4 Mei 1807.

Alb Het Hollmidsch Schaakge,iootschap en zijn Departementen

Albl Algemeene wetten van het Hollandsch Schaakgenootschap, gearresteerd den
20- 1 - J 808
Algemeene Bepalingen

ART I.
Niemand kan tot Lid van het Genootschap worden aangenomen. dan die ten minsten den loop der stukken
in het Schaakspel volkomen kent.

ART 2.
Het Genootschap bestaat uit zoo vele afzonderlijke Gezelschappen. als zich tot Del)artementen van hetzelve
aangeven. en door het Hoofd-Bestuur worden aangenomen.
ART 3.
De Departementen regelen iich naar de Algemeene Wetten van het Genootschap en de
aangenomen
Schaakwetten: zij verleenen aan elkanders Leden onderling vrijen toegang tot hunne bijeenkomsten. en
nemen derzelve bij verandering van woonplaats tot niedeleden aan. op vertooning van het Diploma. indien
nogtans twee Gezelschappen, tot de algemeene verbroedering behoorende. in dezelve stad bestaan. zijn
deze niet verpligt elkanders Leden te admitteren.
ART 4.
De Gezelschappen maken zoodanige huishoudelijke wetten en inrigtingen. omtrent het aannemen van
Leden, de contributie, het bestuur, de plaats en wijze van bijeenkomst. als zij verkiezen, en geven daarvan
-
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tennis aan het Hoofd-Bestuur.

ART 5.
Zij <,tit5aligen van het Hix,id-Bestuur jaurlijk* eene opgaaf L.in het getal der Departementen en de namen
der Leden. alsmede het vereischte geral Wetten en Diplomala: /.ij betalen daarvoor aan het Hoofd-Be uur
i·ocirelk nieuw Lid een Gulden. en \·oorts 's j,1.11·0 ze0 Stuivers %·ocirde ,·emieuwing 5an ieder

Dip 10111.1.

Van het Hc,<,id-Departetiient

ART 6.
Het Gezelschap in de Residentieplaats san het Gouvernement en de meerderheid van des,elfs Bureaux
wordt a14 Hoold-Departement. en deszelts Bestuur als Hcx,ld-Bestuur van het Genoc,tschap aangemerkt

ART 7.
De Leden van het Hooid-Departement /ijn. naar hunne sterkte in het Schaakspel. verdeeld in tien Klassen,
welke gerekend worden een pion en de trait van elkanderen te verschillen: in dier voege, dat de Eerste
Klasse voorgeeft aan de Tweede. een pion en de trait: aan de Derde een paard. aan de Vierde een kasteel:
aan de Vijfde een kasteel en een pion: aan de Zesde een kasteel en een paard: aan de Zevende en achtste
Mee kasteelen: aan de Negende en Tiende de vleugel aan de zijde der Koningin. bestaande uit een kasteel.
een paard. een raadsheer en drie pionnen. en zoo insgelijks de tweede en volgende Klassen aan de mindere
naar evenredigheid.

ART 8.
Het rangschikken der Leden en het maken van bepalingen daaronitrent is aan het Hoot'd-Bestuur
opgedragen. met overleg van de Mee hoogst geclassificeerde Leden, den Primus en Secundus. als
Assessoren van het Bestuur. in alles wat de Klassificatie betreft. Indien de Primus en Secundus gewone
Leden van Bestuur mogten zijn. worden zij als Assessoren vervangen, door de daarop in rang volgen(le
Leden.

ART 9.
Voor zoo verre andere Departementen de Klassificatie verkiezen aan te nemen. geschiedt zulks met overleg
van het Hoofd-Bestuur.
ART 10.
Le(len van Gezelschappen, bij welke geene Klassificatie is ingevoerd, kunnen zich des verkiezende in de
rangschikking van 't Hoofd-Department doen begrijpen.

ART l l.
Het Hoofd-Departement kan niet worden gedissolveerd. zoo lang vier Leden de voortduring verlangen
Van de Honoraire Leden, de Buitenleden, en Leden van Verdiensten
ART 12.

De Leden der Eerste Klasse dragen den naam van Honoraire Leden, en ontvangen gratis de Wetten en
Diplomata.
ART 13.
Schakers van de sterkte der Eerste Klasse. woonachtig op plaatsen. waar geen Departement van het
Genootschap bestaat, kunnen door het Hoofd-Bestuur mede tot Honoraire Leden wor(len aangenomen.
ART 14.
Schakers van mindere sterkte, zich in gelijk geval bevindende, kunnen als Buitenleden worden aangenomen, tegen betaling van het gewoon Diploma-geld.
ART 15.
Het Hoofd-Bestuur heeft het regt Leden 'an verdienste aan te nemen. die vrij zijn van alle de verpligtingen
der gewone Leden, en ook niet gehouden tot contrihutie in eenig Geielschap. van het welk zij tes'en a|+
bijzondere Leden moiten willen aangemerkt worden.
ART 16.
Niemand kan tot Lid van verdienste benoenid worden. dan die zich door uitgegeven werken. of op eene
andere wijze aan de Schaakkunst wei\·crdienstelijk heeft geinaakt.
ART 17.
De reeds aangenomen Leden van Verdienste. Honoraire Leden en Bititenleden van het H.iagschSchaakgenootschap, worden bij voortduring alf zoodanig aangemerkt bij het Hoofd-Departement.
Van het Hoofd-Bestuur
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ART 1 8.

Het Bestuur van het Hoofd-Departement en het Hoofd-Bestuur van het Genootschap is opgedragen aan drie
Commissarissen, die de werkz.aamheden onder zich verdeelen.
ART 19.
De Commissari0sen worden zoo veel noodig in hunne werkzaamheden
geadsisteerd. en bij atwezigheid
senangen door de Assessoren. bij Art. 8 vermeld

ART 20.

Bij finale vacature. wordt door de Leden vati het Hoofd-Departement. daartoe opgeroepen.

een ander

Commissaris benoemd, bij besloten billetten, en voistrekte meerderheid der gestemd hebbende Leden.
ART 21.
Alle werken over het Schaakspel. worden zooveel mogeluk door het Hoofd-Bestuur aangekocht. bijzonder
ciok de nieuu uitkomende.
ART 22.
Zoodra
overeenkomstig Art. 6 de verplaatsing van het Hootd-Bestuur. door verandering in de Residentie
p·an het Gouverneinent en de meerderheid van deszelts
Bureaux. noodz.akelijk wordt. Zal het Hoofd-Bestuur
deswegens aile de vereischte hepalingen maken. en zorgen voor het overbrengen der eigendommen van het
Hoold-Departement.
ART 23.
Aan een' der Leden van elk Departement is. als Commissaris Correspondent. de onderhandeling met het
Hoofd-Bestuur opgedragen. Hij wordt als Medebestuurder van het Genootschap aangemerkt. en heeft.
wanneer hij zich in de Residentie bevindt. Zitting en Stem in het Hoofd-Bestuur.
ART 24.
Het Hoofd-Bestuur maakt met overleg der Commissarissen van de Departenienten. de noodige algemeene
bepalingen. en alle bestellingen. die het hoofdoogmerk van het Genootschap kunnen bevorderen.
ART 25.
Gelijk elk Gezelschap steeds vrijheid behoudt om zich van de algemeene verbroedering te ontslaan, heeft
het Hoofd-Bestuur regt, om voldoende redenen. en met overleg van de Commissarissen der Departementen.
de merbintenis met een bestaand Gezelschap te doen ophouden.

A 1 1,2

Hilishoudelijke wetten van het Haagsch Departenient van het Hollandsch
Schaakgenootschap van 20-1-1808
Bepalingen onitrent het verplaaisen van het Hootd-Departement en het Hoofd-Bestuur.

ART l.
De plaat en al'dmkketi van het Diploma, de exemplaren der algemeene Wetten, de Bibliotheek en alle
verdere eigendommen, met uitzondering alleen van de helft der gewone Schaakborden en Spelen, behooren
aan het Hootd-departeinent en volgen het zelve bij de verplaatsing.
ART 2.
Uit hc)01'de van de tegenwoordige zamenstelling van het Gezelschap. zal bij deze verplaatsing voornamentlijk in aanmerking komen de Residentie der Bureaux ian Oorlog. Binnenlandsche Zaken. Marine en
Kolonien. Justitie en Pc,litie en der Koninklijke Courant.
ART 3.
Bij de werkelijke verplaatsing „an het Hootd-Departenient. worden de Leden van het Hoc,fd-Bestuur.
welke met de Residentie naar elders vertrekken. voor zoo veel betreft derzelver post als bijiondere

Commissarissen van het Haagsche Gezelschap. provisioneel door de benc,emde plaatsbekleeders
vervangen.

ART. 4.
Het Hoofd-Departement verplaatst zijnde. warden de posten van zoodanige Hoofd-Bestuurdem als nog niet
in de Residentie mogten zijn aangekomen. provisioneel door de Assessoren, en niet voor vacant
gehouden
dan een halfjaar na de verplaatsing,

ART. 5.
Op gelijke wijze wordt de Post der Leden van het HooId-Bestuur, die voor de dadelijke verplaatsing naar
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Utrecht ot' Amsterdam ,·ertrekken. doot· de Assasoren pr<,I·isic)neel ervitld.

ART. 6.
Zoodanig vooraf vertrekkend Lid van het Hootd-Bestitur zal dadelijk trachten te zorgen. dal te Utrecht en
Amsterdani Schoakgezelschappen worden in werking gebracht.
ART. 7.
Hij ontfangt, toI bevordering van dat (w}gnierk de noodige Schaakborden en spelen. alh niede het vereischt
getal Wetten en Diploniata.

ART. 8.
Van de kwartuals Contributie der Leden. voor zoo verre zij vertrekken v r den aanvang der derde maand
van elk kwartaal. zal aan den genoemden Hoofd-Bestuurder worden uitgekeerd. tien Stuijvers voor elke
nog niet begonnen maand. teri behoeve van het nieuw op te rigten Gezelschap
ART. 9.
Bij de verplaabing van het Hoold-Departement, zal eene verdeeling der in kas zijnde penningen plaats
hebben. tus,chen het Hoofd-Bestuur eli de nieilw opgetreden Commissarissen van het Haagsch Gezelschap.
de helft voor ieder.

HUISHOUDELIJKE WETTEN.
Van de Leden in 7 algemeen.
ART 1.

De voorstelling van nieuwe Leden geschiedt op den Schaakavond, met vc,orkenni+ van Commissarissen.
De aanneming heeft plaats op de naast ,·olgende bijeenkomst. bij ballottage, met witte booneii ten teeken
van goed,en zwarte ten teeken van afkeuring; zullende ten minsten een derde zwarte txxmen worden
vereischt, om den s·oorgestelden te deballoteeren.

ART 2.
Iemand eenmaal gedeballotteerd zijnde, kan niet weder worden voorgesteld. dan op grond van door
Commissarissen goedgekeurde redenen.

ART.3.

Zii, die wegens vertrek uit de Stad of andere voldoende redenen, voor hun lidmaaischap hebben bedankt.
kunnen naderhand door commissarissen zonder ballotage weder worden aangenomen.

ART.4.
De gewone contributie is een Daalder in de drie maanden, bij den aanvang derzelve te betalen. Nieuwe
Leden betalen daar en boven een Entrde geld van twee Gulden. De uitkeering van het Diploma geld aan het
Hoofd-Bestuur daar onder begrepen.

ART.5.
Het Gezelschaps

jaar wordt gerekend

van primo Januarij

tot

ultimo December, de Leden welke poor den I

December van elk jaar geen afstand van hun Lidmaatschap hebben gedaan. worden gereekend ook het
volgend jaar te continueeren.
ART.6.
Leden. welke nalatig blijven in het vold(,en der verschuldigde betalingen. worden door Commissarissen van
hurt lidmaatschap vervallen verklaard, behoudens de pretensie van het Gezelschap.

ART.7.
Niemand wordt als Lid ,·.in het Genootschap erkend. roor en aleer hij de w·ellen heeft onderteekend.
VAN HET SCHAKEN.
ART.8.
De Zaturdag avonden wordt 9 oor den gewone Schaakas'onden bepaald: behoudens nogtans Commissarbsen het regt. uit hoofde van omstandigheden. een anderen avond 01' ook wel twee a\·onden daar toe te
bepalen.

ART.9.
Ten zeven uuren trekken de alr dan tegenwoordig zijnde Leden nummers. om de wuze te bepalen. op welke
zij in den aan\·ang zullen spelen. - Met voorkennis der presente Commissarissen kunnen echter devwegens
Iriendelijke p'er4chikkingen gemaakt worden.
ART. 1().
De Kl.issificatie. bij Art. 7. Van de Algemeene Wetten bepaald. word bil het Gezelschap geobserveerd.

5(M

VAN DE INTRODUCTIE.
ART. 11.
Het vaat aan de Leden irij. om ook zodanige Vreemdelingen. die geene Leden zijn van
eenig Departement
van het algemeen Schaakgenootschap, te introduceren.
ART. 12.

Voor Vreemdelingen wor(len gehouden Personen. die niet binnen de itad of Stads-Ambacht domicilieren.
Militaire Officieren. alhier in Guarnisoen. kunnen niet al* Vreemdelingen worden aangemerkt.
ART. 13.
Coinmissarissen hebben het regt, om redenen hun voldoend voorkomende, eenen geintroduceerden de
bijwoning van het Gezelschap te ontzeggen.

HET BESTUUR.
ART. 14.

Het Bestuur is, volgens Art. 18 der Algenieene Wetten. opgedragen aan drie Commissarissen. die de
werkzaamheden onder zich verdeelen. en in eene daartoe bepaalde bijeenkomst. bij besloten billetten en

volstrekte meerderheid der gestemd hebbende Leden, benoeind worden.
ART. 15.
Aan het Bestuur wordt aanbevolen het maken van huishoudelijke bestellingen. verzorging van Locaal. en
alle benoodigdheden en het daarstellen van schikkingen. die het hoofdoogmerk van het Gezelschap kunnen
bevorderen.
ART. 16.
Op den laatsten schaakavond in elk kwartaal, wordt aan de Leden rekening en verantwoording gedaan.
VAN DE WElTEN.
ART. 17.
De interpretatie der Huishoudelijke Wetten is aan Commissarissen overgelaten, doch de,elve vermogen
geene alteratien daarin te maken.
ART. 18.
Voorstellen lot verandering der Huishoudelijke Wetten moeten, of door commissarissen, of met derzelver
voorkennis door drie Leden. welke dezelve ondertekenen, op een' Schaakavond warden gedaan.
ART. 19.
Op den volgenden Schaakavond verklaren zich de Leden voor of tegen het Voorstel. door onderteekende
billetten. en Commissarissen maken het besluit op. overeenkomstig de meerderheid.

Aldus Gearresteerd in de Vergadering van het Haagsch Departement van het Hollandsch Schaakgenootschap den 20 Januarij 1808.
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Huishoudelijke wetten van het Amsterdamsch Departement van het

Hollandsch Schaakgenootschap van 20-1 -1809
ART 1.
De voorstelling van nieuwe Leden geschiedt op een der Schaakavonden. en de ballotage ten minsten acht
dagen daarna. en wei op eenen Zaturdag avond: met witte en zwarte boonen. de witte boonen ten teeken
van goed en de zwarten ten teeken van atkeuring. zullende ten minsten een derde zwarte boonen worden
vereischt. om den voorgestelden te deballoteeren: ten zij bij de ballotage een der Izden zeven Guldens in de
bos heeft geworpen, als wanneer de voorgestelde persoon. voor gedeballoteerd zal worden
gehouden.

ART 2.
[emand eenmaal geballoteerd zijnde, kan niet weder warden voorgesteld. dan
op grond van door
commissarissen goedgekeurde redenen. en ten tweede male gedeballoteerd zijnde. zal zoodanig persoon.
niet meer mogen voorgesteld worden.

ART.3.

Zij. die wegens vertrek uit

de Stad

of andere voldoende redenen, voor hun lidmaatschap hebben bedankt,

kunnen naderhand door commissarissen zonder ballotage weder worden voorgesteld.

ART.4.

5()5

De gewone contributie is 30 tuicers in de drie niaanden. bij den aanvang derzel#·e te betalen. Het
entreegeld i, \·ij f Gulden, en viiI' Stui\·er .

ART.5.
Het Ge/elf hap jaar w·ordt gerekend kan primo Januarii icit ultimci December. De Leden verbinden zich
\(,or een Jaar. en /ii die voor I December geen afstand van hun Lidmaatjchap hebben gedaan. wc,rden
gerekend (,c,k het \·c)lgend jaar te continueereii. Alleen rertrek uit de St.id ont,1.,at de Leden 5 an der/elwr
\·erbintem 0.

ART.6.
Leden. welke nalatig Nij\en in het ,·oldoen der verschuldigde betalingen. worden dc,or ConimiN,arissen van

hun lidmaatschap vervallen ,·er klaard, behc,uden* de pretentie ,·an het ge,elschap

ART.7.
Militaire Ollicieren kunnen da verkiezende als Temp<)raire Leden worden aangenomen. dezelve betalen
geen Entree en hebben geen regt op de eigendi,inmen van het Genootschap

ART.8.
Nieniand wordt als Lid \an het Genc,Oischap eikend. \·c,or en aleer hij de wetten heeft onderteekend.
VAN HET SCHAKEN.
ART.9.
De Woen•,dag en Zaturdag avonden worden vmr de gewone Schaakavonden hepaald, en de gene. welken
op een dezer twee ak'onden 's weekelijks hunne namen niet zullen getekend hebben. vervallen in de bc,etc

van vijf en een halveii Stuiver: Alleen al'wezendheid uit de
aanhoudende ziekte vet·schoont van deze

Stad, gedurende acht dagen 4,1- latiger. en

boete.

ART. 10.

Ten half acht uuren wordt de wijze. waarop de tegenwoordig zi.inde Leden C voor zoo verre zij niet hij
voorkeur partij hebben gemaakt) met elkanderen spelen 7.ullen. door het lot bepaald.
ART. 11.

Wanneer er tien of meer Leden tegenwoordig zijn. worden dezelve door

de aanwezige Leden van het
Bestuur in twee afdelingen onderscheiden. ten einde voor te komen. dat spelers te ongelijke sterkte verpligi
zouden zijn partij met elkanderen te maaken.
ART. 12.
Alle spelen buiten het Schaakspel zijn verboden.
VAN DE KLASSIFICATIE
ART. 13.
De klassificatie. bij ART.7. der Algemeene wetten vastgesteld. wordt bij het Gezelschap geobserveerd. en
is aan het Bestuur opgedragen: om de drie maanden zal de rangschikking der Leden kunnen veranderen,
naar gelang dezelve in sterkte mogten zijn toegenomen.

ART. 14.

Ten einde zulks te kunnen obsen'eren, wordt doc,r het Bestuur aanteekening gehouden. l'an de partijen. die
door de Leden gewonnen. verloren of quitte gespeeld worden. De partijen met vreemdelingen, geene Leden
zilnde van een Departement van het Genootschap. waarbii dezelfde klassificatie is aangenonien. worden als
remises opgeteekend.

ART. 15.

Voor iedere verlorene Partij wordi twee Stuiverh betaald, ten behoeve der kas ,'an het Gezelschap. het welk
met de verbeurde boetens 's maandelijks zal worden opgehaald.
ART. 16.
Hij. die blijkens de gehoudene aanteekening, twintig of meer Partijen gespeeld heeft. en van dezelve. na
aftrek der remises, volkomen M'ee derden zal gewonnen hebben, wordt tot eene hoogere Klas*e be5 orderd.
Tot de eerste of tweede Klasse kan men echter niet opklimnien. ten zij men gedurende twee kwartalen het
vereischte getal gewonnen heeft.

ART. 17.

De rang*chikking der Leden in de/elfde Klasse gerchiedi mede om de drie maanden, volgens het meerdere
getal gewonnen, in vergelijking der verlorene partijen; met dien verstande nogtans. dat aan Leden, die
twintig of meer partijen zullen gespeeld hebben. altijd de oorrang /.al w'orden t<,egekend op hen. die
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minder dan twintig Partijen gespeeld hebben.

VAN DE INTRODUCTIE.
ART. 18.
Het waat aan de Leden vrij. om ook 7cdanige vreemdelingen. die geene Leden zijn van eenig Departement
van het Algemeen Schaakgenootschap. le introduceren: zullende de Leden verpligt zijn. den door hun
geintroduceerden in het Introductie-Boek op te teekenen, op verbeurte van vijf en een halve Stuiver.
ART. 19.
Voor Vreemdelingen worden gehouden Personen. die niet binnen de stad of stads ambacht doniicilieren.
Militaire Officieren, alhier in guarnisoen. kunnen niet als Vreemdelingen worden aangemerkt.
ART.20.
Ccimmissarissen hebben het regt. om redenen hun voldoend voorkomende. eenen geintroduceerden de
bilwoning van het Gezelschap te ontzeggen.
HET BESTUUR.
ART.21.
Het Bestuur A opgedragen aan drie commissarissen. een Trezorier en een Secretaris: wordende de Leden
& an Bestuur. Iii eene daartoe bepaaide bijeenkomst. bij besloten billetten. met volstrekte meerderheid van
stemmen benoemd.

ART.22.
leder jaar zullen Mee Leden der Directie aftreden. volgens eene orde. weike door het lot zal worden
bepaald. bij de eerste Vergadering van het Bestuur. De aftredende Leden blijven echter weder verkiesbaar.

ART.23.
Een Lid tot bestuurder \ erkozen zijnde. is verpligt den post te aanvaarden. of redenen van weigering aan te
voeren. welke door de meerderheid der presente Leden soldoende verklaard worden. op boete van drie
Gulden. Dit Artikel is echter niet toepasselijk op aftredende Bestuurders.

ART.24.
Aan het Bestuur is aanbe,'olen het maken van huishoudeli.ike bestellingen. verzoiging van locaal. en alle
benoodigdheden en het daarstellen van ,chikkingen. die het hoofdoogmerk van het Gezelschap kunnen
hevorderen.

ART.25.
Op den laatsten schaaka, ond in elk jaar wordt aan de Leden rekening en verantwoording gedaan.
VAN DE WETTEN.
ART.26.
De interpretatie der Huihhc,Lidelijke Wetten is a,in Commissarissen overgelaten. doch dezelve vennogen
geene alteratien daarin te maken.
ART.27.
Vi,(,Btellen tot Lerandering der Hui*houdelijke Wetten moeten, 01' dcxii· coliimissaris.sen. of met derzelver
5'Ix)ikennis door drie Leden. welke dezelve ondertekenen, op een 'Zaturdag avond worden gedaan.
ART.28.
Op den eerstvolgende Zaturdag avond verklaren zich de Leden Loor of tegen het Voorstel. door
onderteekende billetten, en Commissarissen maken het besluit op. overeenkoinstig de ineerderheid.
ART.29.
Men zal jaarlijks op de eente Vergadering dit reglement vc,orlezen. En i·erbinden de ondergeschrevenen
/ich. al hetgene daarin vermeld is. te 1.ullen naarkomen. en het/elve te houden voor het eenige Huishoudelijke Reglement van dit Departement. terwij| zij echter ten vollen approberen, zoodanige verbeteringen.
amplitatien of roijeeringen. als vervolgens bij meerderheid van stemmen, goedgevonden zullen worden in
dit Reglement te veranderen. te vernieerderen of te roijeeren. en zulks te /ullen houden. als of hetzeh·e hier
mede geinfereerd. en door hunne naamteekening bekrachtigd was.
Aldus Gearresteerd in de Vergadering ,·an het Anisterdanisch Departement van het Hollandsch Schaakgenootschap den 20 Januarij 1809.
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A2 Grotestadsverenigingen
A2a Wette,1 vait Vermaak door Oefening te Rotterdam

Ala 1

Reglement ran Orde ran Ver,natik dc,c,r Oefening, ca. 1850.

Dit reglement i, waar,chijnlijk naar Den Haas verstuurd in ant#ocird op de brief van Swin.
Artikel. 1.
Het Geze I schap ial bestaan uit niet niinder dan Zes en niet meerder dan Zes en Dertig Leden.
Art. 2.
De Bileenkonisten iullen gehouden worden eenmaal des weekh, in een da,irtoe gehuurd Lokaal.
beginnende de eerste Wcrnsdag in Mei en eindigende de laatste Woensdag in April, zij zullen des avonds
ten 646 uren een a.invang nenien. eli uiterlijk ten I ()1/2 uren moeten gesloten worden. zullende alsdan de nc,g
loopende spellen dadelijk mcrten worden algebroken. de spelers zullen de vrijheid hebben die spellen iii
de volgende bijeenkonist uit te spelen of dezelve door een of twee der Leden. van de hoog te tegenwiwirdig
zijnde klasse. te laten beslissen.
Indien er op den avotid waarop de driemaandelijksche staat ges loten wordt. onafgespeelde spellen best.ian.
zal de beslissing. wie der spelers de partij moet winnen. verblijven aan 6/n of twee der alsdan tegenwi,ordig
/ijnde Leden. welke den hoogsten rang verkregen hebben, en deze spellen zullen alsdan naar hunne

uitspraak in het Register worden aangeteekend.

Art. 3.
De/e Bijeenkomsten zullen geheel worden toegewild aan onderlinge oetening in het Schaakspel. /ullende
alle andere spellen, als strijdig met het doel. geheel zi.in uitgeslciten .
Art. 4.
Er zal. bij ineerderheid van stemmen. uit de Leden eene Commissie benoemd worden, belast met het
bestuur over alles, wat de belangen van dit Gezelschap aangaat.
Art. 5.
De Commissie zal bestaan uit de drie navolgende persc,nen. als:
a. Een Voor/.itter. aan wien de algemeene belangen van dit Ge/elschap. - het beleggen van buitengewone
vergaderingen. - het doen van algemeene voorstellen. - het institueren en opnemen der stemmen.

b.

c.

alsmede het handhaven der goede orde. gedurende de wekelijksche bileenkonisten. is opgedragen.
hebbende bij mogelijke staking der stemmen, eene beslissende stem.
Een Secretaris. die naauwkeurig aanteekening zal houden. van alles wat voor het Gezelschap van eenig
belang kan gerekend worden. Hij is belast met het houden van het bc,ek der gespeelde partijen. ten
einde daaruit over de opklimming tot hoogere klasse te kunnen beslissen. Hii /al tevens helast 71jn niet
het toezigt over de eigendommen van het Gezelschap. even als over datgene wat door de Leden ten
gebruike van het/elve mogt gegeven worden.

Een Thesaurier. belast met het houden der Kassa. het invorderen der contributien, boeten, enz. met alle
de ontvangsten en uitgaven van dit Gezelschap: alles met overleg van de overige Leden der Coin miwsie: stellende hil zich voor het abubive of te kort kcimende in dei.en verantwoordelijk. Hij Lai van dit
alle A jaarliiks rekening mcrten doen aan de twee andere Leden des Bestuurs, die alsdan deze rekening
en verantwoording .ian de overige Le(len ter visie zullen overleggen. Ook zal hij nog belast zijn met de
surveillance van den Wijn, en hien'an jaarlijkh aan het Bestuur rekening doen.
Bij absentie van een der Leden van het Bestuur. zal de oudste der tegenwoordig /ijnde Leden in de 1-unctie
optreden die vereischt zal worden.
Art. 6
Et· zal jaarlijks een geheel nieuw Bestuur verkcizen worden. ieder der nieuw benoemde Leden de. Bestuilr.,
/al. hij weigering voor deze posten. eenen Gulden ten behoeve der Kassa betalen. doch wanneer de actuele
Leden des Bestuurh wederom tot een dezer posten bencrmd worden. rullen zij het regt hebben. om
daarvoor te bedanken zonder eenige hetaling.
Art. 7.
Het zal her Bestuur niet vrijstaan. boven de gewone, eenige buitengewone uitgaven te doen, dan met
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voorkennis van alle de Leden. die op eene daartoe belegde vergadering z.ullen tegenwoordig zijn. terwijl
diegenen. welke geconz oceerd zijnde niet compareren. als met de meerderheid instemmende zullen wor(len
aangemerkt.
Art. 8.
leder Lid van dit Gezel,chap zal voor Cc,ntributie betalen de Somma 5·an 'ij f Gulden. ter goedmaking van
Lokaalhuur als anderrins.
Indien echter uit de Jaarlijksche Rekening mogt blijken. dat deze Contributie ongenoegraam is ter
be,trijding der hehoeften van het Gezelschap. zal het Bestuur dezelve met f 1,- kunnen verhcicYen.
De Leden rullen gehouden zijn deze Contributie in de eerste maand 1·an ieder gezelschappelijk j'dar. tegen
kwitantie van den Thesaurier. te voldoen. zullende hij gebreke ot weigering van dien niet nicer als Leden
worden aangemerkt. De Secretaris zal ,·erpligt zijn in het jaarlijksch verslag van den personeelen staat des
Gezelschaps daarvan aan de vergadering kennis te geven. Bij intrede van nieuwe Leden, zal v cor dat

jaar

hunne Contributie per drie maanden. en dus bij vierde gedeelten. gerekend worden. De Leden. welke voor
hun Lidniaathchap bedanken. zullen daan·an voor of uiterlijk op den 15 October van ieder jaar schriftelijk
aan een der Leden van het Bestuur moeten kennis geven. zulks niet geschied zijnde. worden zij beschouwd
a15 Leden vocir het volgend genootschappelijk jaaraan le blijven.
Art. 9.
Behalve bovenstaande Contributie. i5 ieder nieuw aankomend Lid \erpligt aan Entrle te betalen. eene
Somma i·an drie Gulden. zullende strekken tot aanki,op van Schaakborden eni.
Art. 10.
Het zal ieder Lid ,·rijstaan nieuwe Leden voor te stellen, mits hienan vooral- aan het Bestuur kennis
gevende. dat alsdan het noodige tot de Ballottering zal in acht nemen.
Het Bestuur zal verpligt zijn. de Leden zoowel bekend te maken met de voorstellers van nieuwe
Candidaten. als met de voorgestelden.
Art. 1 1.
De Bal lottering der nieuw vimrgestelde Leden is onbepaald, doch de Candidaat /al acht dagen voorgesteId
zon. mllende de Secretaris verpligt zon. van de voorstelling de Leden schriftelijk kennis te ge,·en.

De Ballottering zal geschieden met Centen, terwijl het , inden van drie Guldens of' de geldswaarde van dien,
in de Bus, ,·oldoende zal zi.in om den voorgestelde te doen aanmerken als gedeballotteerd.
Een Candidaat eens e'oorgesteld en gedeballotteerd ziinde. mag gedurende den ti.id van een jaar na de
voorstelling niet meer vciorgehangen worden.
Een Candidaat eens gedeballotteerd zijnde. en zich wederom latende voorhangen. zal met ddne Gulden
kunnen gedeballotteerd worden.
Art. 12.

Er zullen volstrekt niemand anders dan,·reemdelingen als gasten worden toegelaten. De Officieren in deze
stad in garnizoen liggende. zullen :,10 geen vreemdelingen worden aangemerkt. niaar aan dezelfde
bepalingen als de andere Leden onderworpen zijn. met uitzondering van drie Gulden Entrde-geld: en bij
onverwachte verplaatsing naar elders. met restitutie van een geevenredigd deel hunner Contributie.
Er zullen zes Officieren tot Leden van dezen kring aangenomen kunnen worden. welke bij eene ontbinding
dezes Gezelschaps geene aanspraak op de eigendommen van hetzelve zullen hebben.
Het introduceren van een gast, geeft hem den vrijen toegang voor vier achtereenvolgende weken, na
verloop van welke de introductie moet ,·ernieuwd worden.
Art. 13.
De laatste vergadering van ieder genootschappelijk jaar is bestemd tot het doen van rekening en
verantwoording aan de Leden van het Gezelschap. voorts tot benoeming van een volgend Bestuur. Op
dezelve zullen de Leden i·oorstellen tot verandering van artikels dezer wet kunnen doen. mits het Bestuur
daarvan acht dagen te voren kennis gevende. ten einde zulks in de aanschrijving voor deze vergadering te
kunnen vermeklen.
Deze artikels zullen echter niet veranderd kunnen worden. dan met drie vierden der stemmen van de
tegenwoordig zijnde leden.
De Leden, welke het Gezeischap verlaten. zullen niet mede kunnen stemmen over het kiezen van een
volgend Bestuur. of over het veranderen van artikels dezer Wet. en zullen mede geen aanspraak hebben op
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het Saldo der Kas. hetwelk alleen Lal blii,en ten ,·cit,rdeele van het Gezelschap. en niet kunnen strekken toi
sermindering der Contrihutie zan een \ olgend jaar. noch aan de Leden kunnen gerehtitueerd L,·cirdeii.
Art. 14.
leder Lid die bedankt voor zijn Lidma:itschap, en zich naderhand weiler laut voorhiingen en aangenomen
wordt. zal Eene Gulden en Vijftig Cents Entrde-geld betalen en de Ballottering van zoodanigen Candida:it

/al mede met E.ene Gulden en Vijl'tig Cent, kunnen zeschieden. De Leden die voor hun Lidmaatschap
bedanken. doen te,'ens af:t.md \'an hun .iandeel in de door dit Gezel schap aarigeschafte Schaakborden en
overige eigendommen. terwijl alleen in geval van ontbinding van dit Gezelschap. de overhlij,enden alsdan
eene gelijke aanspraak zullen hebben op dezelve ol' het pro 'enu van dien.
Art. 15.
Er zal op iedere bijeenkoinst eene li ist ter teekening liggen. waarop ieder der Leden zijne gespeelde partijen
met derzelver resultaat zal opteekenen. welke lijst door den Bediende des Gezelschaps bij den Secretaris z.:11
worden gebragt. die dit dan in het birk aanteekeneii en de lijsten bewaren /.iiI.
Art. 16.
De Bcxten zullen ten behoeve der Geze15chaps-Kassa worden betaald aan den Thesaurier. op denzelfden
avond der verbeuring. zullende in questieuse gevallen het Beswur het regt hebben. om bij meerderheid
hierin te beslis.sen,

ALGEMEENE SCHAAKWETTEN
Art. 17.
Er zullen bestaan een onbepaald getal klassen.
Wanneer eene dier klassen. uitgezonderd de hoogste, gedurende den tijd van zes achtereenvolgende
maanden, slechts door Edn Lid is bezet gewee.st, zal deze klasse in diervoegen worden ingesmolten. dat de
hoogeren in nummer allen op zich zelven eene klasse terug gaan. en het Lid van de intesmeltene klasse.
dien ten gevolge de geheele klasse. welke vroeger boven hem was. bij zich krijgt.
Art. 18.
leder nieuw aangekomen Lid zal den loop der stukken moeten kennen. en gehouden zijn proeven zijner
reeds gemaakte vorderingen te geven: hij zal hiertoe met den nieest gevorderde der laagste kiasse drie
spellen moeten spelen, en van deze drie spellen niet minder dan twee moeten gewonnen hebben, om in de
daarop volgende klasse te worden gerangschikt. Deze opklimming zal van klasse tot klasse plaats hebben.
ten einde de nieuw aangekomene zich in zulk eene geplaatst vinde die iii evenredigheid staat met zi.ine
gemaakte vorderingen.

De Secretaris zal het Lid wiens beurt het is den nieuw aangekomene te beproeven, daarvan schriftelijk
kennis geven: indien het aangeschreven Lid niet kan compareren. zal hij verpligt zijn, daarvan aan den
Secretaris tijdig berigt te geven. ten einde dezen in staat te stellen een ander Lid te kunnen aanschrijven.
Bij aldien het nieuw aangekomene Lid niemand tegenwoordig vindt van de klasse met welke hij spelen
mott. zal het in zone keuze staan met eene hoogere klasse te spelen. of te wachten tot dat degene die heni
beproeven moet tegenwoordig is: met eene hoogere klasse spelende. treedt echter dat Lid der hoogere
klasse slechts voor het Lid. wiens beurt het was te proeven, op.
Er zullen ook Candidaten tot Leden kunnen aangenomen worden, welke den loop der stukken niet kennen.
mits dat degene. die de/elve heeft vo,rgesteld, verpligt zal Zijn om hem den loop der stukken te
onderwuzen.
Art. 19.
Tot de opklimming naar hoogere klassen wordt vereischt. het winnen van ten minste twee derde gedeelten
van al de, door hen, gedurende den te voren bepaaiden termijn van drie maanden. gespeelde partijen. en
zillks zal alleen in aanmerking komen. wanneer dit twee derde gedeelte niet beneden de acht spellen
bedraagt.

Art. 20.
Ieder zal verpligt zijn te spelen met dengenen dien hij uit zi ine klasse tegenwoordig vindt. Wanneer het
tegenwoordig zijnde getal der Leden uit dezelfde klasse oneven is. zal de niet spelen(le in plaats van den
verliezer komen. terwijl het tevens bij zulk een oneken getal rrij zal 0taan. te spelen met een Lid uit eene
hoogere of lagere klasse. in welk geval alleen, die spellen in aanmerking zullen komen, welke door
dengenen gewonnen zijn. die uit eene mindere klasse is.

510

Van het i'oorgeven van stukken wordt geen notitie genomen.
Art. 21.
Het zal niemand der Leden vrijxman. bij het beschouwen van het spel eens anderen. eenige teregtwilzende
B het zij voorloopige hetzij achtervolgende aanmerkingen te maken, ten zij zulks door beide de partijen
mogt k·erlangd worden. zullende bij overtreding hienan telkens verbeuren eene boete van Elf Stuivers.
welke penningen binnen den tijd van acht dagen na de aam'rage. dc,or den Thesaurier gedaan, niet betaald
zijnde. den beboete onherroepelijk zijn Lidmaatschap doen verliezen, zonder het regt 5 an reclame op eenig
eigendoni des Gezelschap, te hebben.
Art. 22.
Het zal aan niemand der Leden vrijstaan te spelen om eenig geld of geldswaarde. als strijdig met het doel en
-

belang dezes Gezelschaps,

Vcrvolgens konien er 14 artikelen met de spelregels, om te besluiten met:
Art. 37.
Ieder der Leden. zal. bij zijne intrede in dit Gezelschap. zich verhinden tot eene getrouwe nakoming
verordeningen. door de onderteekening dezer Wetten.

dezer

BESLUIT
Art. 38.
Deze Wet ral gedrukt worden en aan elk der Leden. zoo ook aan die welke in het vervolg tot Lid zullen
worden aangenomen. zal Edn Exemplaar worden uitgereikt.

A2a2 Reglement \'tin Orde van Vermitak doc,r Oefening van 27-4-1853
Artikel. 1.
Het Geze l schap zal bestaan uit een onbepaaid getal Leden. Wanneer het
k<,men. zal het Gezelschap ontbonden worden.

getal

Leden beneden zes mogt

Art. 2.
De Bijeenkomsten zullen geheel worden toegewijd aan onderlinge oefening in het Schaakspel. en alle

andere spellen, als strijdig met het doel, geheel zijn uitgesloten.
Art. 3.
Deze Bijeenkomsten zullen gehouden worden eenmaal des weeks. iii een daartoe gehuurd Lokaal.
beginnende den eersten Woensdag in April. zij zullen des avonds om 7 ure aanvangen. en uiterlijk ten 11
ure moeten gesloten worden. 7.ullende alsdan de nog loopende spellen dadelijk mirten worden afgebroken:
de spelers Lullen de vriiheid hebben die spellen in de volgende bijeenkomst uit te spelen of dezelve door
een of twee der Leden. van de hoogste tegenwoordig zijnde klasse, te laten beslissen.
Indien er op den avond waarop de driemaandelijksche staat ges loten wordl, onal-gespeelde spellen bestaan,
/al de beslissing. wie der spelers de partij inoet winnen. verblij\'en aan den of Mee der alsdan tegenwoordig
/ijnde Leden. welke den hi)ogsten rang verkregen hehhen. en deze spellen mllen alsdan naar hunne
uitspraak in het Register worden aangeteekend.

Art. 4.
Er zal. bil meerderheid van stemmen. uit de Leden eene Commissic benoemd worden, belast met het
bestuur over alles. wat de belangen van dit Gezelschap aangaat.
Art. 5.

De Commissie zal bestaan uit de dde navolgende personen. aix:
a. Een Voorzitter. aan wien de algemeene belangen van dit Gezelschap: het beleggen van buitengewone
vergaderingen. - het dcuri van algenieene voorstellen. - het institueren en opnemen der stemmen.
alsmede het handhaven der goede orde, gedurende de wekelijksche bijeenkomsten, is opgedragen.
hebbende bij mogelijke staking der stemmen. eene beslissende stem.
b. Een Secretaris, die naauwkeurig aanteekening zal houden, van alles wat voor het Gezelschap van eenig
belang kan gerekend worden. Hij is belast met het houden van het boek der gespeelde partijen, ten
einde daaruit over de opklimming tot hoogere klasse te kunnen beslissen. HU zal tevens belast zijn met
het toezigt over de eigendoinmen van het Gezelschap. even als over datgene wat door de Leden ten
gebruike van hetzelve mogt gegeven worden.
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c.

Een Thesauner. bela.st met het houden der Kassa. het im'orderen der contributien. birten. en/. inet alle
de ont,·angsten en uitgaven van dit Gezelschap: alles met c)\'erleg van de overige Leden der Commissie: stellende hij rich voor het abusive cit te kc,rt komende in dezen ;·erantwoordelijk. Hij /,11 van dit
alles jaarlijks rekening moelen doen aan de twec andere Leden de4 Bestuurs. die .il+dan de/e rekening

en verant\\·oording aan de u\·erige Leden ter \11ie zillen 0, erleggen. 04,k zal hij nog belast /ijn met de
.surveillance van den Wijn. en hiervan jaarlijks aan het Bestuur rekening doen.
Bij abientie s an een der Leden van het Bestitur. 7.al de oudste der tegenwotirdig zijnde Leden iii de functie
optreden. die vereischt mi worden.
Art. 6.
Er zal jaarlijks bij meerderheid van stemmen een geheel nieuw Bestuur vet·kozen worden. Ieder der nieuw
benoemde Leden des Bestuun /.al. bij weigering vi,or deze posten. eenen Gulden len behoeve dei· KaNa
betalen. doch w'anneer de actuele Leden des Bestuurs w'ederoiii lot een dezer posten benoenid worden.
Lullen zij het regt hebben. om daarvoor te bedanken Londer eenige betaling
Ail. 7.

Het zal het Bestuur niet J·rijsta.in. bo\'en de gew·one. eenige buitengew<ine uitgaven te dc)en. dan met
vo(,ikennis van alle de Leden, die op eene daartoe belegde vergadering Lullen tegenwoordig ziin. terwijl
diegenen, welke geconvoceerd zijnde niet compare en, aix met de nieerderheid instemniende zullen worden
aangemerkt.

Art. 8.
leder Lid van dit Gezelschap /al voor Contributie betalen de Somma van vij Gulden, ter goedmaking \·an
Lokaalhuur als anderzins.
Indien echter uit de Jaarlijksche Rekening mogt blijken, dat deze Contributie (,ngenoegiaani A ter
1

bestrijding der behoeften van het Gezelschap. zal het Bestuur dezeive met eene Gulden kunnen verhoogen.
en zal bij gunstigen st:mt der kassa door het Bestuur eene lagere Contributie geheven kunnen worden.
De Leden zullen gehouden zijn deze

Contributie in de eerste

maand van

ieder gezelschappelijk jaar. tegen

kwitantie van den Thesaurier. te voldoen. zullende bij gebreke of weigering van dien niet meer als Leden
worden aangemerkt. De Secretaris zal verpligt zijn in het jaarlijksch verslag van den personeelen staat da
Gezelschaps daarvan aan de vergadering kennis te geven. Bij intrede van nieuwe Leden. zal wx,r dat jaar
hunne Cc,ntributie pei· dde maanden, en du, bij vierde gedeelten. gerekend worden, De Leden, welke rcm,ihun Lidmaatschap bedanken. ziillen daar\'an voor of uiterlijk op den 15 October van ieder jaar schriftelijk
aan een der Leden van het Bestuur moeten
kennis geven, zulks niet geschied zijnde, worden zij beschouwd
als Leden vocir het volgend genex,tschappelijk jaar aan te blijveli.
Art. 9.
Behalve bok enstaande Contributie. is ieder nieuw aankomend Lid verpligt aan Entrle te hetalen. eene
Somma van drie Gulden. zullende strekken tcit aankoop van Schaakborden elli'.
Art. 1().

Het zal ieder Lid r'rijstaan nieuwe Ledeii voor te stellen. mits hien·an vooraf aan het Bestitur kennih
gevende. dat alsdan het noodige tot de Ballottering zal in acht nemen.
Het Bevuur zat \ erpligt zi.in, de Leden zoowel hekend te maken met de ,·oor,tellers ·an nieuwe
Candidaten. als met de root·gestelden.

Art. 1! .
ledere Candidaat tilt het lidmaabchap zal gedurende 14 dagen voorgesteld worden. iullende de Secretari+
\ erpligt /.i iii. van de vmrstelling den Leden schriftelijk kennis te geven.
De Ball(,ttering zal geschieden met heele en hali·e Centen. zullende de heele als voor. de halve al, tegen den
Candidaat beschouwd worden. Een derde der stemmende Leden tegen stemmende /al de Candid,iat niet
u·orden aangenomen: c \ oor een derde wordt gerekend 4 ,·an 10 lot 12.5 ,·an 13 tot 15. eni. 1
Een Candidaat een v<Kirgesteld eli gedeballcitteerd Li inde. 111ag gedurende den ti.id \ an een 1.,ar na de
ux,rstelling niet nieer \'ciorgehangen worden.

An. 12.
Er iullen Kohtrekt nkni.ind under& dan 9 reetiidelingen al$ gasten w·orden Ic>egelaten. De Officieren in de/e
stad in garnizoen liggen(ie. zullen als geen vreenidelingen worden aangemerkt. maar aan dezelfde
hepalingen als de andere Leden onderwi,rpen zijn, niet uitzondeting on drie Gulden Entrde-geld: en bij
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onverwachte verplaalsing naar elders. met restitutie van een geeevenredigd deel hunner Contributie.
Bij eene ontbinding dezes Gezelschap$ hebben zij geene aanspraak op de eigendommen ran hetzelr·e.
Het introduceren van een gast. geeft hem den vn.ien toegang voor vier achtereenvolgende weken. na
veric)(ip van welke de introductie moet vernieuwd worden.
Art. 13.
De laawe rergadering \ an ieder genoc,tschappelijk jaar i be,temd tot het dc)en \ an rekening en
·eramwmdmg aan de Leden van het Gezelschap. 9'(,oils tot benoeming van een w,lgend Bestuur. Op
dezelve zullen de Leden voorstellen tot verandering van artikels dezer wet kunnen doen. mits het Bestuur
daarvan acht dagen te voren kennis gevende, ten einde zulks in de aanschrijving voor deze vergadering te
kumien vermelden.
Deze artikels zullen echter niet veranderd kunnen worden. dan met drie vierden der Jlemmen van de
tegenw (wirdig zijnde Leden.
De Leden. welke het Gezelschap verlaten, zullen niet mede kunnen stemmen over het kiezen van een
volgend Bestuur. of over het veranderen van artikels dezer Wet, en zullen mede geen aanspraak hebben op
het Saido der Kas. hetwelk alleen zal blijven ten voordeele van het Gezelschap

Art. 14.
leder Lid die bedankt vc,or 7.ijn Lidmaatschap. en zich naderhand weder laat voorhangen en aangenomen
wordt. zal Eene Gulden en Vijftig Cents Entrde-geld hetalen.
De Leden die voor hun Lidmaatschap bedanken, doen tevens alstand van hun aandeel in de dc,or dit
Geze I schap aangeschafte Schaakborden en overige eigendommen. terwijl alleen in geval van ontbinding
van dit Gezelschap. de overblijvenden alsdan eene gelijke aanspraak iullen hebben op dezeive of het

provenu van dien.
Art. 15.
Er zal op iedere bijeenkolim eene lijst ter teekening liggen. waarop ieder der Leden zilne gespeeide pallijen
met der/.elver resultaat zal opteekenen. welke lijst door den Bediende des Gezelschaps bij den Secretaris /al
w·orden gebragt. die dit dan in het boek aanteekenen en de lijsten bevaren zal.
Art. 16.
De Boeten zullen ten behoeve der Gezeischaps-Kassa worden betaald aan den Thesaurier, op denzelfden
awmd der verbeuring, zullende in questieuse gevallen het Bestuur het regt hebben. oni bij meerderheid
hierin te beslissen.

ALGEMEENE SCHAAKWETTEN.
Art. 17.

Er zal hoogstens een getal van zes klassen zijii
Wanneer eene diet· klassen. uitgezonderd de hoogste. gedurende drie achtereenvolgende maanden slechts
door twee Leden is bezet geweest. zal deze klasse in dier voege worden indengesmolten. dat de hoogeren in
nommer. alle op zichrelven eene klasse terug gaan, en de Leden van de intesmeltene klasse, dien ten
gevolge de geheele klasse. welke vroeger boven hem was. bij zich krijgt.
Art. 18.
Ieder nieuw aangekomen Lid zal den loop der stukken moeten kennen. en gehouden zijn proeven zijner
reeds gemaakte vorderingen te geven. hij zal hiertoe met den meest gevorderde der laagste klasse drie
spellen moeten spelen, en van deze drie spellen niet minder dan twee moeten gewonnen hebben. om in de
daarop volgende klasse

te

worden gerangschikt. Deze opklimming zal van klasse

tot

klasse plaats hebben.

ten einde de nieuw aangekomene zich in zulk eene geplaatst vinde die in evenredigheid staat met zijne
gemaakte vorderingen.

De Secretaris zal het Lid wiens beurt het is den nieuw aangekomene te beproeven. daarvan schriftelijk
kennis geven, indien het aangeschreven Lid niet kan compareren, zal hij verpligt zijn. daarvan aan den
Secretaris tijdig berigt te geven. ten einde dezen in staat te stellen een ander Lid te kunnen aanschrijven.
Bij aldien het nieuw aangekomene Lid niemand tegenwoordig vindt van de klasse met welke hij spelen
moet, zal het in zijne keuze staan met eene hoogere klasse te speleti. of te wachten tot dat degene die hem
beproeven moet tegenwoordig is. met eene hoogere kiasse spelende. treedt echter dat Lid der hoogere
klasse slechts voor het Lid. wiens beurt het was te proeven. op.

Art. 19.
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Tot de opklimining mmi· hoogere klassen wordi vereischt. het winnen i·an ten minste twee

derde gedeelten

van al de. dc,or hen. gedurende den te voren bepualden termijn ;·an drie maanden, gespeelde partijen. en
rulk. zal alleen in aanmerking konien. wanneer dit twee derde gedeelte niet beneden de acht spellen
bedraagt.

Art. 20.
leder i.al verpligt zijn te 0pelen met dengenen dien hij uit zijne klasse tegenw'cx,rdig vindt. Wanneer het
tegen#·MEdig /ijnde getal der Leden uit dezelfde klasse one,en ih, /al de niet spelende in plauts van den
r·erliezer konien. te,-will het tevens bil 1.ulk een oneven getal i'rij /al staan. te spelen met een Lid uit eene
hoogere of lagere klas e. in welk geval alleen. die spellen in aanmerking iullen komen, welke door
dengenen gewonnen 7.ijn, die uit eene mindere klasse is.
Van het voorgeven van +tukken wordt geen notitie genomen.
Art. 2 1.
Het zal niemand der Leden vrijstaan, bij het beschouwen van het spei eens anderen. eenige teregtwijzende het zij &'clorkiopige hetzij achtervolgende aanmerkingen te maken. ten zij zulks door beide de partijen
mogt verlangd worden, Lullende bij overtreding hiervan het Lid, dat zich hieraan schuldig maakt,
telkenmale een spel a14 verloren worden aangeschreven, als een der spelers dit verlangt.
-

Art. 22.
Het zal aan niemand der Leden vrijwan te spelen om eenig geld of geldswaarde. als strijdiginet het doel en
belang dezes Gezeischaps.
Vet·volgens konien er 14 artikelen niet de spel regels. om te besluiten met:
Art. 37.
leder der Leden. zal, bij zijne intrede in dit Gezelschap, zich verbinden tot eene getrouwe nakoming dezer
verordeningen. door de onderteekening

dezer Wetten.

BESLUIT
Art. 38.
De/e Wet zal gedrukt worden en aan elk der Leden. zoo ook aan die welke in het vervolg lot Lid 7.ullen
worden mingenomen. zal 6dn Exemplaar worden uitgereikt.

A3 Herenverenigingen
A3a

Wetten van het Schaakgenootschap, Opgerigt te Amersfoort, den 24-8-1846,

goedgekeurd 2-10-1846.
EERSTE AFDEELING.
Van de Leden in het Algemeen

ART. 1.
Het genootschap zal bestaan uit een onbepaald getal leden.

ART. 2.
Hetzelve zal niet kunrien worden ontbonden zoo lang tien leden de vc,ortduring vorderen. en in de kosten.
daaraan verbonden. willen voor/.ien.

ART. 3.

lien lid, wiens lidmaatschap buiten algeheele ontbinding van het genootschap eindigt, behoudt geene
aanspraak op deszelfs eigendommen.
ART. 4.
De voordragt der nieuwe leden geschiedt op den dag der wekelijksche bijeenkomst, wordende de naam van
den voorgestelde op een. door den voorsteller onderteekend, biljet geplaatst. en daarpan aan de leden. door
het bestuur kennis gegeven. bij een berigt in het locaal der bueenkomsten voor te hangen.
ART. 5.
De aanneming of afwijzing van den voorgestelde geschiedt acht dagen na de voorstelling. des avonds ten

acht ure. en wei bu ballotage: zullende een
zijn om den vourgestelde te deballoteren.

derde der tegenwoordig zijnde afleurende stemnien voldoende

ART. 6.
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lemand, gedeballoteerd zijnde, kan in hetzelfde genootschapsjaar niet weder worden roorgesteld.

ART. 7.

Zij. die wegens vertrek met der woon uit de stad. voor hun lidmaatschap hebben bedankt,

en vervolgens
wederom tot leden verlangen te wporden aangenomen, 7.ullen door het bestuur. zonder ballotage en zonder
vi,rdering van Entrde-geld, kunnen worden toegelaten.

TWEEDE AFDEELING
Van de Contributien
ART. 8.
makene onkosten, zal elk lid jaarlijksch betalen hoogstens vijf gulden. Aanvankelijk

Voor bijdrage in de te
zal in de eerste helft der maand October slechts drie guiden ingevorderd worden. Op de lilatste vergadering
van het genootschapsjaar zal daan·an door het bestuur rekening en verantwoor(ling worden gedaan, welke
rekening vervolgens door drie, uit de aanwezige. te benoemen leden. zal nagezien en, bij goedkeuring.
onderteekend worden. Leden die na Primo Januarij van elk jaar ajn voorgesteld en aangenomen. betalen toi
den alloop des genootschapsjaar de helft: ieder nieuw lid betaald daarenboven een entrde-geld van drie
gulden.

ART. 9.
De leden welke v r Ulto. April van elk jaar niet door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. voor het
lidmaatschap hebben bedankt. worden gehouden voor het volgende geneutschapsjaar te continueren: alldEn

vertrek met er wmn uit de stad. vddr den aanvang van hetzelve jaar, ontslaat van deze veil)indtenis.
ART. 10.
Een lid. meer dan eene maand. na uitdrukkelijke schriftelijke aanmaning van het bestuur. nalatig blijvende
in het voldoen der verschuldigde betalingen, zat van zijn lidmaatschap worden vervallen verklaard. en zal
daanan dan de leden worden kennis gegeven. bij een berigt in het locaal der bijeenkomsten voor ie hangen.

DERDE AFDEELING
Van de tot Schaken bepaalde Bijeenkomsten
ART. 1 1.
De bijeenkonisten /ullen wcirden gehouden eenmaal 's weeks. en wei de, Vrijdags avondh van half /even
lot elf ure. aanvang nemende den eersten Vrijdag van September en eindigende den laaisten Vrijdag in

April.
ART. 12.
Geen wider dan het Schaakspel ial in de bijeenkomsten ,·an het gene,otschap mogen worden gespeeld.
ART. 13.
De regels van het Schaakspel. zoodanig als die achter deze wetten zijn i·ermeld. Lullen bij het spelen
m(rten worden in acht genomen: een exemplaar daai & an. zal steed, .ian het locaal aanwe/.ig moeten /ijn.

VIERDE AFDEELING
Van de Intrciductie van Vreemdelingen
ART. 14.
Vreemdelingen kunnen worden geintroduceerd dcmr gewone leden. mib der/elver namen in een bcrk.
daartoe geschikt. door hen worden ingeschreven met hunne handteekening.
ART. 15.
Wanneer zich ten minste zes Leden schriftelijk verklaren tegen de introductie Lan een vreemdeling. /.al
daarvan door het bestuur. aan den intrc,ducteur worden kennis gegevcrl. ten einde deze zorge. dat /oodanig
ireemdeling de bijeenkonisten. gedurende het loopende genootschapsjaar. niet vet·der hijwone.

VIJFDE AFDEELING
Van het Bestuur
ART. 16.
Het Bestuur van het genootschap wordt opgedragen aan drie komini,grissen. doc,r de leden bij stembilletten te verkiezen.

ART. 17.
Jaarlijks treedt een der kommis1arissen at- en /ulks de Mee eerste j.wen bij loting en undgens de geen die
het langst heeft gefungeerd. de afgetredene is niet dadelijk weder verkiesbaar.
ART. 18.
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De benceniing s·an eenen nieuL\en kommissaris ge.schiedt in de eerste gewone bijeenkomst in Septeinber

ART. 19.
Aan het bestuur is opgedragen het maken van huishi,udeli.ike bestellingen. ten aanzien ,·an alle henoodigdheden. daaronder begrepen het aanschaffen van werken over het Schaakspel. en het daarstellen van al
1.oodanige beschikkingen als het hc,ofdc,ogmerk van het gene,otschap kunnen bm orderen.
ART. 2().
Indien onverho ,pt in de bi.icenkc,nisten ge1chillen tusschen de leden mogten ontsta:iii. c,;'er ondem·erpen
het genootschap betreffende. zijn dezel\e Lerpligt /ich aan de beslissing van het bestuur te onderwerpen.
ART. 2 1.
Het bestitur #'erdeelt, met <inderling g(,edvinden. de werkiaamheden die aan hetzelve verbonden zijn.

ZESDE AFDEELING
Van de Wetten.
ART. 22.
De uitlegging der wetten is aan het he+tuur c,;·ergelaten; hetzelve vermag echter daarin geene wijzigingen te
maken. Voorstellen tot alteratie of anipliatie der wetten moeten of van wege het hestuur, of. met deszelts
voorkennis, door vijf leden I welke hun \(*irstel onderteekenen) geschieden, en gedurende veertien dagen in
het locaal ter visie worden nedergelegd. waarna over het al dan niet aanneinen dezer voorstellen. bij
nieerderheid van stemmen. wordt beslist.
ART. 23.
Van alle veranderingen m de wetten ial dilor het bestuur naauwkeurige aanteekening worden gehouden. en
deze aan de leden worden medegedeeld.

ART. 24.
Het bestuur heeft het regt tot het beleggen van buitengewone hijeenkomsten, mits drie dagen te voren
daarvan aan de leden schriftelijk kennis gevende. met vennelding van den dag piaats en uur waarop de
vet-gadering zal plaats hebben. en ial aldaar. bi.i meerderheid der tegenwoordig zijnde leden, worden beslist.

ART. 25.
De tegenwoordige wetten zullen door de leden van het genootschap worden onderteekend. en zal voorts een
gedrukt exemplaar aan elk derzelve worden ter hand gesteld met en benevens eene naamlijst der Heeren
oprigters van dit genootschap

A3b

Regleme,it voor het Schaakgezelschap Sissa te Wijk bij Duurste(ie van
17-12-1849.

ART. 1.
Het gezelschap zal bestaan uit een onbepaald getal van Gewone. Buitengewone en Honoraire Leden.

VAN DE LEDEN
ART. 2.
Tot de ti,elating van een nieuw lid wordt vereischt, dat het den ouderdom , an 15 Jaren bereikt heeft. en.
nadat het nieuwe lid acht dagen tevoren op de gewone bijeenkomst is vcxirgedragen. bij hallotage i,
aangenomen geworden. waarbij twee derde \·an de Presente Leden. ,-66r de aanneming van het voorge elde lid moeten zijn. A dit niet het geval. dan mag zoodanig lid niet worden toegelaten.

ART. 3.
De hijeenkomsten Ban het Ge/.elschap zullen in een Lokaal plaats hebben. dat tot dit einde door de
meerderheid der Leden gekoren en als het doelmatigste geoordeeld wordt.

ART. 4.
Tot he:,trijding der onk<,sten vcw,r icw,danig Lokaal. als,nede voor het verschaften vart goede ver#·arming.
serlichting en bediening. zullen de Leden eene Contributie betalen. welke jaarlijks op eene vergadering zal
bepaald worden.
ART. 5.
De bijeenkomsten van (lit gezelschap geschieden het geheele jaar door, 's wekelijks des Maandags avonds
te 7 uren. oin iii den regel te 1 () uren te eindigen. Gedurende de zomermaanden. dat is van 20 April tot 10
September. verbeuren de leden geene boete, indien zij de gewone bijeenkomsten niet bijwonen. of te laat op
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dezelve komen, doch tijden< de wintermaanden. die geacht #·orden te beginnen omstreek* 15 September en
te eindigen omstreeks 15 April van elk jaar. zijn op de leden de strafbepalingen. in art. 6 en ven'olgens te

vennelden, van toepassing.
De Directeur Zal de leden jaarlijks omstreeks

15

September van het begin van het winter speel-sai/oen

kennis geven.

VAN DE BOETEN
ART. 6.
De leden. welke na tien minuten over zeven uren in de bijeenkomst verschijnen. verbeuren eene boete van
vijf cents. en zij. welke in het geheel niet de bijeenkomsten komen bijwonen. zullen voor elke keer tien
cents boete in handen van de Directie moeten betalen. Geene andere redenen van verschooning zullen in

aanmerking mogen komen. dan eene ziekte van meer dan 14 dagen.
ART. 7.
Het i* verboden. de bijeenkomsten \'roeger te verlaten dan te 9 uren, op eene bczte van 5 cents.

ART. 8.
Het A verbc,den. gedurende de gewone bijeenkomst een under spel dan schaak te spelen. Bij overtreding
daan'an zal elk persoon verbeuren eene boete van vij f en twintig cents.
VAN DE CONTRIBUTIE
ART. 9.
Elk lid is verpligt. de jaarlijksche Contributie op eene der eerste bijeenkomsten van elk winter speel-saizoen
in handen van de Directie te voldoen.
ART. 10.
Hij die in gebreke mogt blijven, zijne Contributie of boeten te voldoen. kan. nadat hij eerst nogmaals door
de Directie schriftelijk tot betaling is verzocht geworden. door de Directie van zijn lidmaatschap vervallen
worden verklaard.
VAN HET ENTREE
ART. 11.
Elk nieuw aangenomen lid zal voor Entrde betalen de somma van twee gulden. Indien echter de
eigendommen des gezelschaps eene hoogere waarde bezaten, dan tegen het entrle ad .f2.- per hoofd
berekend, zal het entrde daarvan geevenredigd moeten worden. in geval het nieuwe lid aandeel in de
eigendommen van het gezelschap mogt verlangen.
VAN HET BEDANKEN ALS LID
ART. 12.
Indien iemand voor het lidmaatschap van het gezelschap bedankt, zal hii geen aanspraak hebben op de
goederen, welke door of van wege het gezelschap zijn of 7.ullen worden aangekocht.

ART. 13.
Iemand. voor het lidmaatschap willende bedanken, is verpligt. hiervan vddr of op den 15en. Augustus van
elk jaar aan de Directie schriftelijk kennis te geven. Bij gebreke van deze zal hij verpligt zijn. nog edn jaar
als lid te Contribueren.
VAN DE VREEMDELINGEN
ART. 14.
Het staat elk lid vrij. Vreemdelingen zoo dikwijls zij zullen verkiezen, op de bijeenkomsten mede te
brengen.

VAN DE BUITENGEWOI\IE LEDEN
ART. 15.
Buitengewone leden moeten buiten de kom dezer Gemeente woonachtig zijn. Zij behoeven het entrde. dat
elk nieuw aangenomen gewoon lid moet betalen. niet te voldoen, maar zij zullen dan ook geen eigendomsregt hebben op de bezittingen van het gezelschap. Voorts is op de buitengewone leden niet van toepassing
de boete op het niet bijwonen of te laat komen op de bijeenkomsten van het gezelschap
VAN DE HONORAIRE LEDEN
ART. 16.
Onder Honoraire leden worden verstaan: 1. Personen, vroeger gewone leden van dit gezelschap geweest
zijnde en thans buiten de gemeente woonachtig, en 2. gunstig bekende schaakspelers, welken als een bewijs
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an hulde het Hon<,rair Lilimaal.schap h. n worden aangehoden.
ART. 17.
Tc,t het beni,emen \ an een Hi,m,rair lid wordt op eene algemeene vergadering. op voordragt van een der
leden. hij meerderheid ,an stemnien beslist.

VAN DE DIRECTIE
Het bevuur de. gezelschap. /al best.ian
Direcleur ati

ART. 18.
Directeur en eenen C<,mmissaris. Jaarlijks treedt Lie

wit eenen

ART. 19
Jaarlijks ial op de eerste bileenkoimt van het winter speel-3aizoen dwr de leden. bil meerderheid van
stemmen worden gekozen een Directeur. of lid der Directie. ter vervanging van den alsdan aftredende. De
Commiss:iris wordt alsdan Directeur, eli het nieuw gekozen lid. wordt Coinmhsans. Indien de Memmen bij

verkie/ing mogten staken. zal er eene herstemming plaats hebhen, en zoo dezelfde uitkoinst verkregen
wordt. zal de Directie eene beslis5ende stem hebben.
ART. 20.
lemand. voor de nieuw benoenide betrekking van lid des bestuurs willende bedanken. zal alsdan in de kas
van het gezelschap moeten betalen eene somme van twee gulden. Hiervan is vrij gesteld het aftredend lid
des bestuurs. in geval zijne herkie/.ing plaats mogt hebben. en gedurende drie jaren het lid, dat reeds
eemii:ial die boete heeft betaald. en noglans in dat tijdsverloop andermaal gekozen wordt.
ART. 2 1.
Buitengewone en Hc,noraire leden zijn niet verkiesbaar tot leden van het bestuur.
ART. 22.
De Directie zal jaarliiks. op de eerste bijeenkomst van het winter speel-saizoen, rekening en verantwoording
doen der ontvangsten. uitgaven enz.. ten behoeve des gezeischaps gedaan. Bij ver/uim hiervan zal zij
verbeuren eene boete van twee gulden.
ART. 23.
De Directie is belast met de i.aken, het Lokaal enz. betreffende te regelen. doch mag in geen geval stellige
verbindtenissen aangaan. zonder zulks tevoren aande goedkeuring der leden te hebben onderworpen. en
waarover bij ballotage beslist mc)et worden.
ART. 24.
De Directie regelt de verzending van boeken. dagweekbladen of maandwerken. welke door het gezelschap
zijn of ziI lien worden aangeschaft. en aan de leden ter lezing worden gezonden. Zij houdt aanteekening van
de boeten, die hieruit voortvloeijen. Zoo zal men voor elken dag. dat men het ter lezing gezondene over den
bepaaiden tijd houdt, voor elke vlek ot' scheur, die men in hetzelve maakt, verbeuren eene boete van 10
centen. en wanneer zoodanig werk mogt bedorven zijn. dat hetzelve ter lezing ongeschikt wordt geacht, zal
men verpligt zijn. een nieuw exemplaar te verschaffen. Ieder lid zal alzoo naauwlettend de bladzijden
aanteekenen. waarop door zijnen voorganger viekken of scheuren zijn gemaakt, daar hij anders aansprakede

lijk zal zijn voor de strafbepalingen, in dit artikel vermeld.
VAN DE ORDE BIJ HET SPELEN, ENZ
De artikele,i 25 tot en met 44 gaan over de spelregels
Voorts zal men. in geval van eventuele kwestien onder het spelen. de decisie moeten opvolgen van de
Directie met 6dn der oudste leden van het gezelschap
Bovenstaand Reglement aldus gearresteerd en goedgekeurd. heden den 17 December 1849. door de leden
van het Schaakgezelschap 'Sissa'. te Wijk bij Duurstede.

A3< Wetten van het Schaakgezelschap Strijdt met Beleid te Nijmegen
A3cl

Reglement Strijdt met Beleid van 5-10-1850.
Opgerigt te Nijmegen, den 10 December 1848.

ART. 1.
Het gezelschap bestaat uit een onbepaald aantal gewone en honoraire Leden.
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ART. 2.
Gewone Leden. die Nijmegen of deszelfs omstreken verlaten, blijven honoraire Leden: later terugkeerende.
vallen zij van zelve als gewone Leden in, zonder vooral' te behoeven worden voorgesteld.
ART. 3.
Bovendien kan. op voordragt van het Bestuur. aan gunstig bekende schakers. te Nijmegen of elders
gevestigd. het honorair lidmaatschap worden aangeboden.
ART. 4.
Honoraire leden betalen noch entrde noch contributie: zij kunnen de schaakvereenigingen bijwonen. th Uur
na het tudstip. tot de bijeenkomst bepaald.
ART. 5.
Het gezelschap mag niet ontbonden worden. zoolang 8 gewone leden de voortduring daarvan vorderen, en
deze in de, daaraan verbondene. kosten willen voorzien.
ART. 6.
Gewone leden, die als zoodanig aftreden. buiten ontbinding van het ge/elschap. behouden geene .ianspraak
op deszelfs eigendommen.
ART. 7.
Indien iemand voorhet lidmaatschapwilbedanken. is hij verpligt hienan. v66rof op den 1 September van
elk jaar. schriftelijk aan den Secretaris der directie kennis te geven. Bij gebreke hien'an, mc>et hij nog een
jaar. als lid contribueeren. ten ware hij, ambtshalve. Nijmegen als wix,nplaats mogt veriaten.
ART. 8.
De voordragt van nieuwe leden geschiedt op eene gewone schaakvereeniging. Op de volgende bijeenkonist
wordt. door de tegenwoordig zijnde leden. 's avonds te 8 ure. bij ballotage. over de aanneming of afwijzing
beslist. Tot de afwijzing zijn drie afkeurende boonen voldoende.
ART. 9.
lemand afgewezen zijnde, kan eerst een jaar later weder worden voorgesteld.
ART. 1().
Het bestuur de gezelschaps is opgedragen aan drie Commissarissen. docir de leden bij stembriefies
verkozen.

ART. 1 1.

Jaarlijks. op de eerste vergadering in October. treedt een der Commissarissen ati en wordt. door de
tegenwoordig zijnde leden, met stembriefjes. een nieuwe Commissaris gekozen.
ART. 12.
De orde van aftreding regelt zich naar het tijdstip. dat men als Commiss:iris is gekozen. z.ullende steeds
degeen aftreden. die het langste in de directie is Beweest.

ART. 13.
lemand wur de nieuw benoemde betrekking als Commiss:iris willende bedanken, moet f 1.50 in de kas van
het gezelschap storten. Hiervan is vrijgesteld het aftre(lend lid der directie, in geval zijne herverkiezing
mogt plaats hebben. en, gedurende 3 jaren, het lid, dat reeds eenmaal die f 1.50 heeft betaald. en toch. in dat
tijdsverloop. andermaal gekozen wordt.
ART. 14.
De directie verdeelt onder zich, met onderling goedvinden, de functien van President. Penningmeester en
Secretaris. met de. daaraan verbondene. werkzaamheden.
ART. 15.
bevoegd tot het aanschaffen van zoodanige voorwerpen. welke op het schaken betrekking hebben en
het gezelschap tot een nuttig of aangenaam gebruik kunnen strekken. dc)ch is hierbij gehouden. om te
7.orgen, dat de bepaalde inkomsten. niet door de uitgaven worden overschreden. en er minstens. na
afdoening van alle kosten. in den loop van het speeljaar gemaakt, f5 in kas overblijve.
ART. 16.
De Penningmeester is verpligt, op de eerste bijeenkomst in de maand October, tot het doen van rekening en

Zij

is

verantwoording over de ontvangsten en uitgaven. gedurende het afgeloopene speeljaar.
ART. 17.
Mogten onverhoopt. in de bijeenkomsten, geschillen tusschen de leden ontstaan, over onderwerpen, die het
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ge/elschap betreffen. /.043 zijn deze

verpligt. zich aan de beslishing der directie te onderwerpen.

ART. 18.
De jaarlijksche ccintributie der gewone leden. bedraagt drie gulden. Mogt het de directie blijken. dat eene
tijdeliike verhooging of vermindering der contributie doelmatig A. 7.Mi z.al zij die, voor eenen bepaalden
ti id. kunnen voorstellen. Over dit voc,rstel wordl be,list. op de wijze. als bij art. 29 is bepaald.
ART. 19.
De contributie wordt in eens en vociruit betaald. op eene der eerste bijeenkomsten van het speeljaar. dat
gerekend wordt in te gaan op den I October.
ART. 20.
V66r I April lid wordende. moet men de contributie voor het gansche speeljaar voldoen, tusschen 1 April
en 30 September. slechts f 1.5().
ART. 2 1.

Elk nieuw gewoon lid. met uitzondering der militaire officieren in werkelijke dienst, bewalt bovendien
f 1,5() voc,r entrde, en krijgt da.u·door aandeel in de eigendommen van het gezelschap.
ART. 22.
De bijeenkonisten hebben plaars in een. daartoe door de meerderheid der leden. gekozen lokaal. en weI op
zaturdag avond. te zeven ure: - Van at I October tot 30 April alle 14 dagen: - van I Mei tot 30 September
eenmaal 's maands. op den eersten zaturdag der maand.

ART. 23.
Geen ander spel dan het schaken, mag in deze bijeenkomsten worden gespeeld.

ART. 24.
Vreemdelingen kunnen door de leden worden geintroduceerd. mits zij dit, door inschrijving, in een daam,e
besteind register, doen hlijken.
ART. 25.
Mogten echter ten minste 6 leden zich schriftelijk tegen de intrcduclie san een' vreemdeling verklaren. zoo
zal hiervan. door het bestuur, aan den introducteur worden kennis gegeven. en zoodanig vreemdeling niet
meer op de bijeenkonisten worden toegelaten.
ART. 26.
Te 7% ure wordt begonnen aan de voorlezing van het verhandelde in de vorige bijeenkomst. en berndslaagd over hetgeen op nieuw te verhandelen mcigt zijn.
ART. 27.
Over elk vo irstel. van welken aard ook, behoudens de uitzondering. bij art. 29 vermeld. wordt ben.idhlaagd
en beslist op de vergadering. volgende op die. waarin het voorstel is geschied. tenzij alsdan de meerderheid
der aanwezige leden niogt goedvinden. de beslissing nog uit te stellen. tot de eerstvolgende vergadering.
ART. 28.
Buiten de ballotage van nieuwe Wen (zie art. 8). beslist de meerderheid van stenimen der tegenwoordig
zijnde leden. over de goed- ok- alkeuring \'an een voorstel. en in geval de stemmen mogten staken, wordt de
beslissing tot de volgende vergadering uitgateld.
ART. 29.
Voorstellen tot verandering of wijziging van dit reglement. moeten van wege het hestuur, 01: inet deszelt'
voorkennis. door 5 leden geschieden. die hun VOOrstel onderteekenen. Zoodanige \'oorstellen worden .ian de
leden rondgezonden. met ,·erzoek hunne goed- of' alkeuring hierop te dc,en blijken. Alleen in dat ge,al is
dus het schriftelijk uithrengen der stemmen geooric,ofd. en ral diens\'olgens. met eene meerderheid van 2/3
der leden. worden beslist.
ART. 30.
Na atloop van hetgeen te verhandelen i, en dus omstreeks 71.4 uren. neeint het schaak pel een aanvang
tusschen de aanwezige leden. die. i,m de serdeeling der partijen. imderling zullen trekken.
ART. 31.

Een overblijvend lid neemt de plaats in van den eersten verlie/.er: tenzij vooraf een under lid Op Lie
bi eenkom.st ,·erschenen mc,gt zijn. niet wien hij. in dat ge,·al. partij Lai maken.
ART. 32.
Die eene pallij verloren en /i.ine plaats \'c,or een ander geruimd heeft. treedt op zijne beurt \<)or den
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eerstvolgenden verliezer in: zijnde het doel. dat ieder. die op de bijeenkomsten verschijnt om te schaken.
daartoe 1.oveel mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld.
ART. 33.
De leden zijn rerdeeld in 5 klassen. die gerekend worden, ten naasten bij. een paard of madsheer in
onderlinge 9terkte te verschillen.
ART. 34.
Hierbij is. in navolging der beste schrijvers over het schaakspel. het volgende aangenomen:
De waarde van den pion = 1 stellende. wordt aan de officieren de v<,lgende waarde toegekend:
paard of raadsheer = 31/2
kasteel

-55

koningin

= 10.

ART. 35.
Tot de I e kiasse hehooren de beste spelers uit het gezelschap: deze geven voor aan de:
2e klasse. het paard der koningin:
3e klasse. idem en den raadsheer des konings:
4e klasse, de koningin en den voorzet:
5e klasse. 2 kasteelen en het paard der koningin:
en zoo insgeliks de 2e en volgende klassen aan de mindere naar event·edigheid.

ART. 36.
Degeen, die voorgeeft. speelt met de witte stukken en heeft den voorzet, behoudens de uitzondering, bij art.
35 bepaald.

ART. 37.
Jaarlijks kan de rangschikking veranderen. naarmate leden in sterkte mogten zijn toegenomen. Daartoe
houdt het bestuur aanteekening van de partijen. die op de schaakvereenigingen. door de leden gewonnen.
verloren of remise gespeeld zijn.
ART. 38.
Op de eerste bijeenkomst in de maand October. worden drie leden benoemd. die. met het bestuur. eene
Commissie vormen. aan welke de regeling der klassificatie voor het volgende gezelschapsjaar. is
opgedragen.

ART. 39.

Hij. die. blijkens de door het bestuur gehoudene aanteekeningen, 21 of meer partijen heeft gespeeld. en van
dezelve. na aftrek der remises. volkomen 2/3 gewonnen. wordt tot eene hoogere klasse bevorderd. Die
leden der 1 e klasse, welke in zoodanig geval mogten verkeeren.

zijn gehouden. om bij elke partij. die zij

later spelen. den voorzet af te staan.

ART. 40.
De Commissie beoordeelt of buitengewone bevorderingen noodzakelijk zijn. waartoe zij echter alleen niet
eenparige stemmen mag besluiten.

ART. 4 1.
de rangschikking van nieuwe leden. aan welke het echter vrij staat zich in eene
mindere klasse te doen plaatsen, indien de ondervinding leert. dat zij te hoog geklassificeerd zijn.

Zij bepaalt voorloopig

In de artikelen 42 tot en met 58 worden vervolgens regels van het schaakspel gegeven.

A3c2 Reglement Strijdt met Beleid van 1861.
Dit reglement bevat, behalve een aantal teksmele wijzigingen (modernisering), de volgende veranderingen
t.o.v. de reglementen van 1850. die wat verder reiken dan het tekstuele:
ART. 6.
Gewone leden, die als zoodanig aftreden buiten ontbinding van het gezelschap. verliezen hunne aanspraak
op alle gelden en goederen daaraan toebehoorende.
ART. 20.
Vddr ultimo December lid wordende. moet men de geheele contributie voor het speeljaar voidoen. later
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slechts de helft

ART. 22.
De bijeenkomsten hebben plaats in een. daartoe door de meerderheid der leden, gekozen lokaal. en wei op
elken Dingsdag avond. ten zeven ure. r·an I October lot 30 April.

ART. 30
verhandelen is en dus omstreeks 75 uren. neemt het schaakspel een aanvang
tusschen de aanwezige leden. die. om de verdeeling der partijen, onderling zullen trekken. in welke trekking
niet zullen worden begrepen zoodanige leden die met een der teden hunner respectieve klasse afspreken

Na afloop van hetgeen

te

partij te maken.
In de artikelen 42 tot en met 58 worden vervolgens regels van het schaakspel gegeven.

A3d Wetten van het 's-Gravenhaagsch Schaakgenootschap Stein
A3dl Reglement Stein van 1-2-1851.
ARTIKEL 1.
Het doel des Genootschaps is. uitsluitend, de beoefening van het Schaakspel. en zijne werkzaamheden
strekken zich uit tot al wat daartoe in betrekking staat.
ART. 2.
Het Genootschap. hetwelk de kenspreuk aanneemt van STEIN, zal bestaan uit een onbepaald getal leden.
ART. 3.
Zoolang twaalf leden het voortdurend bestaan des Genootschaps verlangen, en in de kosten, daaraan
verbonden, willen voorzien. zal het niet kunnen worden ontbonden.
ART. 4.
Het lid, dat door uittreding, of wegens de reden, in art. 13 vermeld, of ten gevolge van andere omstandigheden ophoudt, deel uit te maken van het Genootschap, heeft geenerlei aanspraak op zijne eigendommen.
ART. 5.
Eigendommen van het Genootschap zijn alle schaakspelen, alle boeken. tijd- en maandschriften, meubelen
en andere voorwerpen. die, ten behoeve van dit Genootschap, uit de algemeene kas zijn betaald.
Het Genootschap ontvangt tevens, zoo van gewone leden als van leden van verdienste en corresponderende
leden, alsmede van ieder. die daartoe genegen is. donatien: bestaande hetzij uit geldsommen. tot stijving der
kas of tot eenig ander bepaald aangewezen doeleinde, hetzij uit schaakspelen en borden, maandtijdschriften en boekwerken. of andere voorwerpen. Zoodanige donatien zijn. zoodra de gift is volbragt, de
onvervreembare eigendom des Genootschaps.

ART. 6.
Elk lid heeft het regt tot het voorstellen van nieuwe leden.

Hij geeft van den kandidaat naam en woonplaats op aan het Bestuur, dat, des Zaturdag-avonds, daarvan,
ook door ophanging van een berigt in de zaal der bijeenkomsten, aan de leden kennis geeft.
ART. 7.
De aanneming, of afwijzing van den voorgestelde geschiedt veertien dagen na de voorstelling, des avonds
ten negen ure. De stemming heeft plaats met zwarte en witte boonen, de goedkeuring van twee derden der
aanwezige leden beslist de aanneming. lemand niet aangenomen zijnde, kan, gedurende het loopende
genootschapsjaar, niet weder worden voorgesteld. De Secretaris geeft van de aanneming den betrokkene
schriftelijk kennis.
ART. 8.

Leden. die, voor hun lidmaat hap bedankt hebbende. wenschen wederom tot het Genootschap toe te
treden. zullen. mits tusschen de uittreding en de weder-voorstelling ten minste een tijdvak van zes maanden
zij verloopen, even als ieder ander kandidaat, onderworpen zijn aan eene voorstelling en eene stemming. in
voege zulks in artt. 6 en 7 is omschreven. Van de betaling van het na te melden entree-geld zullen echter de
zoodanigen. die dit reeds eenmaal mogten voldaan hebben, zijn vrijgesteld
ART. 9.
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Het genootschapsjaar Lai worden gerekend op den I e Februarij des jaars 1851 te zijnaange\'angen.

ART. 10.
De jaarlijksche contributie i5 vijf golden. door elk lid, bij vooruitbetaling en bij den aanvang van elke drie
maanden. te poldoen met de som pan een gulden vijf en twintig cents. De nieuw aangenomene betaait de
volle drie maanden, in welke hij tot het Genootschap is toegetreden.
ART. 1 1.

Met uitzondering van de leden. die dit Genootschap hebben geconstitueerd, betaalt elk nieuw opgenomen
lid een entrde-geld van f3. waarroor hij een bewils van lidmaatschap ontvangt. benevens een exemplaar der
wetten en reglementen.

ART. 12.

Elk lid. zoocIra hij ais zoodanig

is opgenomen.

heeft op alle eigendommen des Genootschaps gelijke

aanspraak.

ART. 13.
De leden ,·erbinden zich. hehalve militaire officieren, aan wie eene toetreding voor korteren tijd is vergund.
voor edn jaar, en, zoo zij niet ook als leden voor het volgende jaar willen aangemerkt zijn. behooren zij hun
lidmaatschap op te zeggen in de eerste der laaiste drie maanden. waarover de contributie-gelden zijn

gekweten

ART. 14.
Het lid. dat langer dan drie maanden, en nadat het Bestuur. ten minste drie malen gedurende dien tijd. hem
daartoe zal hebben aangemaand, nalatig blijft in het voldoen van de contributie-gelden, wordt van zijn
lidmaatschap vervallen verklaard. Het Bestuur geeft daarvan. in eene eerstvolgende bijeenkomst, den leden
kennis, door doorhaling op de naamlijst der leden. Een zoodanig lid kan niet weder door het Genootschap
worden opgenomen.
ART. 15.

Tot den ontvangst der contributie-gelden zal. telkens bu den aanvang der drie maanden. gedurende de
eerste week, de Penningmeester des Genootschaps vaceren, in de i.aal der gewone bijeenkomsten. en wel
gedurende dien geheelen avond. Die niet persoonlijk komen, zenden de contributie, aan het adres van den
Penningmeester, in de zaal der bijeenkomst.
De voidoening der entrde-gelden geschiedt in de eerste hijeenkomst. welke door den nieuw aangenomene
wordt bijgewoond: een en ander tegen, door den Penningmeester af te geven kwijting.

ART. 16.
Het Bestuur is zamengesteld uit een Voorzitter. een Commissaris. als Onder-Voorzitter. tevens belas[ met

de regeling van al wat de zaal en de huishoudelijke verordeningen betreft: een Penningmeester en een
Secretaris. die, elk afzonderlijk en in de rangorde als hier vermeld. door de vergadering worden gekozen bij
gesloten briefjes en volstrekte meerderheid. Er heeft herstemming plaats tusschen de twee kandidaten, die
de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. en beslissing door het lot bij staking van stemmen.

ART. 17.
Jaarlijks treedt het Bestuur af: het kan echter geheel of gedeeltelijk herkozen worden.
Bij wijze van transitoiren maatregel zal het eerste Bestuur. wettiglijk door de constituerende Vergadering
van den 28en Januarij 1851 gekozen en aangevuld in die van den 1 en Februarij, fungeren, als tijdelijk
Bestuur. toI den le Mei 1851. waarna dat Bestuur herkozen. of een nieuw Bestuur gekozen wordt, dat
alsdan zal fungeren tot den laatsten Maandag in de maand Januarij en aftreden, zooals in het volgende art. is
vermeld.
ART. 18.
De benoeming van het Bestuur heeft in eene algemeene vergadering plaats. te houden op den laatsten
Zaturdag-avond in de maand Januarij. V66r de aftreding van het Bestuur. in dezelfde vergadering plaats
hebbende, waarop het nieuwe wordt gekozen. wordt over het alsdan afgeloopen genootschapsjaar gedaan
rekening en verantwoording. De vergadering benoemt. tot het nazien en het bekrachtigen van die rekening
en verantwoording, uit haar midden eene commissie van drie leden. die hare taak. is dit mogelijk. staande
de vergadering zal volbrengen.

ART. 19.
In geval de rekening en #·erantwoording niet staande de vergadering kan worden bekrachtigd, blijft het
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aftredende Bestuur in bediening tot op de eerst volgende bijeenkomst. als wanneer een bepaald besluit ten

deze zal moeten worden genomen.

ART. 2().
Aan het Bestuur zijn de navolgende werkiaamheden opt;edragen
1. De handhar ing deTer wet en het daarbij behoorende regleinent op het gewoon schaakspel. zc oweI als
de ten uits'oerlegging van later. iii heide te maken veranderingen of aanvullingen.
2.

De regeling der werkzaaniheden, daaronder begrepen de wijze van dihcussie en stemmen over

voorstellen. doch het lant,te alleen in die gevallen. waarbij de wijze van stenimen niet bepaald is
voorgeschreven.

3. Het maken van huishoudelijke bestellingen en het doen der noodige uitgaven, zoo ten opzigte van het
lokaal, waar de bijeenkomsten worden gehouden, als ten aanzien van alle benoodigdheden, daaronder
vooral begrepen. voor zooveel de gemeenschappelijke kas zulks zal toelaten, het aanschaffen van
werken, tijd- en maandschriften betrekkelijk het Schaakspel. Elke buitengewone uitgave zal echter
vooraf de goedkeuring der vergadering behoeven.
4.

Het daarstellen van

a!

zoodanige verdere beschikkingen, al+ het hc)01'd-oognierk van het Genootschap

kunnen bevorderen.

5. Het beleggen. zoo noodig. van buitengewone vergaderingen.
ART. 2 1.
Methetoog op het le lid van no.3 van het vorig:irtikel heeft ook ieder lid het regt, om tot het aan*chaffen
van werken. maand- en tijdschriften. voorstellen te doen, die met de woorden: roor of tegen. bij
meerderheid van stemmen, door de vergadering worden aangenomen. of verworpen.
Tot het beleggen van buitengewone vergaderingen. vermeld sub no. 5 van art. 20 wordl ook besloten,
zoodra vijf leden hun veriangen daartoe, met omklee(ling der redenen, die daarvan de aanleiding zijn, aan
het Bestuur te kennen geven.
ART. 22.
Elk besluit. waar dit niet anders is bepaald. heeft voor ieder lid des Genootschaps verbindende kracht.
zoodra het is genomen in eene vergadering. welke door minstens een derde der leden is bijgewoond.
ART. 23.
Alle geschillen. het Genootschap betreffende. worden door het Bestuur beslist.
De betrokkene partijen hebben, in de eerstvolgende bijeenkomst, api)61 bij de vergadering
ART. 24.
De bijeenkomsten hebben plaats twee malen per week, des Dingsdags en Zaturdags. met uitzondering van
de Feestdagen. van den St. Nicolaas-avond en van de kermisweek. Des winters van 6 tot 1 2 ure en des
zomers van 8 tot 12 ure des avonds. Het Bestuur stelt de opening en sluiting vast van de verschillende
saisoenen.

Elk lid. tenzij door wettige verhindering belet en zulks ter kennisse brengende van het Bestuur, is gehoilden.
minstens eenmaal per maand op de bueenkomsten te verschijnen. Daartoe Lai steeds eene presentie-lijft
voorliggen. De nalatige betaalt, ten behoeve van de kas des Genootschaps. eene boete van 25 centx.
Het Bestuur heeft het regt. wegens buitengewone omstandigheden, ter betkirdeeling voor te dragen aan de
vergadering, om vc,or te stellen het doen vervallen van eene gewone bijeenkomst.
ART. 25.
De partijen. die ten 12 ure niet zijn uitgespeeld, kunnen, des verkiezende, maar dan ook bepaald in de
eerstvolgende bijeenkomst, worden voleindigd.
De niet voleindigde partij moet door elk der spelers worden opgeschreven.

ART. 26
Geen ander dan het Schaakspel wordt in de bijeenkc,msten van het Genentschap geduld.

ART. 27.
De regels voor het Schaakspel. zoo als die achter deze wetten zijn gedrukt. moeten bij het spelen worden in
acht genomen.
Geschillen daarover beslist het Bestuur. of. indien daan an slechts afn lid aanwezig is. dat lid, hetwelk zich
echter #·ooraf, om te dienen van adgh. een ander lid uit de vergadering assumeert.
ART. 28.
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Elke drie partijen of daar beneden worden gespeeld om 10 centen, door elk der spelers voor de helft te
betalen en te storten in eene daartoe bestemde bus. De opbrengst dezer inleggelden strekt tot stijving der
algemeene kas.
Zoolang de gemeenschappelijke kas niet toelaat. 1.IN) vele schaakspelen aan te schaften als het getal spelers
/ulks zal noodig maken. wordt als regel vastgesteld, dat zij. die drie partijen gespeeld hebben. hunne plaats
zullen moeten inruimen voor hen. die, bij gebrek aan schaakspel en bord. nog niet hebben gespeeld en dit

wenschen te doen.
Spelers, die met hun eigen schaakspel of bord wenschen te spelen. vennogen dit te doen. zonder dat daarom
zoodanig spel en bord als eigendom des Genootschaps kan warden aangemerkt.

ART. 29.
Zooira de kas. ook ten gevolge van de opbrengst dier inleggelden, een batig slot heeft opgeleverd, doet het
Bestuur, in eene eer. tvolgel*le algemeene of gewone vergadering. voorstellen, betreffende de beschikking
daarover. doch nimmer anders dan met het oog op de doeleinden des Genootschaps.
ART. 30.
Het Genootschap kan deelnemen. bij representatie. aan uitgeschreven wedspelen, en zelfroodanige
wedstniden uitschrijven, hetzij voor zijne leden onderling. hetzij voor Genootschappen binnen 's lands. Het
kan ook een wedstrijd aannemen met, of voorstellen aan een Genootschap binnen of buiten 's lands.
Zoo dikwerf tot een dezer punten van werkzaamheid wordt besloten, regelt de vergadering. op voorstel van
het Bestuur, de wijze, waarop en de regels, waarnaar zulks zal geschieden.
ART. 31.
Het Genootschap benoemt. op voorstel van het Bestuur of van vijf leden, leden van verdienste buiten de
stad en corresponderende leden
Deze zijn vrij van de verpligtingen der gewone le(len en betalen geene contributie. maar zij nemen ook geen
deel aan beraadslagingen, stemmingen of huishoudelijke vergaderingen.

ART. 32.
Gewone leden kunnen vreemdelingen introduceren. Het lid en de vreemdeling teekenen daartoe een. te dien
einde steeds bij elke bijeenkomst aanwezig registerboek.

ART. 33.
Vreemdelingen zijn zij. die niet binnen de stad. waar het Genootschap is gevestigd, zijn gedomicilieerd.
ART. 34.
Elk vreemdeling mag. in hetzelfde genootschapsjaar. de bijeenkomsten niet meer dan zes malen bijwonen.
ART. 35.
Verlangen zes leden den voorgestelden vreemdeling niet in het Genootschap te ontvangen, dan geven zij
daarvan de redenen op aan het Bestuur. dat het genomen besluit ter kennis brengt van den intl·oducteur. die
alsdan zorg draagt voor de verwijdering des vreemdelings.

ART. 36.
Elk voorstel tot verandering of aanvulling der wet. of van het reglement op het gewoon schaakspel wordt
gedaan, of van wege het Bestuur. of, met zijne voorkennis, van wege vijf leden. die hun voorstel
onderreekenen.

Dit voorstel ligt, gedurende veertien dagen, ter visie voor de leden in de mal der bijeenkomsten. waarna
over het voorstel. na discussien zoo die er zijn. met de woorden vddr of tegen. bij meerderheid van
stemmen van de tegenwoordig zijnde Leden wordt beslist.
ART. 37.
Het Bestuur zorgt. dat een afschrift van de gemaakte veranderingen of aanvullingen gedurende minstens
vier weken, nadat zij zijn vastgesteld, blijve opgehangen in de zaal der bijeenkomsten.
ART. 38.
Met afwijking van het bepaaide van art. 22 beslist de vergadering. bij meerderheid van de tegenwoordig
zijnde leden. zoo dikwerf, ten gevolge van de bevoegdheid. gegeven bij no. 5 van art. 20 en alinea 2 van art.
21. door het Bestuur buitengewone vergaderingen worden uitgeschreven.
Elke buitengewone vergadering, zooveel als het onderwerp of de onderwerpen. die daarin zullen behandeld
worden, moeten. minstens vier dagen te voren, ter kennisse der leden worden gebragt.
ART. 39.
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De leden van het Genciotschap onderteekenen. bij hunne toetreding. Lot bewij4 hunner onderwerping aan de
gemaakte bepalingen. de minuut dezer wetten.

Veranderingen of aan\·ullingen hebben. door de onderteekening van het Bestuur op de minuut. wettelijke
kracht voor al de leden

A)d2 Wij:igingen op het Reglement ran Stein wm 3-5-1851.
ART. 5.
Eigendommen i·an het Genootschap zijn alle schaakspelen. alle boeken. tijd- en maandschriften, meubelen
en andere voorwerpen. die, ten behoeve van dit Genootschap, uit de algemeene kas zijn betaald.
Het Genoc),sch,ip olitx'angt tevens. zix, i·an gewone leden als van leden van eer. van verdienste en
corresponderende leden. alsmede van ieder. die daartoe genegen is, donatien: bestaande hetzij uit
geldsommen. tot stijving der kas of tot eenig ander bepaald aangewezen doeleinde. hetzij uit schaakspelen
en borden. maand- tijdschriften en hoekwerken, of andere voorwerpen. Zoodanige donatien zijn. zooira de

gift

is volbragt, de onvervreembare eigendom des Genootschaps.

ART. 6.
Elk lid heeft het regt tot het voorstellen van nieuwe leden.
Hij geeft van den kandidaat naam en woonplaats op aan het Bestuur. dat, daarvan iii de eerstvolgende
bijeenkonist. ook door ophanging van een berigt in de zaal der bijeenkomsten, aan de leden kennis geeft.
ART. 7.
De aanneming of afwijzing van den voorgestelde geschiedt elken eersten Zaturdagavond in de maand.
Candidaten, die korter dan veertien dagen v·66r den avond. bestemd tot de ballotage zijn voorgehangen,

worden eerst op den ballotage-avond van de daaropvolgende maand geballotteerd. De stemming heeft
plaats met zwarte en witte boonen. de goedkeuring van twee derden der aanwezige leden beslist de aanneming. Iemand niet aangenomen Lijnde. kan, gedurende het loopende genootschapsjaar, niet weder worden
voorgesteld. De Secretaris geeft van de aanneming den betrokkene schriftelijk kennis.
ART. 13.
De leden verbinden zich. behalve militaire officieren en personen, tijdelijk hun verblijf hier ter stede
houdende, aan wie eene toetreding voor korteren tijd is vergund. voor edn jaar, en, zoo zij niet ook als leden
voor het volgende jaar willen aangemerkt zijn, behooren zij hun lidmaatschap op te zeggen in de eerste der
laatste drie maanden, waarover de contributie-gelden zijn gekweten.

ART. 15.
De contributie-golden worden. tegen kwijting, afgegeven door den Penningmeester des Genootschaps.
voldaan door de leden in de eerste week van het ingetreden vierendeeljaars.
De voldoening der entrde-gelden geschiedt in de eerste bijeenkomst, welke door den nieuw aangenomene
wordt bijgewoond: een en ander tegen, door den Penningmeester af te geven kwijting.

ART. 24.
De bijeenkomsten hebben plaats twee malen per week, des Dingsdags en Zaturdags, met uitzondering van
de Feestdagen. Des winters van 6 tot 12 ure en des zomers van 8 tot 12 ure des avonds. Het Bestuur stelt de

opening en sluiting vast van de verschillende saisoenen.
Elk lid. tenzij door wettige verhindering belet en zulks ter kennisse brengende van het Bestuur. is gehouden.
minstens een maal per maand op de bijeenkomsten te verschijnen. Daartoe zal steeds eene presentie-lijst
voorliggen. De nalatige betaalt, ten behoeve van de kas des Genootschaps, eene boete van 25 cents.
Het Bestuur heeft het regt. wegens buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling en goedkeuring aan de
Vergadering mede te deelen. te besluiten tot het doen vervallen van eene gewone bijeenkomst.
ART. 3 1.
Het Genootschap benoemt. op L'oorstel van het Bestuur 01 van vijf leden, leden van Eer binnen of buiten de
stad, leden van verdienste en corresponderende leden.
Deze hebben toegang tot alle gewone bijeenkomsten. zijn vrij van de verpligtingen der gewone leden en

betalen geene contributie: maar zij nemen ook geen deel aan beraadslagingen. stemmingen of huishoudelijke vergaderingen.
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A3e

Wetten van het Schaakgezelschap In den eersten stoot pat in Delft van

30-11-1859.
ART. 1.
Het doel van het gezelschap is zich te oefenen in of te vermaken met het schaakspel.

ART. 2.
Er zullen zijn een onbepaald aantal gewone en honoraire Leden.
ART. 3.
Hoewel het gezelschap is een burgerlijk gezelschap, kunnen ook studenten en militairen tot Lid worden
voorgesteld, terwijl zij bij aanneming dezelfden regten hebben als de overige Leden.
ART. 4.
Gewone Leden, de stad en hare omstreken verlatende. worden door het Bestuur toi honoraire Leden
benoenid. bij hun terugkomst in de stad hernemen zij zonder ballotage hun regt als gewoon Lid.
ART. 5.
Het Bestuur kan bekende schaakspelers tot honoraire Leden voordragen: de stemming hierover geschiedt
op de gewone wijze (zie Art. 1()). echter moeten twee darden van al de Leden zich v6(ir de aanneming
verklaren.
ART. 6.
Zij die het gezelschap verlaten hebben geen aanspraak op de bezittingen \·an het gezelschap
ART. 7.
Het gezelschap kan niet ontbonden worden, zoo lang er nog drie Leden zijn.
ART. 8.
lemand voor zijn lidmaatschap wenschende te bedanken, moet hiervan voor len October schriftelijk kennis
geven aan den Secretaris. Bij verzuim hiervan zal hij voor het volgenden jaar nog als Lid worden
aangemerkt.

ART. 9.
De viordragt \·an nieuwe Leden geschiedt door het Bestuur op een schaakvereeniging. de ballotage op de
daaraanvolgende.

ART. 10.
De ballotage geschiedt met witte en bruine boonen. Om als Lid te worden aangemerkt. moet uit de
ballotage blijken dat minstens de meerderheid der aanwezige Leden zich daarroor heeft verklaard.
ART. 11.
lien Lid verhinderd zijnde de vergadering bij te wonen (zie Art. 29). kan zijn stein schriftelijk uitbrengen.
ART. 1 2.
Het Bestuur is zaniengesteld uit een President. een Secretaris tevens Thesaurier en een Commissaris.
ART. 13.
De verkiezing van het Bestuur dat ieder jaar aftreedt, doch herkiesbaar is. geschiedt op de eerste
vergadering van October bij meerderheid van uitgebragte stemmen.
Heeft niemand de meerderheid verkregen. dan heeft er een herstemming plaats tusschen de twee personen.
die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Op deze verkiezing is ook toepasselijk Art. 11.

ART. 14.
De verkiezing der Leden van het Bestuur geschiedt dEn voor n en wei in de volgorde in Art. 12
aangegeven.

ART. 15.
in het Bestuur moet ten minste zitting hebben ddn persoon uit de burgers en Edn uit de studenten.
ART. 16.
Ieder moet zich de benoeming tot Lid van het Bestuur laten welgevallen op boete van 15. behoudens
wettige redenen ter beslissing van het Bestuur.
Aftredende Leden zijn hiervan voor edn jaar prijgesteld.
ART. 17.
De President opent en leidt de vergaderingen en bijeenkomsten.

Bij staken van stemmen heeft hij een
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beslissende stem.

ART. 18.
De Secretaris tevens The;aurier is belast met het houden der notulen en de Clirrespondentie. Hij ontvangt de
contributien en adillinistreen die. (Zie Art. 2().)
ART. 19.
De Secretari, zal op het einde van ieder jaar (speel-)verslag doen mn den algemeenen en linantieelen
toestand van het gezelschap.
ART. 2().
Het Bestuur schaft /ich die \'oom·erpen aan. die bij het schaken noodig of wenschelijk zijn
ART. 21.
Bij geschillen tusschen de Leden beslist het Bestuur. behoudens later beroep op de Leden bij algemeene
stemniing
ART. 22.
Het Be1tuur kan (,ni hij/ondere redenen. die het in de volgende bijeenkomst mededeelt. de dag van zamenkonist veranderen. De Secretarih zal hien·an echter minstens tweemaal 24 uren te Vol·eli aan ieder Lid
schriftelijk kennis geven op hoete van.fO.25 voor ieder verzuim.
ART. 23.
De contributie is bepaald op .f5.(X) te voldoen in twee gelijke termijnen. de eerste met le October, de
tweede met I e Januarii
ART. 24.
Elk nieuwaankomend Lid betaait twee gulden entrde. (Zie Art. 25.)
ART. 25.
De contributie en entrdegelden inoeten binnen 14 dagen na den vastgestelden datum betaaid zijn op boete
van fO.50. veertien dagen later wordt die boete nog met dn golden verhoogd en nogmaals veertien dagen
later staat het aan het Bestuur vrij den nalatigen te roijeeren of hem nog uitstel le verleenen.
ART. 26.
Hij die midden van het jaar (speel-) als Lid bedankt, is des al niettemin verpligt de contributie voor het
geheele jaarte voldc,en.
ART. 27.
Iemand na I e Januarij Lid wordende. betaalt voor dat jaar slechts de halve contributie.
ART. 28.
Het gezelschap komt bijeen iederen Woensdag avond van 8 toi 11 uur. Te beginnen met den eersten
Woensda: in October, te eindigen inet den laatsten Woensdag in April.
ART. 29.
Elk Lid is verpligt te 813 uur aanwezig te zijn op bc>ete van ·fo.25; is hij te 9 uur nog niet verschenen, dan
wordt hij beschouwd niet meer te zullen komen en betaalt Edn gulden hoete. Voorafgaande schritteli.ike
kennisgeving. geeft vrijstelling van deze boeten.
ART. 3().
Op de bijeenkomsten worden geen honden toegelaten op boete van 6tn gulden. te voldoen door dengeen
die hem mede brengt.
ART. 3 1.
Na de opening der bijeenkomst worden de notulen van de vorige gelezen. aaninerkingen daarop ge,·raagd.
en verder aan de orde /.ijnde zaken behandeld. Ieder Lid heeft het regt vc,orstellen te doen. die terstond in
behandeling worden genomen. tenzij zich drie Leden vocir een uitstel tot een volgende ,·erklaren. (Zie Art.

32.)

ART. 32.
leder voorstel w'(,rdt aangenomen of verworpen met meerderheid van uitgebragre stemmen. (Zie Art. 34. )
ART. 33.
Een aangenomen of z'emorpen 5·c,orstel kan slechts drie niaanden later weer in behandeling w·orden
genomen.

ART. 34.
Voorstellen tot weD,verandering worden. schriftelijk door minstens drie Leden ondertekend. ingediend bij
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het Bestuur. dat den tijd van behandeling bepaalt en den Leden daarvan kennis geeft. Zulks zal echter
moeten geschieden binnen

Hn maand, nadat

het voorstel bij het Bestuur is ingekomen.

ART. 35.
Geen veranderingen zullen in de wet of het reglement gemaakt worden. tenzij twee derden van al de Leden
zich daan·oor verklaren.

ART. 36.
Na afloop der voorstellen (zie Art. 3 1) wordt er geloot, wie der Leden de eerste pal·tij zamen zullen spelen.
Niemand kan zich aan de beslissing van het lot onttrekken op boete van f 1.00.
ART. 37.
Elk Lid is verpligt een partij te spelen op boete van f 1,00.
ART. 38.
Een overblijvend Lid neemt de plaats in van den eersten verliezer, tenzij vddr dien tijd een ander Lid op de
bijeenkomst mogt verschenen zijn, met wien hij in dat geval partij zal maken.
ART. 39.
Die een partij verloren heeft en zijn plaats voor ander heeft ingeruimd, treedt op zijn heurt in de plaats van
den volgenden verliezer met uitzondering van het geval vermeld in Art. 38.
ART. 40.
Elk Lid is verpligt zich te onthouden van elke inmenging van een door anderen gespeeld wordend spel.
Mogt hij zich hieraan schuldig maken, dan zal hij door een der Leden van het Bestuur gewaarschuwd en bij
herhaling met f 1,00 beboet worden.
ART. 4 1.
Te 11 uur moet het lokaal ontruimd worden op boete van fl,00. De spelers kunnen hun tx:gonnen spel tot
de volgende bijeenkomst laten staan.

ART. 42.
Geen ander spel dan het schaakspel zal op de bijeenkomst mogen worden gespeeld op boete van f 1,00. (Zie
Art. 1.)

ART. 43.
De boeten moeten betaald worden op de vergadering volgende op die. waarop de boeting heeft plaats
gehad, bij verzuim zal die elke week met fO.50 worden verhoogd.

ART. 44.
De Leden hebben het regt vreemdelingen te introduceren, mits hen behoorlijk inschrijvende in het introductieboek. Bij verzuim van dit laaiste f 1.00 boete.

ART. 45.
Mogt zich echter de meerderheid der Leden tegen een herhaalde introductie van een persoon verklaren, dan
wordt hij met meer toegelaten.
ART. 46.
Stadgenooten kunnen niet geintroduceerd worden.
ART. 47.
Introductie tegen de wet wordt beboet met f2,50.
ART. 48.
Ieder, die iemand introduceen, is verantwoordelijk voor den door hem geintroduceerden.
ART. 49.
In omstandigheden, waarin de wet niet voorziet, handelt het Bestuur naar goedvinden.
ART. 50.
Ieder Lid is verpligt deze wet te onderteekenen en onderwerpt zich daardoor ook aan al de hierin te maken
veranderingen en ampliatien. (Zie Art. 35.)

A4 Liberale Verenigingen
A4a

Wetten van de schaakclub Van der Linde uit Winschoten
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A4aj

Wet Van der Linde ran 2-10-1875.

HOOFDSTUK I
1. VEREENIGING EN LEDEN.
Art. 1. Er is te Winschoten eene schaakklub.
Art. 2. De naani dezer klub is "VAN DER LINDE."
Art. 3. De leden zijn gewone. buitengewone en eereleden.
2. GEWONE LEDEN.
Art. 4. lemand. die gewoon lid wenscht le worden, meldt zich aan bij den Secretaris.
Art. 5. Na eene week te hebben voorgehangen wordt hij geballotteerd.
Art. 6. De meerderheid der stemmen is noodig tot aanneming.
3. BUITENGEWONE LEDEN.
Art. 7. Buitengewoon lid kan worden:
a. leder, die door vertrek ophoudt gewoon lid te zijn. mits hy zijn wensch te kennen geve aan den
Secretaris.

b. Hij. die op voorstel van

't bestuur door de leden verkozen

wordt met twee derden der uitge-

brachte geldige stemmen.

4. EERELEDEN.
Art. 8. Eereleden moeten door 't bestuur worden voorgesteld of op gemotiveerd verzoek van minsten een
derden der le(len.

Art. 9. Tot aanneming moeten zij twee derden der stemmen voor zich hebben.
5. DAMES.
Art. 10. Datnes kunnen gew., buitengew. en eerelid worden.
6. EINDE VAN LIDMAATSCHAP.
Art. 11. Alleen door schriftelijke kennisgeving aan den Secretaris houdt men op lid te zijn.

HOOFDSTUK II
7. HET BESTUUR.
Art. 12. De vereeniging wordt vertegenwoordigd en bestuurd door het bestuur.
Art. 13. Het bestuur wordt gekozen uit en door de gew. leden.
Art. 14. Het bestuur bestaat uit 3 leden, President, Secretaris-Penningmeester en Assessor.
Art. 15. Op de tweede vergadering in Januari treden beurtelings in 't eene jaar Secr.-Penn. en Assessor en in
't volgende de President af. Onmiddellijk na aftreding gaan de leden over tot een nieuwe keuze.

Art. 16. De aftredende bestuursle(len zijn herkiesbaar.
8. ASSESSOR.
Art. 17. Bij ontstentenis van Pres. of Secr.-Penn. neemt de Assessor hunne functien waar.
Art. 18. Hem is als bibliothecaris de zorg aanbevolen voor de boeken en schaakbehoeften.

Art. 19. Boeken, daartoe geschikt, laat hij circuleeren.
Art. 20. Tegen afgifte van regu kunnen de leden van hem boeken ter lezing bekomen voor een tud niet
langer dan 14 dagen.
Art. 2 1. Hij houdt een catalogus van de boeken.

9. SECRETARIS-PENNINGMEESTER.
Art. 22. De Secr.-Penn. is verplicht alle stukken. die vanwege de vereeniging verzonden moeten worden. te
schrijven. te teekenen en uit te vaardigen.
Art. 23. Bij hem worden ingezonden alle voorstellen, memorien, etc., die de leden aan 't bestuur willen
doen. Al deze stukken brengt hij in de eerstiolgende verg.

ter tafel.

Art. 24. HU is verplicht. alle ten behoeve der vereeniging te innen gelden in ontvangst te nemen en de verschuldigde ( voor zooverre de kas toereikende is) te voldoen.
Art. 25. Hij neemt quitantie van uitgaven boven f 1.
Art. 26. Hij schaft in overleg met 't bestuur schaakbehoeften aan.
Art. 27. Hij houdt boek van de inkonisten en uitgaven.
Art. 28. Hij houdt aanteekening van de spelers en winners der partuen en van de voorgegevene stukken.
Art. 29. Hij leidt de nieuwe leden binnen.
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10. PRESIDENT.
Art. 30. De president opent de vergadering.
Art. 3 1. Hij handhaaft de orde.
Art. 32. Bij geschillen is hij scheidsrechter.
Art. 33. Bij 't bespreken van 't een of ander verleent hij 't w·oord.
Art. 34. Hij installeert de nieuwe le den.
Art. 35. Hij laat ieder nieuw lid beloven. dat hij zich zal houden aan de wetten. dat hij met al zijn best de
belangen der schaakklub zal behartigen. dat hij zoo correct mogelijk zal spelen. dat hij zoo min
mogelijk zich aan eene hem voorgestelde partij zal onttrekken.
HOOFDSTUK W.
11. GELDMIDDELEN.
Art. 36. De geldmiddelen, vereischt toi bestrijding der voor de #·ereeniging te maken onkosten. warden
verkregen:
a. Dc)or de entrdegelden der nieuwe le(len. Het maximum hiervan is f3.50. Dc)or 't bestuur kan
een minimum aan de leden worden voorgesteld.
b. Door de contributie. ten bedrage vanfo.25 per maand en per hoofd.
c. Door de opbrengst der boeten.
d. Door hoofdelijke omslagen. Een voorstel dienaangaande doet 't bestuur aan de leden.
Art. 37. Niemand geniet restitutie hij bedanking. Wie bedankt. verliest ziin recht op de bezittingen.
Art. 38. Aan eene commissie van 3 leden, aan te wijzen door den Pres.. legt de Secr.-Penn. op de tweede
verg. in Januari, rekening en verantwoording af Staande de vergadering brengt de commissie haar
rapport uit.
Art. 39. Beboet wordt:
a. met fo. 10 ieder die ten 61/6 ure niet aanwezig is.
b. niet f(). 15 ieder die in 't geheel niet ter verg. komt. tenzij er vooraf kennih van is gegeven met
opgave van weitige redenen aan den Secretaris of aan 't locaal der vereeniging. Medicinae
doctores behoeven niet vooraf kennis te geven.
Art. 40. Men kan tegen de door den Secr. opgelegde boeten appelleeren bij 't bestuur en vervolgens bij de
leden.

Art. 41. Stellen evenwel

de leden 't bestuur bij meerderheid van stenimen iii 't gelijk. dan moet de apellant
dubbel betalen.
Art. 42. In dergelijke gevallen heeft de appellant geen stemrecht
Art. 43. Ieder lid is verplicht den Secr.-Penn. op aanmaning te hetalen. Betaalt hii op de volgende verg. na
aanmaning nog niet. dan wordt 't bedrag met de helft der hoofdsoni verhoogd en 700 hij wederom
op de dan volgende %·erg. op aannianing niet betaalt. wordt hij geschorst als lid.
Art. 44. Schorsing wordt opgeheven doc,r betaling van al 't verschuldigde.

Art.
Art.
Art.
Art.

45.

46.
47.
48.

HOOFDSTUK IV.
12. STEMMINGEN.
Stemming over personen geschiedt geheim, over zaken mondeling.
Staking van stemmen geldt voor verwerping.
Alleen gewone leden hebben stemrecht.
Tenzij anders is opgegeven wordt er beslist bij meerderheid van stemmen.
HOOFDSTUK V,
13. VERGADERING, INTRODUCTIE ETC.

Art. 49. Telken Zaterdag-avond is er vergadering. te beginnen ten 6 ure.
Art. 50. Alleen vreemdelingen kunnen meer dan eens worden geintroduceerd.
Art. 51. Door 't bestuur wordt in 't locaal een bij 't schaken te volgen reglement opgehangen.
Art. 52. Over te houden correspondentiepartijen ot' onderlinge wedstrijden worden door 't bestuur
voorstellen gedaan aan de leden.
Art. 53. Een onderlinge wedstrijd vindt er minstens eenmaal 's jaars plaats.
Art. 54. Buitengewone en eereleden kunnen. tenzij de verg. anders beslisse. deelnemen aan onderlinge
wedstrij(len,
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Art. 55. Buitengewone en eereleden hebben het recht van introductie.
14. SLOTBEPALINGEN.
Art. 56. Ten/.ij under, is opgegeven. hebben deze artikelen slechts hetrekking op gewone leden.
Art. 57. Alle gewone leden onderteekenen dit reglement.
Art. 58. Bij de onderteekening verschaft de Sec. hun een wetsexemplaar tegen betaling van fO.25.
Art. 59. In Januari 1876 treden af Secretaris-Penningmeester en AsAessor.
Art. 60. Wetsher/.iening inoet worden voorgesteld op gemotiveerd verzoek van minstenk 5 leden.
Art. 61. Met in werking treding dezer wet ven'allen alle ,·orige bepalingen. wetten en besluiten.
Art. 62. Deze wet treeit in werkine 2 October 1875.

A4a2

Wet Van der Linde van 4-11-1880.

Deze wet is op de volgende punten gewijzigd ten opzichte van 8.11:
Art. 14. Het hestuur bestaal uit 4 leden, President, Secretaris-Penningmeester. Bibliothecaris en Assessor.
Art. 15. Op de tweede vergadering in Januari treden beurtelings 2 hestuursleden ati volgens een op te
maken rooster. Onmiddellijk na aftreding gaan de leden over tot een nieuwe keuze.
8. ASSESSOR. BIBLIOTHECARIS.
Art. 17. Bij ontstentenis van Pres.. Secr.-Penn. of BibIioth. neemt de Assessor hunne functien waar.
Art, 18. Den bibliothecaris is de zorg aanbevolen voor de boeken en schaakbehoeften.
Art. 19. Boeken. daartoe geschikt, laat hij circuleeren. Alleen zij, die dit verlangen. ontvangen de circuleerende boeken.
Art. 28. Hij houdt aanteekening van de spelers en winners der partijen
Art. 29. Vervallen.

Art. 30-35 vervangen door:
De president installeert de nieuwe leden en laat hen beloven, zich te zullen houden aan de wetten. met
al hun best de belangen der schaakklub te zullen behartigen, zoo nauwkeurig mogeli ik te zullen
spelen, zoo min mogelijk zich aan hun voorgestelde partijen te zullen onttrekken.
Art. 36. De geldmiddelen, vereischt tot bestrijding der voor de vereeniging te maken onkosten. worden
verkregen:

a. Door de entrtegelden der nieuwe leden. Het maximum hien'an is 4 gulden. Door't bestuur kan
een minimum worden bepaald.
b. Door de opbrengst der boeten.
c. Door hoofdelijke omslagen. Een voorstel dienaangaande doet 't bestuur aan de leden.
Art. 37. Wie bedankt, verliest zijn recht op restitutie.
Art. 38. Aan eene commissie van 3 leden. aan te wijzen door den Pres.. legt de Secr.-Penn. op de tweede
verg. in lanuari. rekening en verantwoording at'. Staande de vergadering brengt de commissie haar
rapport uit.
Art. 39-42 zijn vervallen.
Toegevoegd. met hernummering:
Art. 33. Ieder, die een op requ ontvangen boek te laat terug bezorgt of een ter lezinF circuleerend bock te
laat verzendt. worcit beboet met jo.05 voor iederen dag. nadat het had moeten teruggebracht ot
verzonden worden.
Art. 34. Voor gedeeltelijk of geheel bedorvene of te zoek gebrachte boeken moet de daaraan schuldige lezer
nieuwe exemplaren op eerste aanvrage verschaffen. De beslissing hierover is aan 't bestuur.
Art. 49. Telken Wc,ensdag-avond is er vergadering, te beginnen ten 7 ure.
Art. 50. Vreenidelingen kunnen ten alle tijde worden geintroduceerd. Winschoters daarentegen Alechts eens
per jaar.
't Schaken wordt ge#·olgd Het histo,·i.w·h Schaak,·echt van Dr. A. VAN DER LINDE.
Art. 53. is vervallen.
Art. 59. is vervallen.
Toegevoegd. met hernummering:
Art. 50. Bij huishoudelijk reglement bepaalt 't Bestuur, hoe er volgens kiassenindeeling ral worden
gespeeld en wat meer noodig,chijnt te zijn.

Art. 51. Bij
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Art. 62. Deze wet treedt in werking I Januari 1881.

A4b

Reglement van het Sneeker Schaakgezelschap van 18-10-1875.

Art. 1.
De wrgaderingen zullen gehouden worden Lan 1 Sept. tot ultimo April iedere maandag en \'an 1 Mei tot
ultimo Augustus de tweede maandag van elke maand.
Art. 2.
De bijeenkomsten beginnen 75 uur niet op tijd aanwezig tien Lts boele.
Art. 3.
Na 101/2 uur mag geen nieuwe Partij worden opgezet.
Art. 4.
De Contributie voor elke vergadering bedraagt voor ieder lid twintig cth.. de contributie is verpligtend ook
voor die. die absent blijft.
Art. 5.

Zonder schriftelijke afzegging bij de Secretaris tien cents boeten.
Art. 6.
Als algemeene bepalingen gelden de regels van Sissa.
Art. 7.
De Partij begint bij loting, bij evene getallen speelt winnaar tegen winnaar. bij onevene getallen speelt de
eerste winnaar tegen het laatste nummer.
Art. 8.
Nieuwe leden zijn aan Ballottage onderhevig: volstrekte meerderheid van stenimen is voldoende.
Art. 9.
't Bestuur bestaat uit een President en Secretaris-Penningmeester.

AS Moderne Verenigingen

ASa

Reglement van het Rotterdamsch Schaakgenootschap van 29-12-1894

ART. 1.
Het Rotterdamsch Schaakgenootschap stek zich ten doel de beoefening van het schaakspel in Rotterdam en
aangrenzende gemeenten in stand te houden, uit te breiden en te ontwikkelen.
ART. 2.
Dit genootschap houdt tweemaal in de week eene bijeenkomst, schrijft onder zijne leden wedstrijden uit.
ziet zich te verstaan met zustervereenigingen, ten einde correspondentie-partijen te spelen en noodigt
bekende schakers uit tot simultaan- en blindspel.
ART. 3.
Het Bestuur is samengesteld uit eenen President. eenen Secretaris en eenen Penningmeester.
ART. 4.
De leden van het bestuur worden in de algemeene vergadering, bedoeld bij art. 14.. door de leden gekozen
voor den tijd van drie jaren. leder jaar treedt een hunner af naar de volgorde: President. Secretaris en
Penningmeester. Zij zijn dadelijk herkiesbaar. De eerste aftreding geschiedt in 1895.
ART. 5.
De President opent. leidt en sluit de vergaderingen en handhaaft de orde. Bij afwezigheid van den President
worden zijne functien waargenomen door den Penningmeester.
ART. 6.
De Secretaris houdt de notulen van het in de vergaderingen behandelde en voert alle correspondentie. De
Penningmeester heeft het beheer over het materiaal aan het genootschap toebehoorende en de administratie
van die gelden en geldzaken.
ART. 7.
Het hestuur belegt vergaderingen zoo dikwijls het zulks noodig acht. Indien minstens vijf leden bij
gemotiveerd schrijven het bestuur verzoeken eene vergadeting te beleggen. moet dit daaraan binnen 14
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dagen voldi,en.

ART. 8.
Wanneer bij de vergaderingen geen der be,tuursleden tegenwoordig is. treedt het oudst aanwezige lid in
faren in de rechten en L·erplichtingen \an het hestuur.
ART. 9.
Hij. die lid wenscht te worden. heeft /.ich ten dien einde xchriftelijk .ian te melden bij den Secretarih. Zoodra
hij daarna Lijne ci,ntributie over het loopende jaar en het entnfegeld heeft voldaan. i, hij bevoegd de

vergaderingen en hijeenkomsten hij te wimen.

ART. 10
Leden. die voor hun lidnia.uschap wenschen te hedanken, moeten zich daartoe vikir 1 December schriftelijk
wenden tot den Secretari*. Na dien tijd bedankende. blijven zij de contributie over het volgende jaar

verschuldigd.

ART. 11.
Elk lid heeft recht van intioductie van niet-inwoners van Rotterdam. de geintroduceerde mag gedurende
eene maand de bijeenkomsten bijwonen.
ART. 12.
De contributie bedraagt voor ieder lid f 1.-. Zij echter die f2.- betalen worden beschouwd tevens lid te zijn
van de Afdeeling "Rotterdam" van den Nederlandschen Schaakbond. De contributie moet bij voomitbetaling worden voldaan \,861 15 December tegen kwitantie. Nieuwe leden betalen daarenboven. tegelijk met
de contributie·fo.50 entrde, en ontvangen gratis een reglement. Indien iemand, die voor zijn lidmaatschap
heeft bedankt. later wederom

lid wordt, is hij vrijgesteld van het entrdegeld.

ART. 13.
betalen
contributie
te
lid
wordt hij op
weigert
zijne
ingeval een

de eerstvolgende all;emeene vergadering

van zijn lidmaatschap vervallen verklaard.

ART. 14.
Jaarlijks wordt in de maand December een Algemeene Vergadering belegd.
De Secretaris geeft een verslag over het afgeloopen jaar, en de Penningmeester legt op deze vergaderi ng
rekening en verantwoording af van zijn gevoerd beheer. De rekening en verantwoording worden
onderzocht door twee leden. door den President aan te wijzen.
ART. 15.
Het Bestuur is daarenboven verplicht in de maand September eene vergadering te beleggen. waarin het aan
de leden mededeeling doet van zijne plannen, en de leden gelegenheid hebben het Bestuur hunne wenschen
kenbaar te maken met het oog op het aanstaande speelsaizoen.

ART. 16.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, bij volstrekte meerderheid. Wanneer na
twee stemmingen de volstrekte meerderheid niet verkregen is. beslist het lot.
ART. 17.
De bijeenkomsten vangen aan des avonds te 8 uren en worden te I I uren gesloten. Zij worden in den regel
gehouden des Woensdags en Zaterdags in de conversatiemal van het Rotterdamsch Leeskabinet.

ART. 18.
Er wordt gespeeld volgens de regelen, aangenomen door den Nederlandschen Schaakbond.
ART. 19.
Er wordt minstens eenmaal in het speelsaizoen een wedstrijd gehouden onder de leden. waan'an de
bepaling van den tijd aan het bestuur is overgelaten.

ART. 20
Tot naleving der werkzaamheden worden in de Septembervergadering twee leden benoemd. die het bestuur
teven, ter zijde staan als commissarissen van orde of die als iury-leden kunnen optreden. Zij hebben in
bestuursvergaderingen eene adviseerende stem en ven'ullen hun mandaat een geheel jaar.
ART. 2 1.
Mocht in den loop van dat jaar een hunner of beiden bedanken, dan voorziet het bestuur in deze vacature.
De nieuwgekorene(n) neemt (nenien) dan de werkzaamheden waar tot aan de vergadering in September.

ART. 22.
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Op de Algemeene Vergadering. bedoeld bij Art. 14, kunnen wijzigingen in dit reglement worden voorgesteld, mits een gemotiveerd verzoek. daartoe door den voorsteller in de maand November schriftelijk bij

den Secretaris is ingediend. Alle voorstellen tot reglementswijziging vereischen. om als aangenomen te
worden beschouwd, twee derden der uitgebrachte geldige stemmen. De Secretaris is verplicht het voorstel
tot reglementsherziening op de convocatiebilletten te vermelden.

ART. 23.
Het genootschappelijk jaar begint den I en Januari en eindigt den 3 len December.
ART. 24.
In alle. niet voor/iene gevallen beslist het Bestuur.

ASb

Reglement van de Arn|temsche Scliaakvereenigi,ig van 23-9-1899 en
gewijzigd in 1908.
ART. 1.

De Amhemsche Schaakvereeniging stelt zich ten doel: het beoefenen en bevorderen van schaakspei en
schaakkennis.

ART. 2.
Geen andere dan schaak- ot damspelen mogen gedurende de bijeenkomsten gespeeld worden.

ART. 3.

Bij

het spelen worden de regels, door den Nederlandschen Schaakbond aangegeven, als geldig aangeno-

men.

ART. 4.
Het vereenigingsjaar loopt van I Mei tot en met 30 April.

ART. 5.
De Vereeniging bestaat uit gewone leden en eereleden.

ART. 6.
Elk gewoon lid betaalt eene contributie van f4.- per jaar. bij vooruitbetaling te voldoen in de maand Mei.
leden die na 1 Mei toetreden. betalen f 1.- per drie maanden. De entrde bedmagt f 1.-

ART. 7.
Eereleden kunnen worden benoemd op voordracht van het Bestuur, doch alleen in eene voltallige
buitengewone vergadering met instemming van drie vierde der aanweiige leden. zij zijn vrijgesteld van het
betalen der Contributie.

ART. 8.

Tijdelijk in de gemeente verblijthoudende perso,len kunnen tegen betaling van 1 gld. per dne maanden. als
lid der Vereeniging worden aangenomen. Zij kunnen echter nimmer aanspraak maken op de bezittingen der
Vereeniging en hebben geen recht tot stemmen.

ART. 9.
Ieder lid heeft het recht voor le stellen dcx)r tusschenkomst van het Bestuur. dat het voorgestelde lid op de
eerstvolgende bijeenkomst zal voorhangen. De hallotage 711 veedien dagen daarna plaats hebben, terwijl
het Bestuur het recht heeft. hieraan reeds op de eerstvolgende bijeenkomst gevolg te geven. mits geen der
leden hierop tegen is. De aanneming van het voorgestelde lid geschiedt met meerderheid van stemmen. Bij

het eindigen van het lidmaatschap vervalt de aanspraak op de bezittingen der Vereeniging. lemand
gedeballoteerd zijnde. kan eerst na verloop van Hn jaar weer voorgehangen worden.
ART. 10.
Het Bestuur der Vereeniging wordt (,pgedragen aan een President en vier Bestuursleden. die onderling de
werkzaamheden van Vice-President. Secretaris, Penningmeester en Bibliothekaris regelen. Zij treden
jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar.
ART. 1 1.
Eenmaal per jaar in de maand Mei wordt eene algemeene vergadering belegd. waarin het bestuur geko,en
en rekening en verantwoording wordt gedaan over het afgeloopen Vereenigingsjaar, zullende die rekening
ten bewijze van goedkeuring door twee tegenwoordig zijnde leden. te benoemen door het Bestuur. worden
onderteekend.
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ART. 12.
Aan het Be9tuur is opgedragen het doen van huishc,udelijke bestellingen. zo , wai het lokaal aang:iat als ten
aanzien van alle benoodigdheden.
ART. 13.
Leden. die niet vOOr I Maart schrittelijk hehben bedankt. worden ook gedurende het volgende Vereenigingsjaar als leden beschouwd.

ART. 14.
Leden, die in de eerste helft van het vereenigingsjaar nalatig 7.ijn gebleven. in het \oldoen der betalingen,
kunnen worden vervallen verklaard Ban hun lidmaatschap en verliezen alle aanspraak op de eigendommen
der Vereeniging.
ART. 15.
De bijeenkomsten worden gehouden Wnmaill per week op Woensdagavond van at acht uur en verder op
zoodanige tijden. als door het Bestuur zal worden bepaald.
ART. 16.
De leden hebbeii het recht vreemdelingen te introduceeren: st:idgenooten slechts tweemaal per jaar. Hunne
namen worden in een daarroor gereed liggend boek ingeschreven.
ART. 17.
Indien onverhoopt geschillen nicK hten ontstaan tusschen de leden over zaken de Vereeniging betreffende.
zijn deze verplicht zich aan de beslissing van het bestuur te onderwerpen.
ART. 18.
Zocxira de Vereeniging uit minder dan zeven leden bestaat. wordt zij als ontbonden beschouwd en beslissen
deze leden over de bestemming van de bezittingen der Vereeniging.
ART. 19.
Reglementsherziening kan slechts in eene daartoe belegde buitengewone voltallige vergadering plaats
vinden. Eene Buitengewone Vergadering wordt geacht voltallig te zijn. wanneer minstens de helft der leden
tegenwoordig is. Kan deze vergadering geen poortgang hebben. omdat zij niet voltallig is, dan zal de daa/·op
volgende vergadering geldig zijn.

A6 Wetten van Mutanten
A6a
A6al

Wetten van het Amsterdamsch Schaakgenootschap
Wetten van het Amsterdamsch St·haakgenootscliap van 12-12-1822.
ART. 1.

Het genootschap ral bestaan uit niet minder dan Tien en niet meer dan Zestig leden.

ART. 2.
Hetielve kan niet worden gedissolveerd. zoo lang tien Leden de voortduring vorderen.
ART. 3.
Een Lid. wiens Lidmaaischap. buiten finale disM)|Utie van het Genootschap. eindigt, behoudt geene
aanspraak op deszelfs Eigendommen.

ART. 4.
De \·oordragt \·an nieuve Leden. geschiedt op de gewone tot Schaken hestemde bijeenkomsten: wordende
de naam van den voorgestelden op een door den proposant onderteekend Billet geplaatst. en daarvati aan de

Leden door het Bestuur kennis gegeven. zoo weI op den avond. dat het voorstel

is

ged.ian. al* in de

eerstvolgende bijeenkomst.

ART. 5.
De Goed- ot Atkeuring geschiedi in de tweede bijeenkomst. volgende op die. waarin het voorstel i3 gedaan.
en wei bij Ballotage met Witte Boonen ten teeken 5 an goed- en Zwarte Boonen ten teeken ,·an :ilkeuring:
zuilende ter goedkeuring twee derde R·itte Boonen worden vereischt. en mitsdien een derde 7.warte Boonen
voldoende zijn. om den voorgestelden te deballoteeren.
ART. 6.
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Iemand gedeballoteerd zijnde. kan in de volgende drie Genootschapsjaren niet weder worden voorgesteld.

ART. 7.

Zij. die, wegens vertrek uit de Stad. voor hun lidmaatschap hebben bedankt.

en vervolgens wederom tot
leden verlangen te worden aangenomen. zullen door het Bestuur, zonder Ballotage en zonder vordering van
Entrdgeld. kunnen worden geadmitteerd.

ART. 8.
Niemand, dan die ten minste den loop der stukken in het Schaakspel kent. mag tot Lid van het Genootschap
worden aangenomen.
ART. 9.
De gewone Contributie der Leden. in de maand October, bij den aanvang van het Genootschapsjaar te
betalen. is acht Gulden, en voor I=len die na 1 Januarij van elk jaar worden aangenomen, vier Gulden:
nieuwe Leden betalen daarenboven een entrdgeld van vijf Gulden.
ART. 10.
De Leden welke voor den eersten Julij van elk jaar, voor het Lidmaatschap. door Schriftelijke kennisgeving
aan het Bestuur. niet hebben bedankt, worden geacht voor het volgende Genootschapsjaar, beginnende 1
October. te continueeren.
ART. 11.

Een Lid, meer dan eene maand na expresse schriftelijke aanmaning van den Commissaris-Thesaurier,
nalatig blijvende in het voldoen der verschuldigde betalingen. zal van zijn Lidmaatschap vervallen
verklaard, en daarvan aan de Leden, bij een berigt in de Zaal der Bijeenkomsten voor te hangen, kennis
gegeven worden. - Zoodanig Lid verliest als(lan alle aanspraak op de eigendommen des Genootschaps.
ART. 12.
De Bijeenkomsten zullen worden gehouden eenmaal per week, van den eersten October tot den laatsten
April. en wei bij afwisseling. de eene week op Woensdag. en de andere week op Donderdag. van des
avonds zeven tot elf uren.

ART. 13.
Geen ander dan het Schaakspel zal in de bijeenkomsten van het Genootschap mogen worden gespeeld.

ART. 14.
het spelen zullen worden in acht genomen, de gewone regels voor het Schaakspel. zoodanig als achter
deze wetten zijn gedrukt: niettemin staat het aan de Leden vrij. om bij het maken van Partijen, met

Bij

onderling goedvinden. afwijkingen te admitteeren.
ART. 15.
Leden van Verdienste worden aangenomen. op voordragt van het Bestuur: zij betalen geene Contributie. en
zijn vrij van de verpligtingen der gewone Leden.
ART. 16.
Niemand kan tot Lid van Verdienste benoemd worden, dan die zich. door uitgegevene Werken, of op
eenige andere wijze. aan de Schaakkunst, verdienstelijk heeft gemaakt.
ART. 17.
Het staat aan de contribueerende Leden vrij. vreemdelingen te introduceeren, mits derzelver namen, telkens
bij de Introductie, in een daartoe geschikt boek worden opgeteekend.
ART. 18.
Voor Vreemdelingen worden gehouden personen, die niet binnen Amsterdam of deszelfs ressort zijn
gedomicilieerd: echter zullen Militairen, te Amsterdam in Garnizoen. mede als Vreemdelingen worden
aangemerkt.

ART. 19.
Een geintroduceerde Vreemdeling heeft het regt. om, gedurende elk Saizoen. driemaal de bijeenkomsten
van het Genootschap bij te wonen. voor elke maal dat hu meer dan drie avonden geintroduceerd wordt zal
de introducteur gehouden zijn te betalen een Gulden.

ART. 20
Wanneer ten minste zes Leden zich schriftelijk verklaren tegen de introductie van een Vreemdeling, zal
daarvan door hel Bestuur aan den Introducteur worden kennis gegeven, ten einde deze zorge dat zoodanige
Vreemdeling de bijeenkomsten, gedurende het loopende Genootschapsjaar. niet verder bijwone.
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ART. 21.
Het Bestuur i·an liet Gencxitschap Wl)rdi opgedragen aan drie Ci,minissarissen. door de Leden bij hesloten
hilletten te ,erkiezen.
ART. 22.
Jaarlijks ial een der CommissariBen aftreden en, ten zij hij di,or de meet·derheid op nieow verkozen wierd.
dini een under der Leden worden opge\·olgel.
ART. 23.
De benoeming van Cominissari,sen geschiedt in eene buitengemme bileenkomst van het Gemicitschap, op
den eersten Woensdag in de maand September. als wanneer teven. over het afgeloopene Genootschapsjaar.
door het Bestuur. wordt gedaan rekening en Verantwcwirding. wegens de plaats gehad hebbende
Ontvangsten en Uitgaven ten behoeve van het Genc,otschap. - Zollende dezelve Rekening vervolgens. ten
bewijze van goedkeuring, door de tegenwoordig zijnde Leden worden onderteekend.
ART. 24.
Aan liet Bestuur i3 opgedragen het maken van huishoudelijke bestellingen. zoo ten op/igte \·an het Locaal.
waar de hijeenkonisten worden gehouden. als ten aanzien van alle bencodigdheden (daaronder begrepen het
aanschaffen van werken over het Schaakspel. ook de nieuw uitkomende) en. in het algemeen. het
daarstellen van al zood.inige beschikkingen als het hoofdoognierk van het Genootschap kunnen bevorderen.
ART. 25.
In het Locaal mag niets worden voorgehangen zonder toesteniming van het Bestuur.
ART. 26.
Indien. onverhoopt. in de bijeenkoinsten geschillen tusschen de Leden mogten ontstaan. over onderwerpen
het Genootschap betreffende. zijn dezelven verpligt zich aan de beslissing van het Bestuur te onderwerpen
ART. 27.
De interpretatie der Weteen is .ian het Bestuur overgelaten. hetzelve verniag echter daarin geene alteratien
maken.

ART. 28.

Voorstellen tot alteratie of aliipliatie der Wetten moeten of van wege het Bestuur, of, met deszelfs
vc,orkennis, door vijf Leden (welke hun voorstel onderteekenen) geschieden, en gedurende vier weken in
het Locaal te visie worden gedeponeerd, waarna over het al dan niet aannenien derzelve voorstellen. bij
meerderheid van stemmen. wordt beslist. door ballotage met zwarte eli wine Boonen. de witte Boonen ten
teeken van aanneming, en de zwarte Boonen. ten teeken van verwerping der voc,rstellen. Van elke
verandering in de wetten zal door het Bestuur naauwkeurige aanteekening worden gehouden.
ART. 29.
Bij het doen van voorstellen, overeenkomstig het voorgaande artikel, mi het Bestuur zorgen. dat aan al de
Leden daarvan

tijdig

worde kennis gegeven. met vermelding van den dag. waarop de stemming

daaromtrent zal plaats hebben.

ART. 30.
De tegenwoordige Wetten, iullen door de Leden van het Genootschap warden onderteekend, en zal voorts
een gedrukt Exemplaar derzelve aan elk der Leden worden bezorgd. met en benevens eene naamlijst van al
de Leden des Genootschaps.

A6al

Wetten van het Anisterdanisch Schaakgenootschap van 14-12-1846.

ART. 1.
Het getal Leden zal wx,reerst bestaan uit ten hoogste Hcinderd. Het Bestuur is be,oegd dit getal later tot

Honderd en Vijftig uit te breiden.

ART. 2.
Het Genootschap kan niet worden ontbonden. zoo lang Twintig Leden de instandhouding er,an vorderen.

Hij wiens Lidmaatschap. buiten

de geheele

ART. 3.
ontbinding van het Genootschap, eindigt, behoudt geene

aan,praak op de47.el I's Eigendommen.

ART. 4.
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De voordragt tot Lid moet schriftelijk. niet vermelding van naam. voomaam, beroep en woonplaats van den
voorgedragene. en door den voorsteller geteekend. aan het Bestuur ingezonden worden.
ART. 5.
De voorgestelde zal ten minste gedurende acht dagen moeten voorhangen.

ART. 6.
De ballotage geschiedt des Maandags avonds ten acht ure. en wei met witte penningen ten teeken van
goedkeuring, en zwarte penningen ten teeken van afkeuring. zullende ter goedkeuring meer dan twee derde
witte penningen vereischt worden. en mitsdien een derde zwarte penningen voldoende zijn, om den
voorgestelden te deballoteeren.
ART. 7.
Door twintig gulden in een papier gewikkeld. met den naam en voornaam van den voomaam van den
voorgestelden persoon voorzien. in de bus te werpen of attn het Bestuur in te zenden. wordt deze
gedeballoteerd.

ART. 8.
lemand gedeballoteerd zijnde, kan niet dan na verloop van vol jaar. weder worden voorgesteld

ART. 9.
Wanneer iemand wegens vertrek uit de Stad voor het Lidmaatschap heeft bedankt, en later weder wenscht
aangenomen te worden. is het Bestuur bevoegd dit toe te staan. zonder Ballotage of entrdegeld.

ART. 10
Tot Buitenleden kunnen aangenomen worden, personen buiten deze stad woonachtig. Zij zijn aan ballotage
onderworpen. betalen Vijf Gulden contributie jaarlijksch, doch geen entrdegeld en hebben geene stem in de
vergaderingen. Militairen der Land- en Zeemagt. alhier woonachtig of in garnizoen. kunnen als Buitenleden
worden aangenomen.
ART. 1 1.
De gewone Contributie der Leden. te betalen bij den aanvang van het Genwischapsjaar, bedraagt Twaalf
Gulden, en \ oor Leden die na I e September van elk jaar worden aangenomen. Zes Gulden. Nieuwe Leden
betalen daarenboxen een Entrdegeld r·an Vij f Gulden.

ART. 12.
De aanvang van het Genootschapsjaar wordt met 1847, en vervolgens bepaald op den 1 sten Februarij.

ART. 13.
De Leden. welke voor den eersten November van elk jaar. niet schrifteli.ike hebben bedankt, worden geacht
de voortduring van hun Lidiliaatschap vcmr het 5 olgende Genootschaps.iaar te verlangen.

ART. 14.
Een Lid. meer dan eene maand na schriftelijke aanmaning van het Bestuur. nalatig blijvende in het voldoen
der verschuldigde betalingen. /al van het Lidmaatschap vervallen verklaard. en daarvan. aan de Leden. door
een in de

zaal voor te

hangen

berigt.

kennis gegeven worden.

ART. 15.
Het overschot der jaarlijksche Contributien. 7.al uitsluitend ten behoeve van het Genootschap worden
besteed. Bij onverhoopte nadeelige uitkom t van de jaarlijksche rekening, zal het nadeelige saldo. uit de
aanwezige gelden van het Gem*,tschap w·orden aangevuld, en bij ontoereikendheid van die gelden, over de
gewone Le(len. door buitengewone Contributie, worden omgeslagen.
ART. 16.
Het Locaal van het Genootschap is geopend van des middags Twaal f uur tot middernacht.
ART. 17.
Aldaar /al geen under dan het Schaakspel mogen gespeeld worden. - Als gew·one regelen Lullen gelden. die.
welke achter deze Wet zijn geplaaw. niettemin staat het vrij. met onderling goedvinden ciaan an af te wijken.

ART. 18.
Leden van Verdienste kunnen op , oordragt z an het Bestuur bij ballotage aangenomen worden. Zij betalen
geene Contributie noch Entrd gelden. en hebben geene stem in de Vergaderingen.

ART. 19.
Niemand kan toi Lid van Verdienste aangenomen worden. dan die zich door uitgegeven Werken of op
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eenige andere wijze. aan de Schaukkunst verdienstelijk heeft gemaakt.
ART. 2().
Het staat den Leden #'rij. Vreemdelingen te introduceeren. mits hunne namen. w'oonplaat,en en beroepen. in
een daartoe aanwezig birk w'orden aanteekenende.
ART. 2 1.
Als Vreeliidelingen worden beschouwd. personen die niet binnen Aiiisterdmi iii deszelA grondgebied

woonachtig /.ijn.
ART. 22.
Een toegelaten Vreeindeling. heell het regt om gedurende ies dagen het Gene)otschap te bezoeken. Wenscht

hij langer ic,egelaten te worden. /m kan zulks op aanvrage van een der Leden. door het Bestuur worden
toegestaan, tegen betaling van tjtn Gulden iedere Inaand.
ART. 23.
Wanneer ten Iiiinste Zes Leden /ich schri ftelijk tegen de 1(rlating van een Vreeindeling verklaren. zal
daarvan. door het Bestuur aan het Lid dat hem heeft r oorgesteld. worden kenni4 gegeven, ten einde deze
mrge drage. dat /.oodanige Vreemdeling gedurende het li,opende jaar, het Genootschap niet verder
hezoeke.

ART. 24.
Het Bevuur van het Genootschap wordt opgedragen aan drie Cominissarissen. door de Leden bij besloten
brietjes te verkiezen.
ART. 25.
Jaarlijks mI een der Commissari*sen aftreden. en tenzij door de meerderheid op nieuw verkozen. door een
ander Lid worden ven·angen.
ART. 26.
De benoeming van Coinniissarissen geschiedt in eene Vergadering op den eersten Maandag iii de maand
Februarij. wanneer tevens over het afgeloopen Genootschapsjaar. door het Batutir rekening en verantwoording wordt gedaan over de ontvangsten en uitgaven. Deze rekening zal ten bewijze van goedkeuring
dc,or de tegenwoordig zijnde Leden onderteekend worden.
ART. 27.
Aan het Bestuur is opgedragen het maken van huishoudelijke beschikkingen. /00 ten op/igte van het
Locaal. als ten aanzien van alle benoodigdheden. daaronder begrepen het aanschaffen van werken over het
Schaakspel. het bepalen der te houden nieuwsbladen. en in het algemeen het nemen van zoodanige
beschikkingen, als het (,(,gmerk en den bloei van het Gene)otschap kumen bevorderen.
Het Bestuur zal zorg dragen dat in de zaal van het Genootschap eene lijht der boekwerken en verdere
bezittingen aanwezig zij. alsmede eene naamliist der Leden. en de regelen v )or het Schaakspel. Geene
boekwerken worden aan de Leden at'gegeven. dan tegen bewijs van overname.
ART. 28.
In het Lc)caul mag niets M,rden vocirgehangen z<,nder t<,estemming van het Bestuur.

ART. 29.
Indien onverhoopt in de bijeenk(,msten geschilien tusschen de Leden mogten ontgaan. over onderwerpen
het Genc,otschap betreffende. zijn /ij verpligt rich aan de uitspraak van het Bestuur te onderwerpen.
ART. 3().
De uitlegging der w·et is aan het Bestuur opgedragen, hetwelk echter daarin geene verandering mag maken.
ART. 3 1.
Voorstellen tot verandering der wet, moeten of' van wege het Bestuur of met /ijne voorkennis. door vijt
Leden. die hun vcx,r*tel onderteekenen. geschieden. en gedurende F ier weken ter inzage liggen, waarna
over het al dan niet aannemen dier voorstellen. hij besloten briefjes. dc)or meerderheid van stemmen der
aanwezige Leden wordt beslist. Van elke verandering in de wet zal door het Bestuur naauwkeurige
aanteekening gehouden. en daarvan aan de Leden kennis gegeven worden.

ART. 32.
Bij het dc)en \ an vocirstellen. overeenkomstig het voorgaand At-tikel. /al het Bestuur zorg dragen. dat aan de
Leden daarvan worde kennis gegeven, met vermelding van den dag. waarop de stemming daarover zal
plaats hebben.
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ART. 33.
Deze wet zal door de gewone Leden van het Genootschap worden onderteekend. en daarvan aan elk hunner
een gedrukt Exemplaar worden bezorgd.

A6b Wetten van het Schaakgezelschap Palamedes te Leiden
A6b I

Wet ran Palamedes van 4- 11 - 1846 en uitgebreid op 29- 10- 1847.

Opgerigt hinnen Leyden. den vierden November des jaars

achttien honderd zes en veertig.

HOOFDSTUK I.
ALGEMEENE BEPALINGEN
ART. 1.
De aanvang van het gezelschapsjaar wc,rdt met het jaar achttien honderd zes en veertig. en vervolgen0

hep:iald op den vierden November.

ART. 2.
Het gezelschap zal bestaan uit vier werkende Leden. en een onbepaald getal gewone en buitengewone
Leden, Leden van verdienste en Oud-leden.
ART. 3.
Werkende Leden /.i.in gewone Leden. die het bestuur uitmaken.
Gewone Leden zijn. die ten blijk van Lidmaatschap zich verbinden. de bepalingen bij deze wet gemaakt. te
zullen nakomen. en daarna dezelve hebben onderteekend.
Buitengewone Leden /ijn. die buiten de Stad Leyden wonen. of door een tijdelijk verblijf binnen die Stad
gevestigd. ook slechts lijdelijk verlangen het Lidmaatschap te aanvaarden.
Leden van verdienste zijn, die door uitgege\'en werken, of op eenige andere wijze zich aan de schaakkunst
verdienste Iii k hebben gemaakt.
Oud-Leden zijn gewone Leden, die de Stad Leyden verlaten(le, door elders te gaan wonen. voor het
Lidmaatschap moeten bedanken.
ART. 4.

Ter verkrijging van het gewoon of buitengewoon Lidmaatschap, zal men:
1.
Moeten kunnen schaakspelen.

2. Schriftelijk met opgave van naam. voornaam. woonplaats en beroep. door een Lid. aan het bestuur
worden voorgesteld. om daarna aan eene ballottage onderworpen te worden.
VMr die ballottage minstens in ddne gewone vergadering door het bestuur zon voorgehangen.
4.
Bii die ballottage iziet meerderheid \'an twee derde der tegenwoordig ziinde Leden gekozen worden.
ART. 5.
Bij noodige ballottage zal men zelf moeten stemmen. en nimnier zijne stem aan een ander Lid mogen
opdragen. op wederzijdsche boeten van eenen gulden. Zij geschiedt op de gewone vergaderingen. des
avond>, ten acht ure. terwijl de afwezend Lijnde Leden moeten worden gerekend met de gedane ballottage

3.

genoegen te nemen.

ART. 6.
De gewone vergaderingen worden wekelijksch gehouden. des Woensdag's namiddags van half ze,·en tot
tien ure.

ART. 7.
De contributie voor de gewone Leden te betalen met den aanvang van het gezelschapsjaar. bedraagt vijf
guldens. en voor Leden die na den eersten Mei van elk jaar worden aangenomen, twee guldens vijftig
centen, nieuwe Leden betalen bovendien een entre*-geld van eenen gulden, terwijl de buitengewone Leden
's maandelijks vijftig centen v66r den tienden dag der maand. zonder entree-gelden zullen moeten voldoen.
De boeten en entred-golden zullen zoo veel mogelijk terstond of uiterlijk v66r de daarop eerstvolgende
vergadering, des verkiezende tegen behoorlijke kwitantie. aan den penningmeester moeten worden betaald.

ART. 8.
Het Lid hetwelk aan de bepaling bij Hoofdstuk I, art. 7 vastgesteld, niet mogt hebben voldaan. zal daaraan
door den penningmeester schriftelijk worden herinnerd. met verzoek om binnen de eerstopvolgende
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\'eertien dagen te wi lien voldoen: IN,k dan mie niet betalende, zal dat Lid met roluitgeschrei·en naam.
gedureride twee (.laarop ,olgende gewone wrg.deringen, w·orden i mrgehangen en claarhi i uitzenck,digd. de
aan het ge/,el,chap verschuldigde gelden te voidoen. en hierna ook geen betaling di,ende. zal dat nalatig Lid

met inachtneming,an het bij Hootdvuk I. art 2() bepaalde. dadelijk zijn Lidmaatschap,erliezen.
ART. 9.
Hij. wienh Lidmaatschap builen de geheele onthindiiig van het gezelkhap eindigt, hehoudt geene aan5praak
op deszelf, eigendommen.
ART. 10.
De eigendommen van het gezelxhap ziin. die voor rekening van her gezel,chap /.ijn aangeschaft. <)1 ten
geschenk zijn ontvangen
ART. 11.
Er zal in dit gezelschap blijien aangeschaft oni nimmer te worden vernietigd:
a.
Een kasboek en een contra-kasboek, waaruit de onivangsten en ititgaven naaitwkeurig zullen moeten
blijken.

b. Een notulen boek
c.

ter

aanteekening van het vooreevallene. zoo bij gewone als buitengewone

vergaderingen.
Eenellist w.iarop de voor rekening der kas aangekc)chte ot ten geschenk ontvangene eigendommen van

het gezelschap zullen zijn geschreven.
d.

e.

Eene naamlijst der gewone- buitengewone- Oud-leden en Leden van verdienste. op welk hunne namen
en voornamen, de dagteekening. maand en .iaartal van hun inkomste en uitgaan zullen moeten

worden geschreven.
Een introductie en hospitering-boek. om bij voorkomende introductie op de gewone vergaderingen in
te vullen:

1. De namen. voornamen, woonplaaisen en het beroep der geYntroduceerden.
2. Dagteekening. maand en jaartal der introductie: en
3. Door wien geintroduceerd.
f. Een ballottage-kastje met daarbij behoorende balletjes: en
g. Een schaakboekje ter invulling van eindspelen.
ART. 12.
De boeken van het gezelschap zullen, alvorens zij daartoe worden gebruikt. door de handteekening van den
President en minstens nog een Lid van het bestuur, op de eerste en laatste bladzijden worden \'oorzien. en
verder door 6dn van hun beiden worden gefolieerd en geparapheerd. Uitscheuring van bladen uit de boeken.
raderingen, fouten en doorhalingen met zwarten inkt. zullen met eenen gulden wor(len bet,oet. terwijl
vereischt wordende doorhalingen, /.66 in boeken als op andere geschreven of gedrukte stukken. altijd met
rooden inkt moeten geschieden, en het renvooi op de kant der bladzijde, ook op dezelfde boete door den
President moeten worden geviseerd.
ART. 13.
De beschadiger of verliezer van eenig eigendom van het :ezelschap zal gehouden zijn. dat geldelijk te
vergoeden.

ART. 14.
Ter introductie zullen alleen bij gewone vergaderingen magen worden toegelaten vreemdelingen.
schaakspelers die buiten de StacI Leyden of derzelver grondgebied wonen.
ART. 15.

te weten:

Binnen de Stad Leyden of derzelver grondgebied wonende schaakspelers mogen. doch ook
alleen bij
gewone vergaderingen. slechts tweemaal ander de benaming van hospitanten worden geintroduceerd. Hun
/al bij de tweede introductie het voorhangen ter ballottering voor het Lidmaatschap kunnen worden
aangeboden. terwijl zij ,·66r het verkregen Lidmaatschap. ten derdemaal niet zullen worden toegelaten. op
boete van drie guldens. door den introducerende te betalen.

ART. 16.
De geintroduceerden en hospitanten zijn verpligt minstens eene partij schaak te spelen. en wei bepaaldelijk
van het eerste lid. dat /ich daartoe aanbiedt de uitnoodiging moeten aannemen; bij weigering daan, an.
zullen zij onverwijld de vergadering moeten verlaten en de introductrende eene boete van eenen gulden
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moeten voldoen. ook dan wanneer zijn geintroduceerde gast niet kan schaakspelen.
ART. 17.
Een geintroduceerde vreemdeling heeft het regt om gedurende vier achtereenvolgende weken het
gezekhap bij de gewone vergaderingen te bezoeken: wenscht hij langer toegelaten te worden. 280 kan
zulks op schri ftelijke aanvrage , an een der Leden door het bestuur worden tc,egestaan. tegen betaling van
vijftig cents per maand op den tijd en wijze gelijk zulks voor de buitengewone Leden is voorgeschreven.

ART. 18.
Wanneer ten minste \·ijf Leden zich schriftelijk tegen de toelating van eenen vreemdeling verklaren, zal
daarvan dc,or het bestuur aan het Lid dat hem heeft voorgesteld worden kennis gegeven. ten einde deze zorg
drage. dat Zoodanige vreemdeling gedurende het loopende jaar. het gezelschap niet verder bezoeke.
ART. 19.
In de \ ergaderingen /ullen de Leden van verdienste. Oud-Leden. hospitanten en geintroduceerden. wat de
orde betreft aan dezell-de txrten onderworpen zijn. als de overige Leden en bij niet onderwerping daaraan.
de \ ergadering dadelijk moeten r erlaten. om nimmermeer te worden toegelaten.

ART. 20.
De naam van het Lid. hetwelk mogt weigeren aan het bij de artikels der wet bepaalde. te voldoen. zal door
het bestuur op de naamlijst der Leden met rooden inkt worden doorgehaald. met schriftelijke vermelding in
de aanmerkingen der redenen waarom 7.ulks is geschied. terwijl 7(,odanig Lid nimmenneer tot de
v ergaderingen ·an dit gezelschap zal worden toegelaten.
ART. 2 1.
Men /al in dit gezelhchap nimmer om geld mogen spelen.

en

ook gedurende de vergaderingen geen andere

spellen worden gespeeld. beide op boete van vijf guldens.

ART. 22.
Vrijstelling van boeten zal niet. dan hij ziekte iii aamnerking mogen komen. en welslechts bepal Idelijk
alleen dan. wanneer het bewezen zal /ijn. dat aan de ziekte de wemntli.ike cx,riaak der heboeting van den
nalatigen moet worden toege.schreren.

ART. 23.
Bij alle vergaderingen zal een exemplaar del· wet aanwezig moeten zijn. welke wet ten voordeel der kas. 7
vijf en twintig centen voor de Leden. bij den Penningmeester zal verkrijgb:mr zijn. en wei ter vergoeding
van de door wegens den dr uk gedane voorschotten.
ART. 24.
Vix)Mellen tot verandering der wet mot:ten 01' van wege het bevuur of met zijne voorkennis dcx,r vijf
Leden. die hun voorstel c,nderteekenen, geschieden. eli gedurende vier weken tel- inzage liggen, waarna
over het al of niet aannemen dier roorstellen. bi i bebloten brieljeh. dcwir twee derde der stemmen van de
aanwezende Leden ipor(it beslist
Van elke verandering in de wet Lai dc,cir het bestuur naauwkeurig aantekening gehc,uden en daan·an aan de
Leden kennis gegeven warden.
ART. 25.
Bij het stemmen met brietles komen oningekulde (in blanco) briefies ninimer in aamnerking.

ART. 26.
Boekwerken voor het schaakgezelschap zullen de gewone. buitengewone Leden. en Leden van verdienste.
die zich d:lai·toe bij het bestuur aanmelden. drie dagen ter lezing ontvangen. Hi j die na dien tijd die boeken
nogmaals wenscht te lezen. zal door aarivrage aan den Secretaris. deze voor niet langer dan acht dagen. mits
tegen behoorlijk daarvoor at te geven regu kunnen erlangen.
ART. 27.
Hij die boekwerken ter lezing heeft ontrangen. is krachtens Art. 13. van dit hootdstuk voor verliezen en
beschadigingen derzelve tegen de volle waarde geldelijk verantwoordelijk, hil zal gehouden zijn tien centen
te betalen voor ieder dag latere afgifte dan op den daarvoor bepaalden tijd. gelijk ook voor elke vlak of
scheur. Mogt echter onverhoopt door viakken of scheuren het boekwerk derzelver waarde verliezen, dan Lai
de veroonaker daarvan gehouden zijn het geheele boekwerk voor zijne rekening nieuw aan te schaffen en
wanneer het eene jaargang is, daarvoor ook geheel aansprakelijk zijn
ART. 28.
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Als gewone regelen bij het schaak.spel /ullen gelden. die welke in de zaal aanwezig ziin
ART. 29.
De veranderingen welke ten gevolge Lan nieuwe u·ettelijke hepalingen voor dit ge/elschap zijn te weeg
gebragt. hebben geen in\loed op de regten welke onder \·roegere bepalingen waren ierkregen

HOOFDSTUK II.
OVER HET BESTUL'R.
ART. 1.

Het bestuur mi voortdurend bestaan uit een President. een Vice-President. een Secretaris en een
Penningmeester. wier namen op eene ationderlijke lijst geschreven. bij alle algemeene vergaderingen
zullen moeten voorhangen: terwijl geen hunner handelwijzen zullen geldig zijn, dan die met onderling
eenparig goed,·inden worden ten uit\c,er gelegd.

ART. 2.

Zij zullen elkander in het uitoefenen,an het bestuur zoo veel mogelijk behulpzaam /ijn, zeli's ddiir waar het
niet is voorgeschreven, elkander in hetzelve rangswijze opvolgen. en als zoodanig bil afw·ezigheid elka:ir,
l'unctien w·aarneinen eli weI in den kulgenden regel: voor den Pre,ident zal de Vice-President. voor den
Vice-President de Secretaris. voor den Secretaris de Penningnieester fungeren, en even zoo in den
omgekeerden regel.
Mogten er on ·erhoopt geen der Leden van het bestuur ter vergadering tegenw·oot dig zijn, dan zal het oudst
aanwezend Lid verpligt zijn. des n(,odig, het bestuur tijdelijk te vervangen en het/elve in ZIJ Il persoon
vertegenwoordigen. en ven·olgen5 gehi,uden zijn. den President en deze. des noodig, aan de merige Leden
van het bestuur schriftelijk het voorgevallene gedurende de vergadering mede te deelen. beide op boete van
vijf en twintig cents, welke boete ocik door hen zal worden geleden. die het tijdeli.jk eenige functie

waamemend Lid niet in dien rang zullen erkennen.
ART. 3.
Bij verandering van bestuur Lai daanoe uit de minstens den jaar Lid geweest zijnde gewone Leden de keuze
gedaan worden. terwijl jaarlijks in de afgaande lijn. te weten: van den President naar den Penningmeester.
beginnende en gwrigaande. een der Leden van het bestuur zal aftreden. en. tenzij door de daartoe bepaalde
meerderheid „p nieuw erkozen. di,or een ander Lid worden vervangen: terwijl het ieder Lid van het
bestuur buitendien vrij zal staan oni na een jaar zijne functie te hebben waargen )men. buitengewoon le
bedanken: in welk laatste geval hij niet voorhet daarop eerstvolgend gezelschapsjaar verkiesbaar zal zijn.
ART. 4.

Bij de verkiezing van het bestuut· zal men nimmer voor de functie, waartoe men gekozen wordt. mogen
bedanken. op hoete van drie guldens: de boete eens betaald hehbende, zal men niet verpligt zijn. in de eerste
drie volgende .iaren wederom gekozen wordende en zulks niet aanneinende. dit andermaal te betalen. De
at'tredende Leden van het bestuur mc)gen herkozen worden, doch deze zon geenszins verpligt, die
herkieiing vix,r het eerst daarop volgende jaar weder aan Le nemen.

ART. 5.
Eenmaal in het jaar. en wei bepaaldelijk tuskhen den twintigsten en een en dertipten October, zal er eene
algemeene buitengewone vergadering door de gewone Leden gehouden worden. ten einde in hunne
tegenwooi·digheid dc)or het bestuiti rekening en verantwoording gedaan worde der ontvangsten en uitgaven.
vervolgens de boeken atgesloten. en ten hewijs van goedkeuring. door twee der oudst aanwezend zi.inde
Leden onderteekend worden. 0,11 daarna onmiddelijk tot de verkiezing s·an een nieuw Lid voor het besluur
ov·er te gaan. terwijl er gedurende die vergadering niet zal mogen worden gespeeld. op boete van drie
guldens.

ART. 6.
VOOr den tienden dag der maanden Nm'ember. Februarij. Mei en Augustus. zullen de leden des bestuur,,
elk op boete van vij f en twintig cents. buitengewc,on vergaderen. om:
1. De kah en bc)eken na te zien. daama ten hewijs at te sluiten en I an hun I·ig le wicir/.ien: en
2. Om over de belangen van het ge/el*chap te raadplegen.
ART. 7.

Het bestuur kan. dit noodig oordelende, buitengewone \·ergaderingen niet oplegging van hcute heleggen.
mits de uitno(>diging daartoe. iier en Mintig uren \88,- die wrgadering aan de Leden schriftelijk zij
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medegedeeld. waarop tevens het bedrag der Ixiete mi worden vermeld, en de al dan niet berustende
verpligting. de boeken of andere benc,odigde stukken mede te brengen. daarop moeten voorkomen.

ART. 8.
Aan het bestuur is opgedragen, het maken van huishoudelijke beschikkingen ten aanzien pan alle
benoodigdheden, daarcinder begrepen het aanschaffen van werken voor het schaakspel. het bepalen der te
houden nieuwsbladen. en in het algemeen, het nemen van zoodanige beschikkingen. als het oogmerk of den
bloei van het gezel hap kunnen be\·orderen. mits de contributie /onder toestemming der Leden niet worde

,·erhoogd

ART. 9.
Het bestuur zal zorg dragen, dat in de zaal van het gezelschap eene lijst der boekwerken en K'erdere
de noodige
bezittingen aanwezig zij. alsmede de naamlijst der Leden, de w·et, het introductie-boek,
khaakborden inet Mukken. en de regelen van het hchaakspel.
ART. 10.
Bij ons·oor/iene tusschentijds ontstane 1 acature in het bestuur. zal men onverwijld in eene daartoe te
heleggen huitengewone ; ergadering. tot her verkiezen van een plaatsvervangend Lid overgaan.

ART.ll.

lii

het

lokaal mag niet1 worden w,orgehangen zonder toestemming van het bestuur op boete ,·an drie

guldens.

ART. 12.
1ndien onverhoopt in de bijeenkomsten geschillen tusschen de Leden mogten ontstaan, over onderwerpen
het gezelschap betreffende. zijn zij verpligt zich aan de uitspraak van het bestuur te onderwerpen.

HOOFDSTUK III.
OVER DEN PRESIDENT.
ART. 1.
De President is het hootd van het bestuur. en Lai als zoodanig, bij staking der stemmen. eene beslis,etide
Stem hebben. de vergaderingen. dit noodig oordeelende. openen en sluiten. derzelver loop regelen. en
stoomissen in derielver geregelden gang tegengaan, de getrouwe naleving der bepalingen in deze wel
vervat handhaven. en des noodig de Leden beboeten. terwijl de President niet. dan met eenparig
goedvinden der drie overige Leden van het bestuur, zal kunnen of mogen worden beboet.
ART. 2.
Bij het beleggen van buitengewone vergaderingen, zal de President gehouden zijn. zulks den Secretaris drie
dagen vddr de hier bedoelde vergaderingen schriftelijk mede te deelen. en hierbij letten op het bepaalde bij
Hoofdstuk 11, art. 7. op Ix,ete van vijftien centen.

ART. 3.
De President zal gehouden zijn. op boete van vijftien centen,

zorgen de in originali door de Leden
onderteekende wet hij alle buitengewone en die gewone vergaderingen. waar zulks noodig zal zijn,
te

aanwezig zij, enletten ophet voorgeschrevene bij Hoofstuk I, art. 1 2 en 13.

HOOFDSTUK IV.
OVER DEN VICE-PRESIDENT
ART. 1.
De Vice-President Lai bij alle vergaderingen den President in zijne werkzaamheden behulpzaam zijn.
ART. 2.
Bij de ballottages zal hij de Leden de noodige balletjes ter ballottering ter hand stellen. en na de ballottage
de voor- en tegen-balletjes tellen. om het resultaat daan·an den Secretaris op te geven. op boete van vijftien
centen.

ART. 3.
Hij zal de lijst bij Hoofdstuk L an. 1 1. sub c. voorgeschreven, behoorlijk invullen, op boete van vijftien
centen.

ART. 4.
zal zorgen dat de naamlijst der Leden bij Hoofdstuk L art. 11.sub d. voorgeschreven, minstens eenmaal
per maand zij ingevuld. gelijk die volgens Hoofdstuk II. art. 1, en beide bij allen zO(i gewone als

Hij

buitengewone vergaderingen aanwezig zijn. telkens op boete van vijftien centen.
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ART. 5.

Hij Lai /orgen dat bil alle r'ergaileringen een duplicaat der wei aanweiig zij. telkens op hoete van vijftien
centen. en daarbij letten ophet \ c,orgeschrevene bij Hoofdstuk I. art. llen 1 3.
ART. 6.

Hii zal ,orgen dat de lijv der beiittingen. het introductie-hoek en het schaakbc,ekje. pliorgehchreven bij
Hcx,fdstuk I. art. 1 1. sub c.. e. en g.. bij alle gewone vergaderingen aanwe/ig Lijn. op hoete van vijftien
centen. en daarbij letten cip het \·oorgeschrevene bii Hooldstuk 1. ari. 12 en 13.

ART. 7.
Bi j noodige balk>ttage /..,1 hil zoruen d.it de ballottage-kas tiiet tc)ebehoc,ren bij Hootdstuk 1. art. 11. sub f.
v(wirgeschreven. ter ,·ergadering aanwezig /ij. op Arte van vijftien centen.

HOOFDSTUK V.
OVER DEN SECRETARIS.
ART. 1.
De Secretari0 zal belast zijn. het voorgevallene iii alle zoo gewone als buitengewone vergaderingen in het
notulenboek bij Hoofdstuk I. art. 1 1, sub b. roorgesclireven, aan te teekenen. zoo als bijv. de behi)etc
Leden, den afloop der ballottages. het getal der daarbij tegenwoordig geweest zijnde Leden, het resultaat bij
eT entueel te maken schaakuitdagingen, het verhandelde bij de buitengewone vergaderingen. eli verder al
wat noodig zal worden geoordeeld, telkens op hoete van vijftien centen. en hierbij letten op het bepaalde bij
Hoofdstuk 1, art. 12 en 13.

ART. 2.
Hij zal de tei' ballottering #·oor te dragen, gewone en buitengewone Leden in de gewone vergaderingen. met
naam, voomaani. beroep. en door wien voorgesteld, voorhangen, daarbij vermelden de dagteekening
waarop de ballottage zal plaats hebben, en na gedane ballottage den belanghebbenden vdcir de eerst daarop
volgende gewone vergadering van den allc)op dezer schriftelijk kennis geven. op boete van vijftien centen.

ART. 3.
Hij zal het contra-kasboek, voorgeschreven bij Hootdstuk I art. 1 1, sub a. naauwkeurig aanhouden. telkenh
op hoete van vijftien centen, en daarbij letten op het bepaalde bij Hooldstuk I.art. 12 en 13.
ART. 4.
Hij zal door den President. volgens Hooldstuk Ill, art. 2 aangeschreven. zorgen. dat de Leden volgens
Hoc)fdstuk Il. art. 7. behoorlijk ter buitengewone vergaderingen worden uitgenoodigd. telkens op boete van

vijftien centen.
ART. 5.
Hij 7.al de niet in gebruik zijnde gedrukte stukken van het gezelschap bewaren. zoo als boekwerken enz..
daarvoor verantwoordelijk zijn, en letten op het bepaalde bij Hoofdstuk 1. art. 12 en 13.

ART. 6.

Hij zal gehouden zi.in bij afwezigheid van den Penningmeester. hem v66r de eerst opvolgende gewone
vergadering, schriftelijk de te ontvangen boete of entree-gelden opgeven. op boete van vijftien centen.
ART. 7.
Hij zal verpligt zijn. daartoe volgens Hoofdstuk II. art. 7 uitgenoodigd. dat de onder zijne bewaring zijnde
stukken ter vergadering aanwezig zijn. en ook alsdan. des vereischt wordende. verantwoording moeten
doen. op boete van drie gui(lens.

HOOFDSTUK VI.
OVER DEN PENNINGMEESTER.
ART. 1.
De Penningmeester is belast met het verzamelen en uitgeven der gelden van het gei.eischap
ART. 2.
Hij zal zorgen voor het behoorlijk ontvangen der entree-gelden. contributien. boeten enz. van het
gezelschap, en bij het niet voldoen, door eenig Lid aan het voorgeschrevene bij Hoofdstuk I, art. 7. zal hij
den President onmiddelijk daanan schriftelijk kennis geven. telkens op boete van vijftien centen. en hierin
nalatig zijnde. buitendien nog de gelden betalen. die door zijn verzuim der kas zouden te kort komen.
ART. 3.
Hij zal bij het ontvangen der gelden, daarvoor des verkiezende, behoorlijke kwitantie moeten geven. telkens
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op boete van vuftien centen.

ART. 4.
Geen uitgaven der golden \an het gezelschap zullen mogen geschieden of worden goedgekeurd. dan die
\·oor benoodigdheden \an het gezelschap door het bestuur. volgens Hooldstuk II. art. I zullen zon
toegataan. 0(,k zullen geene uitgaven geldend zijn dan die door kwitantien zijn be ezen. welke kwitantien
behcw,rlijk door hem zullen blijven bewaard. en verder letten op Hoofdstuk I. art. 12 en 13.

ART. 5.

Hij /al

het kashoek. \-cx,rgeschreven bij Hoofdstuk I. art. 1 1. sub a. behoorlijk lelkens op boete ran vijftien
centen aanhouden, en daarbij letten op het bepaalde bij Hooldstuk I. art. 12 en 13.

ART. 6.
Een deficit in de kas zal nimmer worden goedgekeurd. maar zal door den Penningmeester door bijlegging
der te korI komende gelden moeten worden vergoed.
ART. 7.
Hij zal r,erpligt zijn. daarloe echter volgens Hoofdstuk Il, art. 7 uitgenoodigd. zijne boeken en kas mede te
breng.en. om alsdan. des vereischt wordende, rekening en verantwoording te doen. op boete van tien
guldens

HOOFDSTUK VII.
OVER DE GEWONE LEDEN.
ART. 1.

lemand bij ballottage tot gewoon Lid aangenomen zijnde. zal gehouden zijn. zich ioor het aange, angen
gezelschaps-jaar te verbinden. en ten blijk van gc,edkeuring en onderwerping aan de bij de wet gemaakle
bepalingen, deze van zijne handteekening te voorzien. waarna hij al de regten dit lidmaatschap daardoor
toegekend. zal hebben ;'erkregen. Zie Hoofdstuk I, Art. 3 en 4.

ART. 2.
De gewone Leden die v66r den twintigsten October van elk

jaar niet schriftelijk aan het hestuur hebben

bedankt. mllen gerekend x#orden de voortduring an hun lidiiiaatschap imr het volgende jaar te rerlangen.

ART. 3.
De gewone Leden lullen entree gelden en contributien betalen. op den tijd en wijze aix /.ulks bij Hoitistuk
I

Art. 7 is bepaald.

ART. 4.

Zij alleen ziillen aanspraak op de eigendomtiien van het gezelschap. het stemiegt. en dat ter intri>ductie
hebben.

ART. 5.

Zij /.ijn verpligt de goede orde gedurende de vergaderingen te bewaren, telken+ op boete van vijftien centen,
en de boeten hun door den Pre ident of dien, plaats,·en anger e olgens de,e wet opgelegd. moeten betalen.
en anders hun lidmaackhap \·erliezen. 0111 nimmermeer toi de ,·ergaderingen van dit gezelschap te worden
toegelaten.
,ART. 6.
Indien een gewoon Lid iemand ter ballcittering heeft v cior te dragen. zal hii Tulk, met opgave van naam.
voortiaam. woonplaats en beroep. van den wiottehangene schriftelijk het bestuur mededeelen. Zie
Hoofdstuk I, art. 4.
ART. 7.
Indien een gewoon Lid buiten de Stad Leyden of deszelfs grondgebied mogt gaan wonen. dan zal hij zich

ter verkrijging van het oud-lidmaatschap schrifteli k aan het beguur moeten wenden. welk lidinaatschap

hem nimmer mi mogen ;i orden geweigerd. mits hij s oorat' aan al de bepalingen in deze wet ,·en·at. 1.11
hebben voldaan.

HOOFDSTUK VM.
OVER DE BUITENGEWONE LEDEN.
ART. 1.
De Buitengewone
Leden, Zie HootdMuk I. Art. 3 en 4, betalen eene niaandelijksche contributie \·an i ijftig
cents. op den tijd en w lize al, zulks bij Hix,fdstuk I Art. 7 is, oorgeschreven.
ART. 2.
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Zii hebben noch aanspraak op de eigendoinmen , an dit gezelschap. noch 0teniregi. noch het regt van
intnxiuctie. dc)ch bezitten het regt van wi ien toegang tot aile gewone vergaderingen. Zie Hoofdstuk !. Art.
6.

ART. 3.

Zij verbinden tich tot her buitengewone lidmaatkhap ,·c)or eene maand. en na den tienden der maand
aungenomen /.ijnde. /ullen zij verpligt zijn de geheele contributie der lo ,pende maand te voldoen.
ART. 4.
ZIi ilin verpligt de goede orde gedurende de vergaderingen te bewaren. telkens op boete van vi.Iftien centen.
ART. 5.
De boeten hun door den President of diens plaatsven·anger volgens de/e wet optelegd. zon zij verpligt te
betalen. en anders hun lidnmatschap verlie/en, oni nimmermeer tot de vergaderingen te worden tirgelaten.

HOOFDSTUK IX.
OVER DE LEDEN VAN VERDIENSTE.
ART. 1.
Leden van verdienste kunnen op voordragt van het bestuur bij ballottage aangenomen worden, zij betalen
geen contributie noch entree 1:elden. en hebben slechts den vii.jen toegang toi de gewone vergaderingen.
zonder meer.

ART. 2.
Nieniand kan lot Lid van verdienste aangenomen worden. dan die /ich docir uitgegeven werken. of op
eenige andere wijze aan de schaakkunst ierdienstelijk heeft gemaakt.
ART. 3.
Ten bewijs van dit Lidmaatschap. zal hun daarvoor een bewilskaart door het bestuur onderteekend worden
uitgereikt.

HOOFDSTUK X.
OVER DE OUD-LEDEN.
ART. 1.
Het regt der Oud-Leden, zie Hocifdstuk 1, art 3. in dit gezelschif bepaall zich lot den vrijen en kosteloozen
tc,egang tot de gewone vergaderingen. zonder nieer. let'wi.il zij zullen letten op het voorgeschrevene bii
H<witdstuk I. art. 19.
ART. 2.

Mogt een oud Lid zich andennual binnen de St:id Leijden of haar grondgebied vestigen. dan is het in den
regel. dat ziin oud Lidmaaischap zal ophouden te bestaan. Hij /al zonder ballottage 01 entree-geld.
wederom als gewoon Lid worden aangenc,inen. en bij weigering daarvan. ook /.ijn geheel Lidin.1,ithl'hap
verliezen, en gerekenci worden al< Lid van dit gezelschap te bedanken.

A61,2 Wetran Palamedes her:ien 11-1 1-1874.
Algemeene bepalingen

Artikel I
Het gezelschaps.laar vangt aan den 4den Ncivember.

Artikel 2
Het schaaklokaal. bestemd tot de gewone bijeenkomsten. is geopend W ensdag namid(lag \Mi zeien toi elf
lire.

Artikel 3
De leden kunnen de bc,ekwerken v·an het schaakgezeischap ter

leiing bekomen. op aanvrage aan den

Secretaris, tegen requ

Artikel 4
Er wordt gespeeld ,·olgens het reglement van Guwavus. dat in de boekerij van het gezel,chap vcxirhanden
is.

Artikel 5
Indien onverhoopt op de bijeenkoinsten gekhillen tu,schen de leden mcigten ontvaan. de regelen i an het
schaakspel betreffende. zijn zij verpligt yich aan de uitspraak van het Bestuur te onderwerpen
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Artikel 6
De uitlegging er wet is aan het Bestuur opgedragen behoudens beroep op de vergadering.
Voorstelien tot verandering der wet moeten Bf door het Bestuur. df met diens voorkennis, door vijf gewone
leden die hun voorstel onderteekenen, gedaan worden, en zullen gedurende twee bijeenkomsten voor de
leden ter inzage liggen.

Van de leden.

Artikel 7
Het gezelschap bestaat uit gewone. buitengewone en honoraire leden.

Artikel 8
Om gewoon of buitengewoon lid van het gezelschap te worden. zal men schriftelijk, met opgave van naam.
voornaam, en woonplaats, door een lid van het Bestuur moeten worden voorgesteld, om daarna aan eene
ballotage onderworpen te worden. -Men moet v66r die ballotage. minstens gedurende 6/ne bijeenkomst.
door het Bestuur zijn voorgehangen, en hij bij die ballotage. welke op de volgende bijeenkomst plaats heeft.
de meerderheid der uitgebragte stemmen voor zich verkregen hebben.

Artikel 9
Iemand als gewoon of buitengewoon lid aangenomen, zal de wet onderteekenen, en hem een exemplaar
daarvan worden ter hand gesteld.

Artikel 10
De gewone leden hebben aanspraak op alle eigendommen van het gezelschap.
Artikel 11
Zij hebben het regt een schaakspeler te introduceren en zijn verpligt den geintroduceerde in het introductieboek in te schrijven. Iemand in deze stad woonachtig, kan slechts eenmaal 's jaars worden geintroduceerd.

Artikel 12
De gewone leden hebben het regt van ballotage. lemand gedeballoteerd zijnde kan. gedurende het loopende
jaar. niet weder worden voorgesteld.

Artikel 13
Elk gewoon lid betaalt eene contributie van zes gulden 's jaars. Ieder nieuw lid zal daarenboven moeten
betalen een entrdegeld van ddn gulden vijftig cents en 10 cents voor een exemplaar der wet. Mogt iemand
echter, in de tweede helft van het loopende jaar, als lid worden aangenomen, zal hij slechts de helft der
contributie verschuldigd zijn.
Artikel 14
De contributie zal binnen de twee eerste maanden van het loopende gezelschapsjaar door den Penningmeester ingevorderd. en door de leden voldaan moeten worden.

Artikel 15
Een lid. dat de stad met der woon verlaat. kan, op zijn verzoek, als buitengewoon lid worden overgeschreven

Artikel 16
Wanneer iemand. wegens vertrek uit deze stad, voor zijn lidmaatschap bedankt hebbende, later weder alhier
komt te wonen en lid wenscht te worden, kan het Bestuur hem als zoodanig toelaten zonder ballotage of
entrdegeld

Artikel 17
Iemand voor zijn lidmaatschap wenschende te bedanken, is gehouden daarvan, v66r den 20sten October,
schriftelijk aan het Bestuur kennis te geven, wordende hij, bij gebreke van dien. gerekend voor het volgende
jaar lid te blijven.

Artikel 18
Tot buitengewone leden kunnen aangenomen worden personen buiten deze stad woonachtig, alsmede
studenten en officieren.
Artikel 19
Zij zijn aan ballotage onderworpen en betalen eene contributie van vijftig cents per maand. doch geen
entrdegeld. Zij zijn verpligt de contributie te betalen over de maand waarin zij als lid zijn aangenomen, en
verder voor het einde van elke maand.

Artikel 20
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Zij hebben geene aanspmak op de eigendommen van het gezelschap, geen stemrecht en geen regt van
ballotage. doch bezitten het regt van \·rijen toegang tot alle gewone bijeenkoinsten en vet·gaderingen.
Artikel 21
Toi honoraire leden kunnen. op voordragt van het bestuur. alleen aangenomen worden zij, die zich in de
schaakkunst of aan het gezelschap Palamedes hebben verdienstelijk geniaakt. terwijl overigens op hen van
toepassing is art. 20.

Van het Bestuur.

Artikel 22
Het Bestuur bestaat uit een President, een VicePresident, een Secretaris en een Penningmeester.

Artikel 23
De President is belast met de zorg voor den geregelden gang van zaken. -Hij opent, leidt en sluit de
vergadering, en heeft de beslissing bij staking van stemmen.

Artikel 24
De Vice-President is. bij afwezigheid van den President, zijn plaatsvervanger. -Hij is belast met de ballotage
en geeft, bij afwezigheid van den Secretaris, den benoemde schriftelijk kennis van den uitslag der ballotage

Artikel 25
De Secretaris is gehouden aan de leden, driemaal 24 uren vddr elke vergadering, daarvan kennis te geven,
met vermelding van het te behandelen onderwerp; hij houdt tevens aanteekening van hetgeen op de
vergadering voorvalt. -Hij is verpligt zorg te dragen voor de schaakborden. boeken en verdere eigendommen van het gezelschap. -Hij is mede verpligt va den uitslag der ballotage aan den belanghebbende kennis
te geven. en de naamlijst der leden bij te schrijven.

Artikel 26
De Penningmeester is belast met de ontvangst en uitgaaf der gelden en het houden van het kasboek. en doet
geene uitgaven zonder toestemming van het Bestuur.

Artikel 27
Indien geen lid van het Bestuur op de bijeenkomsten of vergaderingen aanwezig is, neemt het oudste in
lidmaatschap van Palamedes. der aanwezig zijnde gewone leden het praesidium waar.
Van de Vergaderingen.
Artikel 28
De jaarlijksche vergadering, zal tusschen 23 en 31 October plaats hebben. waarop door het Bestuur
rekening en verantwoording wordt gedaan.
Het kasboek wordt door twee der oudste aanwezig zijnde leden nagezien en na goedkeuring geteekend.
In deze vergadering zal tevens een nieuw Lid van het Bestuur worden gekozen, terwijl het aftredend lid dan
niet herkiesbaar is.

Artikel 29
Om een voorstel te doen aannemen of verwerpen is de meerderheid der stemmen voldoende. voor eene
wetsverandering echter worden twee derden der stemmen vereischt.

A6b3 Wet van Palamedes herzien 21-11-1895.
Deze wet bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van de versie van 11-11-1874:

Artikel 2
Het schaaklokaal is gewoonlijk geopend Woensdag-namiddags van acht tot twaalf uur. Bij verandering,
den dag door het Bestuur te bepalen.

Artikel 10
Vervallen.

Artikel 11
..lemand in deze stad woonachtig. kan slechts driemaal

's

jaars worden getntroduceerd.

Artikel 13
Elk gewoon lid betaalt eene contributie van drie gulden 's jaars. Ieder nieuw lid zal daarenboven moeten
betalen een entrugeld van ddn gulden, en 10 cents voor een exemplaar der wet.
Artikel 15
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Cursivering van het woord kan.
Artikel 19
Zij zi.iii ;ian ballotage onderworpen en betalen eene contributie \ an viiftig cents per maand. doch geen
entrdegeld: echter het hedrag per jaar drie gulden niet te bovengaande.

Zij 'ijn verplicht....
Artikel 24
"-Hij i, belast... " is komen te vervallen.

Artikel 25
De Secretaris is belat met het voeren der correspondentie van de vereeniging. Hij geeft minstens 24 uren
\66r elke vergadering of buitengewone bijeenkomst daanan kennis aan de leden, met vermelding van het
te behandelen onderweip. Hij houdt notulen en aanteekening van hetgeen op die ,·ergadering ot
bueenkomv plauts heett. Hij is verplicht iorg .
Artikel 26
De Penningnieester is belast met de ontvangst en uitgaaf der gelden, het houden van het kasboek en dc)et
alle gewone uitgaven /onder toestemming van het Bestuur. voor buitengewone uitgaven is de toestemming
noodig van de Vergadering.
Artikel 28
De jaarli iksche vergadering. zal v66r den 4en November pla,its hebben. .
Artikel 29
...voor eene wetsverandering echter worden twee derde en bij verkiezing van Bestuun,leden de volstrekte
meerderheid der stemmen vereischt. Bij wetsverandering en buitengewone voorstellen inoeten minstens
twee derde der leden aanwezig zijn.

ABc Wetten van het Schaakcollegie Philidor te Leeuwarden
A6i· 1

Reglemetit uin het Schcitikger.elschap Philidor \'al, 1847.

ART. 1.
De Leden van dit :ezelschap stellen zich de beoefening. van het Schaakspel ten doel en rullen tot dat einde
de tweede en vierde Vrijdag van elke maand vergaderen.
ART. 2.
Hij, die Lid wenscht te worden moet twintig jaren oud zijn. en zal zich daartoe schrifte'Uk bij den Secretarij
moeten aanmelden: zc)odra mogelijk /.al hij. alsdan door de Directie worden voorgesteld en in de :erste
daarop xolgende Vergadering worden geballoteerd. De hallcitage kan alleen plaats hebben hij aanwe/.igheid
van minAtens de helft der Leden: dezelve zal als gunstig worden beschouwd. wanneer tweederde der
aanwezige Leden vckir hebben gestemd. Een vijfguldenstuk. dat ten voordele is der kas. in de ballotage kasi
geponden wordende. ial de voorgedragene in alle geval als nia aangenomen gerekend vcwden. lemand
gedeballoteerd zijnde. /al binnen dn jaar niet weder voc,rgesteld kunnen wor(len.
ART. 3.
Tot den eersten December 1847 zal nogth:ins de Directie de magt hebben. zonder ballotage Leden aan te
nemen, van die Heeren welke de lijst gepresenteerd zijn.
ART. 4.
Heeren Officieren van het garnizoen Alhier kunnen Lid warden zonder ballotage, tegen
betaling der
contributie. en zonder verders aan eenige bepaling der wet te zijn onderworpen. of regten op het gezelschap
hebbende.

ART. 5.
De Directie zal uit twee Leden bestaan: 1. edn President en 2. een Secretaris. Fiscaal en Penningmeester. Zij
zullen door middel van beslootene briefjes. hij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige Leden
voor den tijd van twee jaren worden benoemd: blanco briefies zullen bij de meeste stemmen worden
gevoegd. Bij de eerste benoeming in 1847 zal den Secretaris echter slechts voor 66n jaar worden gekozen,
zoodat er telken jare een der bestuurders aftreedt: de aftredenden zijn weder verkiesbaar.
Bij afwezendheid van den der Leden van het Bestuur, zal de ander zijne functien waarnemen. bij
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afwe/.endheid \ an beiden. de twee oud:te Leden naar de imdertekening dezer wet.

ART. 6.
De Directie zal de huishoudelijke helangen \·an het Gezelschap regelen.
De President i.al de discussien leiden en ingeval ,an staking bij openlijke stemming eene heslissende stein
hebben.

De Secretaris zal de wet bewaren. :iantekeningen s·an de aangenonien voorstellen houden en aan de Leden
langstens de vorige dag, van iedere vergadering kennis geven.
De Fiscaal en Penningmeester Lai belast zijn met de hebcrtingen volgens de wet. met alle ontvangsten en
met alle door het Be.stuur goedgekeurde uitgaven.

ART. 7.
De jaarlijksche contributie is twee gulden, betaalbaar bij anticipatie in Edn termijn op den eersten December
van elk jaar.

ART. 8.
De na den eersten December 1847 aankomende Leden betalen e-En gulden entrte.

ART. 9.
Nieuwe Leden zijn de amtributie van het ingegane jaar geheel verschuldigd
ART. 10.
leder Lid zal het regt hebben gasten te introduceeren tegen betaling van 25 cents viwir ieder aan de ka. . mits
die gasten zon gene inwooners dezer stad.
ART. 11.
Dengenen dien als Lid bedankt, hetwelk schriftelijk aan den Secretaris moet geschieden. heeft regt nc,g cip
het voordelige der kas, nog op teruggave van reeds verschenen maar nog niet betaalde contrihutien of
boeten: daarentegen zal hij voor zijn hootd in een mogelijk nadelig saldo moeten dragen.
ART. 12.
De volgende boeten zullen verbeurd worden. als:
10 ct geheel absent op de vergaderingen
5 ct na 7 ure komende op de vergaderingen
I
gulden voc)r het niet aannemen eener betrekking der Directie.
van welke laatste tx,ete evenwel een aftredend Lid des Bestuurs is vrijgesteld.
ART. 13.
Op de laatste vergadering in November van ieder jaar, Lai de wet herzien, de rekening en verantwoording
afgelegd en opgenomen. en eenen nieuwen Bestuurder gekozen worden.

A6cl

Reglement ran liet Schitakgezeiscliap Philidoi- ran 23-1 1-1849.

De Leden vergaderen op tijd

ART. 1.
& plaat, bepaald naar de meerderheid der stenimen (over perwwn wor(-It

alloos met brietles gestemd. blanko briet]es komen bij de meerderheid).
ART. 2.

leder lid hetaald bij anticipatie 's jaarlijks twee gulden contributic, doch bij onverhoopt nadeelig hallic),
draagt hii ook dit naar evenredigheid.

ART. 3.

Die Lid wil worden mod wezen twilitig jaren. wordt voorgesteld en do<,r minstens de hellt der leden
geballoteerd. Tweederde der stemmen op zich vereenigende, wordt hij aangetic,inen. Hij betitald lict
ingetreden Ccillegiejaar geheel en bovendien twee gulden entrde. Vij f gulden evenwel ten voc,rdele der Ka .

in de hallotage ka,t ge ·onden. zi,0 worilt de ;·oorgedragene iii geen geval toegelaten.
ART. 4.
Garni,oen,-cifficieren Lullen zonder ballotage lid warden, verkrijgen echter geen decl , an de Ka* en
gcrderen. hehben 51echts een ads·iserende,tem en betalen alleen de contributie K·an twee guiden.

ART. 5.
De directie be+titat uit:

a. een pre ident. die de heraadslaging en bi j open. gelijke stemming. iii ge,·al van staking. beslis+ende
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stem heeft.

b. een Secretaris. tevens Fiscaal en penningmeester, die het Reglement en de Kas hewaard. aantekening
i·an de aangenomen voorstellen houdt. behoorlijk de vergaderingen aan de leden verwittigd. de
onti·angsten int en de goedgekeurde uitgaven betaald.
Zij wordt gekozen door een volstrekle meerderheid van stemmen voor twee jaren en m# el /oodanig dat er '5
jaarlijks den directeur aftreedt. Die zich de benoeming toi directeur niet laat welge\·allen. betaalt ddne
gulden aan de kas. uitgezonderd hij die deze betrekking reeds eenmaal waarnam. In beide gevallen gaat
men over tot herstemming. De eens behoete is niet meer boetvallig. De directeur die lid blijvende. binnen
de gestelden tijd zij ne betrekking uit p'rije keuze neerle:t, betaald evenzeer ddne gulden aan de kas.
ART. 6.
leder lid mag gasten meebrengen tegen betaling van vijfentwintig ct aan de kas voor ieder, doch die gasten.
onie inw·(inerh zilnde. niet meer dan twee maal 's jaars.

ART. 7.

Die al, lid bedankL hetwelk schriftelijk aan den Secretari.s moet geschieden. zal. ofschoon aan het
imrdeelige der Kas en goederen ziin aandeel verliezend. in een mogeli.ike nadeelig saldo. Lijn hc,ofdelijk
aandeel moeten dragen.

ART. 8.
In november van ieder jaar wordt rekening en verantwoording gedaan, een nieuw hestuurslid geko,en.
waartoe de aftredende echter weer verkiesbaar is, en het reglement herzien.

A6c3

Reglement van het Schaakcollegie Philidor van 27-12-1850.

ART. 1.
De Leden van dit gezelschap stellen zich ten doel onderlingen oefening in het Schaakspelen. en zullen tot
dat einde vergaderen de tweede en vierde Vrijdag van de maanden Maart, April, September en October LAn
in de maanden Noveniber. December. Januarij en Februarij elken vrijdag avond ten 7 ure in een bi.i
meerderheid van stemmen uit te kiezen lokaal.
ART. 2.
Om Lid te worden moet men door een der Leden worden voorgesteld en zich onderwerpen aan eene
ballotage, welke plaats heeft op de eerste vergadering volgende op die der voorstelling. Om aangenomen te
worden moeten tweederde van de aanwezige Leden voor stemmen.
ART. 3.
Heeren officieren van het garnizoen alhier Ikunlnen Lid worden, zonder zich aan de ballotage behoeven te
onderwerpen. IZijl betalen de gewone contributie doch geen entrde, en verkrijgen geen aandeel in de
eigendommen van het genc,otschap. IZijl zi.in overigens geheel aan de/e zelfde wetten onderworpen
ART. 4.
Ieder Lid betaald bij anticipatie als jaarlijksche contributie twee gulden. Bij onverhoopt nadeelig saldo
wordt dit over alle Leden bij het sluiten des jaars omgestagen. Bovendien betaald ieder nieuw Lid twee
gulden entrde. waarvoor men aandeel verkrijgt in de. het gezelschap behoorende eigendommen. Op de
verklaring evenwel dit aandeel wei te willen verbeuren, wordt men van bovengenoemde entr(fe vrijgesteld.
ART. 5.
De Directie zal bestaan uit een President. en een Secretaris welke tevens Penningmeester is. Jaarlijks treedt
een der bestuurderen af, doch is weder verkiesbaar. Tot een dezer beide betrekkingen benoemd wordende
en daarvoor bedankende verbeurt men eene boete van 6dn gulden. Hiervan worden juist aftredende
bestuurderen verschoond.
ART. 6.
Door alle Leden kunnen op alle gewone vergaderingen gasten worden geintroduceerd. zonder eenige
betaling. Het geval uitgezonderd, dat bestuurders mogten oordeelen eene beslotene vergadering te houden
en daarvan de Leden vooraf is kennisgegeven.
ART. 7.
Iemand als Lid willende bedanken. moet daarvan voor l e Nov. van het dienstjaar. aan een der Leden van
het bestuur schriftelijk kennisgeven, bij nadeelig saldo blijft hij voor het volle jaar
aansprakelijk.
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ART. 8.
De President A belast met de opening. leiding ensluiting der,ergaderingen.
De Secretari* houcit aanteekening van het vocirgevallene op iedere vergadering: en doet op de laatste
\·ergadering in November ieder jaar rekening en verantwoording. \·an zi ine voc,r hel genootschap gedane
Mt\·angsten eli uit#ilven.

ART. 9.
De Directie wordt bencrmd bij volstrekte meerderheid van steinmen.

ART. 10
Er kan niets dc,or het gezel. chap w'cirden besloten wanneer niet ininstens de helft der Leden tegenwoordig

i.
ART. 1 1.
Zoo tweederde der op de eerste veigadering in September van ieder jaar aanwezige Leden /ulks goed
keuren, kan er in de maand October eene algemeene Schaakstrijd worden gehouden voor rekening van het
genootschap: waaraan ieder ,chaker kan deel nemen.

ART. 12.
Opengelaten.

A6c4 Reglement ran het Schatikgezelschap Philidor van 4-12-1857.
ART. 1.
De Leden van dit gezelschap stellen zich ten doel onderlinge oefening in het Schaakspelen. en zullen M dat
einde vergaderen gedurende de maanden October, November, December, Januarij, Februarij en Maart elken
vrijdag ten 7 lire in een bij meerderheid van stemmen uit te kiezen lokaal.
ART. 2.
Het dienstjaar zal beginnen op den eersten vrijdag der maand October.
ART. 3.
Om Lid te worden moet men door een der Leden worden voorgesteld en zich onderwerpen aan eene
ballotage. welke pia.its heeft op de eerste vergadering volgende op die der voorstelling, terwijl de directie
verpligt is de leden hiervan schriftelijk kennis te geven.

ART. 4
Heeren officieren van het garnizoen alhier kunnen Lid worden zonder voorafgaande ballotage: zij betalen
de gewone contributie. schoon geen entrde. verkrijgen dus geen aandeel in de eigendommen van 't
genootschap en hebben in de vergadering slechts eene adviserende stem: overigens zijn zij onderworpen

aan de bepalingen der wet.

ART. 5.
leder Lid betaald bi.i anticipatie als jaarlijksche contributie twee gulden. Bij onverhoopt nadeelig s.ildo
wordt dit over alle Leden bu het sluiten des jaars omgeslagen. Bovendien betaald ieder nieuw Lid twee
gulden entrde. waarvoor men aandeel verkrijgt in de. het ge/elschap behoorende eigendommen.

ART. 6
Door de Leden kunnen op elke gewone vergadering gasten wot·den ge'introduceerd, mnder eenige betaling.
Het geval uitgezonderd. dat bestuurders mogten oordeelen eene beslotene vergadering te houden en
daan·an de Leden voc)raf is kennisgegeven.

ART. 7.
De Directie zal bestaan uit een President. en een Secretaris welke tevens PenningineeAter if. J.iarliiks treed,
de oudste benoemde at in de eerste vergadering. doch is weder verkiesbaar. Tot een de/er beide
betrekkingen bemieind wordende en daarvix,r bedankende verheurt men eene bc,ete van ddii gulden.
Hien an worden juist aftredende bestuurders verschoond.
ART. 8.
lemand als Lid ii·illende bed:inken. moet daan·an ,·oor den eersten April van het dienstjaar aan een der
Leden van het hevuur schrifteli ik kennigrr, en. bij nacleelig 9aldo blijft hij i c,or het ,·olle jaar aansprake'li ik.

ART. 9.
De Pre*ident i, belaw Inet de opening. leiding en hluiting der vergadering.

554

De Secretari3 houdt aanteekening van het voorgevallene op iedere vergadering: en doet op de eerste
vergadering in October van ieder jaar rekening en verantwoording. van zijne voor het genootschap gedane
ont,·angsten en wtgaven.

ART. 10.
De Directie wordt benoemd bij volstrekte meerderheid van stemmen.

ART. 11.
Er kan niets door het gezelschap worden besloten w·anneer niet minstens de eenderde der Leden
tegenwocirdig ls.
ART. 12.
leder Lid mi doc,r den Secretaris van een reglement worden voorzien.
ART. 13.
Bij den aanvang van iedere vergadering zal er v (>or het eerste spel geloot worden
ART. 14.
Bij atwe/.igheid 5 an den President en Secretari4 zal door de vergadering n der leden tcit bestiturder ziwir
dien arond worden benoemd.
ART. 15.
De Leden Lullen hij i·erschil verpligt zijn zich te gedragen naar het reglement K·an het Schaakcollege
Philidor.

A6dWetten voor bet Schaakgenootschap Discendo Discimus iii Den Haag
A6dl Wetten van Discendo Discimus van 29-12-1852.
HOOFDSTUK 1
Het dc>el van het Getiootschap is uitsluitend de beoefening z an het Schaakspel: de werkraamheden der
leden strekken /ich uit tot a| wai daartoe betrekking heeft.
Het zal beslaan. behaive uit een onbepaald getal gewone. ook uit tijdelijke en honoraire leden.
Tot tijdelijke leden kunnen personen worden aangenomen, die tijdelijk hun verblijf aihier houden.
De honoraire leden kunnen. op voorstel van het Bestuur. door de Vergadering. bij volstrekte meerderheid
,'an stenimen. worden benoemd.
Alleen de gewone leden hebben regt tot stemming.
0,·er de aanneming \·an gewone en tijdelijke leden. zal met biljetten gestemd worden. Nadat de namen der
kandidaten ten minste r'eertien dagen hebben voorgehangen. zal de stembus op de eerste bijeenkonist eener
maand. ten negen ure. worden geopend. De girdkeuring van minstens dde vierden der uitgebragte
stemmen beslist de aanneming.

HOOFDSTUK 2
Het Bestuur bestaat uit een President en vier Commissarissen. bij volstrekte meerderheid van stemmen. uit
de gew·one leden le kiezen.
Het kiest uit zon midden een Vice-President. Thesaurier en Secretaris.
Jaarlijks treedt het Bestuur al' en if, herkieshaar.

HOOFDSTUK 3
De jaarlijksche contributie voor gewone en tijdelijke leden is zes gulden. te voldoen bij vooruitbetaling. De
gewone leden betalen een entreegeld van drie gulden. verbinden zich voor een vol jaar. en indien zij niet als

leden voor het volgende jaar willen aangemerkt worden. behooren zij hun Lidmaatschap voor den len
November schriftelijk op te zeggen. De tijdelijke leden verbinden zich voor minstens drie maanden.
HOOFDSTUK 4
De gewone bijeenkomsten hebben plaats twee malen per week. op Maandag en Vrijdag avond.
Zij vangen aan des zomers ten achi en des winters ten zeven ure. 0111 \'ddr middernacht te eindigen.
Het Reglement op het Schaakspel van Gustavuh. uitgegeven bij Stamrood. te Wijk bii Duurstede. mc,et
worden in acht genomen.
HOOFDSTUK 5
J.milijkh. in de maand December. mllen de gewone leden w·arden opgeroepen. tot het houden eener
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Algemeene Vergadering.
In deze di>et de Thesaurier rekening en verantmx,rding van zijn gehi,uden beheer. en zal het Bestuur voor
het volgende jaar gekozen worden.
De gew·Ime en tijdelijke leden onderteekenen deze wet. Veranderingen of aanvullingen. door eene
Algemeene Vergadering 5 astgesteld. hebhen door de onderteekening van het Bestuur wettelijke kracht 'oor
al de leden.

A6df

Wetten van LudendoDi.scimus ran 5-11-1889.
HOOFDSTUK I

Het doel van het Gene)otschup is uitsluitend de beoeti:ning van het Schaakspel.
Het Genootschap be,taal uit gewone en eereleden.
De eereleden worden. op vcx,1·1tel van het Bestuur. dix„· de Vergadering bij volstrekte meerderheid van
stemmen benoemd
Alleen de gewone leden hebben regt tot stemnien.

Over de aanneming van gewone leden wordt hchriftelijk gestenid. Nadat de naam van den candidaat
minstens difn dag ve,Or eene s·eigadering aan den Secretaris is opgegeven. /.al de candidaat gedurende de
drie achtereenvolgende speelavonden ,·Ax,rhangen en de busopening aan het eitide \'an den derden a\·ond
door een der leden van het bestuur plaats vinden, indien er acht leden hebben gestemd. Is dat getal niet
bereikt. dan wordt de bus geopend wanneer dit weI het geval is. De aantieniing heeft plaats met minsten0

drie vierde der uitgebragte stemmen.
Alle stemmingen over personen geschieden met niet cinderteekende briefies.
Ieder lid heeft het regt om een niet lid toelelaten tot de gewone bijeenkomsten. met dien verstande dat de
inwoner>, van 's-Gravenhage en aangren,ende genieenten viermaal in het genootschappelijk jaar zullen
kunnen worden toegelaten en alle anderen ten allen tijde.
Dam)an wordt aanteekening gehouden in een daartoe bestemd boek.

HOOFDSTUK 2
Van het Bestuur
Het Bestuur bestaat uit een Voorzitter en vier leden. bij volstrekte meerderheid van stemmen uit de gewone
leden te kie/.en.
Het kiest uit ZUn midden een Onder-Voorzitter. Secretaris, Penningmeester en Bibliothecaris.
Jaarlijks treedt het Bestuur at'.

HOOFDSTUK 3
Van de geldelijke verpligtingen der leden
De bedrag der jaarlijksche bijdrage vcw,r de gewone leden. te voldoen bij vooruitbetaling, wordt 5·astgesteld
opf5.- en kan in de algemeene vergadering in Noveniber verhoogd worden tot hoogstens f 10:. Zij betalen
een intreegeld van drie gulden: verbinden zich voor het loopend genootschappelijk jaar. en indien zij niet
als leden voor het volgende Yaar willen aangemerkt worden. behooren zij hun Lidmaatschap #'mr den len
November schriftelijk op te zeggen.

Zij die na 1 Julij lid worden. betalen de helft van de bijdrage van het loopende gene,otschappeli.ike Yaar.
HOOFDSTUK 4
Van de gewone bijeenkomsten
De gewone bijeenkomrten hebben plaats twee maal in de week.
Zij vangen aan des namiddag, ten acht uuren eindigen v r middernacht.
De aanwijzing der dagen en van de uitzonderingen dam-cip wordt vastgesteld door het Bestuur. w·darvan de
schritteliike iiiededeeling xteeds in de zaal voorhanden zal zun.
Veranderingen daarin tengevi,lge van bijzondere omstandigheden .iangebragt worden schrit telijk aan ieder

lid medegedeeld
Het Reglement op het Schaakspel van Gustavus, uitgegeven hij Stainrood. te Wijk bij Duuntede. wordt
ge\'olgd. tenzij de vergadering toI eene andere regeling besluit.
Bij wedurijden worden de le v<,lgen regelen door het Bestitur ;'oorgesteld. en da:mi,·er c,p eene ge\#me
bijeenkoinst beslist.
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Die regeling zal ter lezing worden gelegd.

HOOFDSTUK 5
Algemeene Bepalingen
Het Genootschappelijk jaar \'angt aan op 1 Januarii
Jaarlijkh in de eerste helft van de maanden Januarij en Noveniber worden de gewone leden opgeroepen toI
het houden eener Algemeene Vergadering.
in die rati Januarij doet de Penningmeester rekening en verantwox,rding van zijn 0\ er het \ orig iaar
gehouden beheer en wordt het Bestuur voor het ingetreden jaar gekozen.
Het aftredende Bestuul blijft tot zoolang aan.

De c)pri,eping toI iedere vergadering met niededeeling der te behandelen onderwerpen ge,chied[ door het
Bestuur aan ieder lid schriftelijk. minstens 7 dagen te \'oren.
De geN i,ne leden onderteekenen deze wel. Verandering der wet wordt rcx,rgesteld dc*,r het Bevuur of dcu>r
5·ijf andere leden en behandeld in de :'ergadering van November. Aankondiging daan,an heeft plaats op de
w•i j,eal; in het v ij fde lid is #·emield.

A6e

11/et

voor het Doesborglische Schaakgenootschap vair 1-5-1873.
Hooldstuk 1.

Van het genootbchap en de leden
Het Doe,bc,rghsche SchaakgencM,tschap heeft uitsluitend de beoetening 6 an het Schaakspel ten doel: de
werkzaamheden der leden strekken zich uit ti)t al wat daartoe betrekking heeft.
Het bestaat uit een onbepaald aantal gew'(ine of werkende leden: ook kunnen er Eere-leden worden
benoemd. De Eere-leden worden. op voot·stel van het Bestuur. door de Vergadering bij v(,1 strekle
meeiderlieid r·an stemmen benoenid.
Alleen de gewone leden hebben recht van stemmen.
Over de aanneming van gewone leden wordt met biljetten gestemd. Nadat de naam r·an den kandidaat

min,tens 6dn dag voor eene Vergadering aan den Secret:ins i1 opgegeven /al de kandidaat gedurende de
twee daaropvolgende speelavonden voorhangen en mI de busopening aan het einde ,·an den tweeden avond

plaats \inden. De goedkeuring van de volstrekle meeiderheid der uitgebrachte stemmen heslist de
aannetiling
De Secretaris breligt naam en kwaliteit van den kandidaar ,·ocir het lidmautschap schriftelijk ter kennis #·an
de gewore leden.

Hooldstuk Il.
Van het bestuur
Het Bestuur bestaat uit een President en een Thesaurier.
Jaarlijks treedt het Bevuur al en ih herkiesbaar.
Hooldstuk 111.

Van de contributie. enz.
De jaarlijksche contributie vmr de gewone leden i f2.(X) te ,·oldc,en bij \ ooruithetaling. bovendien betalen
/.ij een entrdegeld van ·f 1.()0.
Zij verbinden zich voor een vol jaar en indien zij niet meer .114 leden Bmr het F c)lgende jaar u·enschen
aangemerkt te worden. beho ,ren zij hun lidinaaischap \' 6(ir den I sten Maart schriftelijk op le zeggen.

Hoofdstuk IV.
Van de gewone bijeenkomsten
De gewone bijeenkomsten hebben plaats elken Maandag des avonds van 7 101 1 0 ure en wanneer een
Algemeene Feestdag op dien dag r alt. des Dinsdags.
Ieder lid heeft de bevirgdheid vreemdelingen te introduceeren.
Het Reglement op het Schaakspel. ,·an Gustavus. ilitgegeven bij den Heer Stamrixxl te Wijk hij Dullrhtede.
moet worden in acht genomen.
Hoofdstuk V.

Algemeene bepalingen

Jaarlijks in de eerste helft van April worden de gewone leden opgeroepen toi het houden van eene
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Algemeene Vergadering.
In deze dc)et de Secretari+-The,aurier rekening en \erantw·(wirding \·an /ijn gehouden beheer en wordt het

Be,tuur \·oot· het vi,lgend jaar gekc„en.

A7 Dorpsverenigingen
A7a

Hitishoudelijke bepalinge,1 van het schaakgenootscliap Strijd in Eendragt te
Woudsend

Het Schaakge/.elsc hap Strijd in Eendragt. c,pgerigt le W<,udsend, den le Septoiiber 1843. bestaande uit een
onbepaald getal leden. hetwelk echter ilat van 12 nier ia| mogen te boF·en gaan. wrgadert laatgen
Woensdag #·an elke niaaiid, van 64 uur tcit 10 Uur 'h avonds. heurtelings hijelk der leden aan huih.
Het staat den leden v rij een (,1' Ineer gasten ter \ergadering te brengen. wa:u·voor geene introductie zal
worden gevc,rderd.
Viklr de opening der vergadering. wordt er door de aanwezigen een nommer van Imleesbaar] getrokken.
teneinde de eerste partijen te bepalen. Vervolgens wisselen spelers elkaar naar eigen goeddunken at.
Na 9'/6 ilitr zal er inet geen nieuwe partij meer mogen worden begonnen.

Het Be tuur iA z:imengesteld uit: Een voot-zitter. een plaatszervangend w)or/.itter. een Secretalis en
Penningnieester. welke beide laatste betrekkingen zich in den zelfden penoons zullen vereenigen.
Bil het einde van elken cirkel treedt het bestuur at'. doch is terstond herkiesbaar. De meerderheid del
stenimen beslist Aic,k tulweggevallen] als in elk ander geval. Alleen A het voorzitterschap aan geene

stemming onderhevig. m.tar wordl opgedragen aan dat lid. hetwelk gedurende den afgeloopen cirkel, in
verhouding der gespeelde partijen. de minste vlerloren] heeft.
Ali reglement op het spelen zelve. Iweggevallen] men dat van Gustavus { W.F Stramrood WbD 1
Iweggevallen l.
Alle geschillen het spel betreffende worden Ionderellkaar uitgemaakt.

A8 Bonden

A8a

Proeve van een Reglemetit voor de Nederlandsche Schaak-Maatschappij

van 1-1-1859.
Artikel I
De Nede,·/ami.w·he St·hatik-Maaisc·happd tot bevordering der Schaakkunst stelt zich overeenkomstig haren
naam ten doel. de schaakkunst in haren ruimsten omvang in Nederland te bevorderen.

Artikel 2
Deze Maaischappij tracht haar doel te bereiken:
1.
2.

Doc)i· den band tusschen de schaakspelers des vaderlands naauwer toe te halen:
Docir gez.imenli ike heoefening der schaakkunst en der schaakweten:,chap.

Artikel 3
De/e Maaischappij bestaat uit cilkleelinge,1. die h·are grelizen toi de pr05·incie waarin zij geve,tigd zijn,
bepalen. en uit Gewone- en Eere-leden.

Artikel 4
Elke atilee/itig bestaat uit zes of meer Leden.

Artikel 5
De aunneming of erkenning ,·an (dilee/i,igen. alsmede \'an ge\J·one leden. geschiedt dcx,r het hoofdbestuur.
Eete-leden worden benoemd door het hootdbestuur met tc,esteniming van de attleelingeli,

Artikel 6
Elke a/dec/ing iA \'rij in de keuze der middelen ter bereiking \-an het doel der Maatschappii en geheel

onalliankelijk ten aanzien san hare huihhoudelijke vergaderingen en werkzaamheden. mits door iedere
ati/ee/i,ig en bil uithluiting ten behc,e\'e van hare leden minstens eenmaal in de twee jaren een toern™,i
gehouden en voldaan worden aan de hepaling hij Art. 28 oinschreven.

558

De prijzen voor die provinciale tournooijen moeten van weinig geldelijke waarde zijn en voornamelijk
bestaan in schaakliteratuur, met een een·01 opschrift versierd. Wie op die kleine tournooijen een prijs wint.
betaalt telkens een gulden. ten voordeele van het vierjaarlijksch groot prijstournooi.

Artikel 7
De contributie van elk gewoon lid bedraagi een gul(len: van elke a/dee/ing van 6 personen ccs guiden, van
12 personen ne,1 gulden. ,·an 24 personen m·inttg gulden en zoo vervolgens. Tegen betaling der gewone
contributies warden Dames als donatrices aangenomen.
Artikel 8
Uit de verschillende contributien en prijsgiften (slot-alinea Art. 6) worden de onkosten bestreden en het
jaarlijksch batig saldo gedurende vier jaren bij elkander gevoegd en bestemd om een groot prijs-tournooi te
houden.

Artikel 9
De Nede,·/andsc·he Sc·haak-niaals<·happO zal na veric)op van vierjaren in de maand Augustus 1864, en zol)
sen'olgens om de \ier jaren algemeene vergadering en te gelijkerlijd een groot pri is-tournooi houden ter
plaaise waar de hoofdzetel der Maatschappij gevestigd is. vervolgens bij at'wisseling iii de verschillende
provinciale hoofd teden des Vaderlands alwaar groote afdeelingen hestaan.
Artikel I ()
Tot bijwoning der algemeene vergadering worden de afdeelingen en de overige leden vooraf door het
hootdbestuur beschreven, met opgave der te behandelen onderwerpen.
Alle de leden worden op het groot prijs-tirrnooi als toeschcit,H·er toegelaten. op vertoon der laatste

contributiekwitantie.
De afdeelingen kunnen zich ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door dEn of meer gewone
leden uit haar midden.
V061· den eersten Julii wordt .ian het hooldbestuur

berigt, wie zij tot afgevaardigden hebben benmmd.

Artikel 11

Het hcx,fdbestuui· brengt over alle voorstellen ter algemeene vergadering praeadi·ia uit.

Artikel 12
leder lid heeft het regt. op de algemeene vergadering aan de beraadslagingen decl te nemen: nogtans
zullende afgevaardigden der tifdielingen ·al\Ecin een beslissende stem hebben.
Artikel 13
Naar het aantal leden berekend. wordt door de atgevaardigden der afdeelingen stem uitgebragt in de
volgende verhouding. voor eene «Meeling tellende: 6 Leden Edne stem. 12 Leden twee stemmen. 24 Leden
drie slemmen. 36 Leden vier stemmen. 48 Leden z ijl stemmen.
Artikel 14
De werkzaamheden der algenieene vergadering zijn: a gewone en b. buitengewone.

a

De gewone zijn:
1. Het openen der vergadering door den Voorzitter.
2. Verslag van het hoofdbestuur, wegens den staat der Maatschappij en hare afdeelingen gedurende het afgeloopen vierjarig tijdperk.

3. De rekening en verantwoording.
4. De benoeming van leden voor het hoofdbestuur in plaats van de aftredenden.
5. De bepaling van de plaats. waar de volgende algeineene vergadering gehouden zal worden.
6. Het sluiten der vergadering en het openen van den prijs-wedstrijd.
b. De buitengewone zijn
1. Mededeelingen van water nieuws en belangrilks op wetenschappelijk gebied mogt ontdekt ol
2.

Ieder

uitgevonden zijn.
De behandeling van voorstellen. uitgaande \'an het hoofdbestuur ot van iftleeli,igen. en onder
de onderwerpen ter behandeling aangewezen.
Artikel 15

('1(1 f(.1 i ,

g heeft het regt om va,i·stellen te doen. welker behandeling binnen de grenzen van de

werkzaamheden dezer Maatschappij valt, mits zoodanige \ oorstellen #·66r den I en Mei bij het hootdbestuur
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schriftelilk ingedienci /.Ull
Artikel 16
ledere a/dee'li,1.4 i, \erpligt. jacirlijkh \(kir den len Mei bil het hoofdbevuur iii te 1.enden een /,ek,ic,/it berigt
alingaande haren toestand en werkiaamheden in het at'geloopen wintel·saizoen.

Artikel 17
Jaarlijb u·i,i·dt door den Hocil-dhe,tuurder-penningnieester <,pgeniaakt eene naamlijst \·an al de leden der
Schaak-mautxhappij, Te dien einde zijn de afdeelingen i·erpligt, ieder jaar v681· het einde \·an Januarij aan
den Hoofdbestuurder-penningmeester pm·nY·0 te zenden eene i·erbeterde naamlijst van de leden hunner
afileelint:. Eene in g.ehi·eke blij\ ende atileeling w'ordt beschouwd. geene verandering te hebben onderg.ian.
At·tikel 18
De ('Aleelii,ge,1 zijn verpligt. de contributien alsmede de prijs-giften hi i Art 6 slot-alinea omschreven. vOdr
den

len

Mei

\ an

elk jaar

bii

voc,ruitbetaling

le

voldoen

in

handen

van

den

Hc,ofdbestuurder-

penningmeester. welke geregtigd is na dezen tijd over die gelden te heschikken. Over de contributie der
gew·(me leden wordt op gelijke wijze beschikt. Wanneer eene afdeeling of gewoon lid in gebreke blijft om
vikir den I e Mei de contributie te voldoen. geeft het hoofdhestuur berigt daan·an aan de a fdeelingen of aan
de algemeene vergadering. welke de dienaangaande te nemen maatregelen bepaalt.
Artikel 19

De hoofdzetel der Neder/ands,·he Sc·haak-mitatsc·happi'i wordt gevestigd ter plaatse waar de talrijkste
ati/eelitig bestaal.

Ailikel 20
De handhaving van de reglementaire bepalingen en belangen dezer Maatschappij. mitsgaders de uitvoering
der besluiten door de algemeene vergadering te nemen. is aan het hooldbestuur opgedragen.
Artikel 21
Het hoofdbestuur is /amengesteld uit zeven verschillende leden. als een President. een Vice-president. een
Secretaris, een Penningmeester en drie Leden, welke laatst:enoemde leden te\' ens de commissie uitmaken
voor den wetenschappelijken arbeid der Maatschappij. Het hoofdhestuur benoemt een lid der wetenschappelijke coinmissie tot Hoofdredacteur.
Artikel 22
De President en Secretaris alsiziede een Lid van het hoofdhestuur moeten hunnen woonplaats hebben telplaatse waar de hoofdzetel der Schaak-maatschappij gevestigd is. Al de ovet·ige leden mogen elders in 't
Vaderland wonen. Alle de leden van 't hoofdhestuur kunnen zich doen vertegenwoordigen op de
vergaderingen door een lid der afdeeling ter plaatse waar de zamenkomst gehouden wordt. Bo#·endien
kunnen zij schriftelijk hun gevoelen doen kennen over de onderwerpen waan'oor de vergadering i, belegd
Artikel 23

De verkiezing van het hoofdbestuur. in voege als bij Art. 22 aangeduid, geschiedt voor de eerste maal
registreeks door alle de leden dezer Maatschappij en bij volstrekte meerderheid van stemmen. In 't vervolg
hebben de verkiezingen plaa door de algemeene vergadering.

Artikei 24
Het hoot'dhestuur wordt voor den tijd van i·ier jaren benoemd. De leden zijn wederom herkiabaar. De
.dtredende behc,uden die functien toi dat zij dix,r anderen vervangen zijn Ontstaat er tuiichentijds een
\ acature in 't hoofdbequur dan geschiedt de verkiezing binnen drie maanden na dat opemallen. op
voordragt van het hoofdbestuur door de alileelint:en.

Ailikel 25
De leden ian het hix,fdbeguur \·en·ullen die betrekking kcisteloos. allddn aan de Secretarib en aan den

hoofdre(lacteur der wetenschappelijke commissie zal zoodanige vergoeding voor onki,sten lirgelegd
\4·orden als door het hooldbestuur met tckvemming der afileelingell i·astgesteld wordt.
Artikel 26
Aan het ho(,fdhestuur wordt opgedragen:
1.
de jaarlijksche rati}ing i an de uitgaken en inkonbten der Schaak-maatschappij
2.
de redactie der onderwerpen ter behatideling 6 ixir de algemeene vergadering.
3.
het doen van verslag omtrent zijne juarlijksche verrigtingen.
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de beslissing in alle onvoorziene ges·allen. behoudens hooger beroep op de algemeene vergadering.
het benoemen van den Hoofdredacteur der wetenschappeluke commissie.
6. het benoemen van corresponderende leden der wetenschappelijke commissie. op soordragt dier
commissie.
7. de regeling van het groot prijs-loernooi. in over/eg met de a/deeling ter plaatse waar het tournooi
gehouden wordt.

4.
5.

Artikel 27
De Neder/andk·he Schaak-maatschappt) benoemt tot haar O,·gaa,1 rot opname 9 an de handelingen der
algemeene vergadering. van het beknopt verslag van den staat der Maatschappij en van hare a/deelingen.
wetenschappelijke bijdragen. berigten. enz., Sissa. Neder/andsch Maamisc·hr(ft t'nor het k·haakspel onder
redactie ,·an Gustavus.

Artikel 28
Iedere afdeeling dezer Maatschappij is verpligt een exemplaar van voormeld Maandschrift van af 1860 prijs
per jaargang f4.00 voor eigen rekening zich aan te schaff'en.

Artikel 29
De uitlegging of verklaring van dit reglement is voorbehouden aan het hoofdbestuur, behoudens beroep op
de algemeene vergadering.

Artikel 30
Het jaar der Nederland.w·he Schaak-maaischappij begint met 1 Januarij 1860 en de eerste algemeene
vergadering benevens het groot-prijs-tournooi zal worden gehouden in de maand Augustus des jaars 1864,
of zoveel eerder als door her hoofdbestuur met toestemming der afdeelingen bepaald mogt worden.

ANb

Proeve van een Reglement voor den Nederlandschen Schaakbond van

voorjaar 1873.
Art. 1

De Nederlandsche Schaaki)(„id stelt zich ten doel de Schaakkunst in Nederland te bev orderen door de
spelers der verschillende plaaisen meer onderling in aanraking te brengen.
Art. 2
De Bond bestaat:
1. uit afdeelingen van minstens zes leden, die hare grenzen lot de gemeente. waarin zij gevestigd zijn.
bepalen. Nogtans kunnen de leden van twee of nicer naburige gemeenten. welke niet talrijk genoeg
zijn om voor elke gemeente op zich zelve eene aideling te vorinen, zich tot eene afdeeling vereenigen.

2. uit gewone leden.
Art. 3
Iedere afdeeling kiest in de eerste plaats eenen Secretaris-Thesaurier.

Art. 4
De erkenning van afdeelingen en de aanneming van gewone leden geschiedt door het Hoofdbestuur.
Art. 5
De contributie van elk ge;# oon lid bedraagi P..50 per jaar; de atdeelingen betalen eene .iaarlijksche bijdrage.
geevenredigd aan het aantal harer leden. in dier voege dat afdeelingen van meer dan 12 leden slechts 12.per hoofd betalen.

Art. 6
De Bond schrijft, zoo mogelijk, jaarlijks eene algenieene Vergadering zijner leden met daarop volgend
Toomooi uit. Telken male wordt bepaald in welke plaab de volgende zamenkomst mi gehouden worden.

Art. 7
Tot bijwoning der algemeene Vergadering worden de Afdeelingen en de gewone Leden vooraf door het
Hoofdbestuur heschreven. met opgaal van de te behandelen punten.
Art. 8
Alle leden worden op het daarna te houden prijstournooi als toeschouwers toegelaten op vertoon van hun
laatste kwitantie van contributie. De mededingers naar den prijs betalen eenen inzet van 1.5.- De wijze
waarop naar den prijs of de prijzen ziii worden gedongen. wordt door het Hoofdbestuur bepaald. terstond
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nadat het kennis lai genomen hebben on het aantal speler4.
Art. 9
leder lid heelt het regt op de Algemeene Vergadering aan de beraadslagingen decl ie neinen. Alleen de
.it'ge:'aardigden der at-deelingen hebbeti be lis;ende stem: zij brengen die uit in de \ olgende Kerh<,uding:
voor eene afdeeliiig van 6 leden I steni
2 Moninen

24 ..

3 steniinen

en 7.£10 vervolgen0 K·oor elk twaall'tai leden daarboven edne stem meer.
Art. 1()

wordt door den Hootdbestuurder-Penningmeester eene nualiilijst ran alle leden van den Bond
opgemaakt. Ten dien einde zijn de Secretarissen-Thesauriers der Afdeelingen rerpligi ieder jaar #·661- het
einde van Janitarij :ian genoemden Ha,t-dbestuurder franco te zenden eene verbeterde naamlijst van de
leden hunner .ddeeling. Aan elk lid wordi een aldruk van de algemeene naainlijst uitgereikt.
Jam·Ii iks

Art. 11

De Secretaris. en-The:,auriers der afdeelingen zijn verpligt de contrihutien bijatt. 5 omschre,·en \ 66r den I.
Mei van elk jaar aan den Hoofdhestuurder-Penningmeester te voldoen. die geregtigd is na dezen tijd over
die gelden te beschikken. De contributien der gewone Leden wortien geheven op de wijze als het
Hoofdbestuur. op advies van den algemeenen Penningmeester. het meest geschikt zal achten. Wanneer eene

Afdeeling of een gewcion lid in gebreke blijft vc')dr den hepaalden termijn de contributie te voldoen. geelt
het Hootkibestuur hien'an kennis op en aan de Algemeene Vergadering. welke alsdan de dienaangaande te
nemen maatregelen bepaalt

Art. 12

De handhaving der reglementaire bepalingen en de uitvoering van de besluiten der Algemeene Vergadering

zijn aan het Hoofdbestuur opgedragen. Dat Hoofdbestuur is zamengesteld uit een 'Voorzitter: een 'viceVoorzitter', een 'Secretaris' en een 'Penningmeester'.
Art. 13

De verkiezing van het Hoofdbestuur geschiedt op de Algemeene Vergadering. Telken jare treedt een lid
van het Hoofdbestuur. naar een op te maken rooster, af. doch is herkiesbaar.
Art. 14

Het eerste jaar van den Nederlandschen Schaakbond begint 10. Januarij 1873.

ADDITIONELE ARTIKELEN.
Art. 1
De wijze waarop in den wedstri.id van 1873 naar de prijzen zal worden gedongen. wordt bepaald door het
Bureau van de in Mei van dat jaar te houden constituerende Vergadering, na deze daaromtrent voorloopig
le hebben gemadpleegd. en mede na kennis gemimen te hebben van het aantal spelers. Dat Bureau treedt .if

na de verkiezing van een definitief Hoofdbestuur.

Art. 2
De Contributien over het j a.ir 1873 w<,rden betaaid L·66r of staande den Wedstrijd van dat jaar.
Art. 3
De Rooster in Art. 13 bedc,eld wordt op de eerste Algemeene Vergadering. na de verkiezing van het
Hoofdbestuur, alphabetisch opgemaakt: bij twee of meer namen is de eerste letter van den eersten naam de
aanw i izer: de orde ran rang hierd<Kir vawgesteld blijft vervolgens voor de aftredingen bestaan.
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BIJLAGE B

-

VERENIGINGSOVERZICHT OP PLAATSNAAM

in deze bijlage wordt een overzicht gegeven van alle xhaakeerenigingen en schaakgroepen die op
enigerlei wijze in dit onderzoek bekend geraakt zijn.
Vocir iedere vereniging/groep wordt aangege,en:
Naam:

Oprichting:

Eerst:

Weg:
Lautst:

De naam van de vereniging c,q groep.
De datum of het jaar ,·an oprichting. Met een vmagteken ih aangegeven alh er twijfel
bestaal over het jaartai. Met een '>' of '<' is aangegeven of het jaartal nzi of vckir het
gegeven jaartal li:t.
Het jaartal waarin voor het eerst melding gemaakt wordt van de vereniging/groep. Dit
jaartal kan cw,k #,66r het jaart:11 van oprichting liggen. als er eerder al over de oprichting
gaproken wordt.
Het jaartaI van verdwijnen. De eventueel loegevoegde teken4 '?'. ·<' of ·>' betekenen
het,elfde als bij 'Oprichting',
Het jaartal van het laatste bericht. Dit jaartal kan zowel vikir als nli het jaartal &'an
verdwijnen liggen. In geval van voor zijn er indirecte aanwijzingen vocir een later ver-

dwijnen. in het tweede geval zijn er sterke aanwijzingen voor een eerder verdwunen.
dan op grond F·an latere dubieuze berichten afgeleid zou moeten worden. Een jaartal
van 1900 of later betekent dat de vereniging in dat jaar door mij vc,or het laatst is geregistreerd, maar de vereniging kan zeer wel veel langer bestaan hebben.
De door mij toegekende typologie van de vereniging (zie 5.7).
Typo:
Cal:
De door mij toegekende categorie van de vereniging (zie 5.5).
#ber:
Het aantal dcwir mij geregistreerde berichten. Dit is natuurliik een subjectiere indicatie.
Maar er mag gezegd mirden. dat indien het aantal groter is dan hc,nderd. dat de vereniging dan zeer goed bekend is. Tussen de dertig en de honderd betekent goed. tussen de
tien en de dellig matig en minder dan tien vrij slecht.
Vervolgenh wordt \·c,or iedere vereniging de mij bekende brontien van inforniatie aatigegeven. evenals
enkele bi izonderheden.
Vc>or de bronnen worden de volgende afkortingen regelmatig gebruikt:

Atkorting

Omschrijving

25()CORR

Diepstr·aien L.C.M. - Twee h<,iide, dz'lifti g jacit· c <,rre ,cincle,irie,c·Iwiak m Nederla,id

ADUTxx
ARCSTEIN
ASSTALxx
BERGER92
BERGER99
DESTALxx

Ach·e.Fbriek t.//,-ec·hi 1 8xx/19()0

DSC95-55
DSZxx
EEUWIGSC
FS800

GRSTALxx
JBVVV75

Archiet- schaakgenootschap Stein
Amsterdamst·lie st,ideliteikilmanak - 1 8xx/19(X)

Berger 1.- St·hach-Jalirbudifur

1892/93

Berger 1.- Scliach-Jali'·billh fid· 1899/19(*)
Dellisclie studente,i almcinak -

\

8xx/190()

Jubileumboekje DSC 1895-1955
(Dmische h Scliach:eitting

-

18xx

Kieboom e.a. - Ecimig scliciak - Hotiderd jaar Schacikclub Utreclit 1886-1986
Knmer H .:

Fi·iese

schatikkonitige,1

-

800 jaren

schaak

in

Friesland

Gro,zing.,che .mideme,w/ma,tak - 18xx/1900

LJN

Jubileuinboek 75.kia,· .4·hititk,·c.,·e,iiging VE'V ( 2 dden)
Jaarverdag Nede,·land.w·hefc·haak/,cuid - 18xx
Verwijzing naar catalogusnummer Bibliotheca Van der Linde - Niemeijeriana - KB

LLNSB98
LUSTIGHU

Lititig huppelden de oud geworden paarden weer over het boril - Schaakc·liab

JVSNSBxx

Ledenlijst van den Neder/andsi·hen Sc·haakbc,/id

op 31-8-1898

11/e.ve,·goo - /886-/986

MINxx
MORPHYxx

Al,na,tail l'an het Leic/sc·h studentency,1-ps voor 18xx/1901)

M(irphr - Nedei·latids<he S(·hacik-com·ant - 1 8xx
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Afkorting

Omschrijving

NOT 105
NOT 108

Notulen Philid,r te Leeuwarden

NOT2

2.e vervo I g del· notule n V,-ie,id.,·c·/ic q, e,1 Oe/fiii,Ig te Alkmaar

NOT6

Archief.S·haakgemi,ts(·hiq, te Anters/;im·t 1846-1871 - notitlenhoek

Notulenhoek ·an het *chaakgezelschap Palamecles te Leiden

NSVL 19EE

Niemeijer M.

REGL48
SCHKALu

Gusta\·us -

SCHMATxx
SCHWRLD
SINL
SISSAH

Sc·haL/ki,Kit 19xx

i)e Sclicitikwei·Id - Orgaan vun het Nederlatid,ch Sl·liaakverbc),id
Van der Linde - Het £·/wakspel in Nederl itici

SISSAZB

Sissa.· /)e Sc·hmiksm'/c,· (Zotidagsblad) - l e jaarga,ig 1873

SN 1961

Schakeird Necierland \96\
Almantik va,1 liet Allisterdanist·he stlidentem·orps Mc,dits - \8xx

STALMDu
STNSB95
TSNSB(xx)
TSNSBxx

UTSTALH
UTSTDAxx

-

Nedei k„ idse .9 ·haak,·e renighigslet·m

Nic'11,1

i'/1 de

/ 9de ectill

i·egle,„e,11 (111 het gewcitin schatikspelen

Sc·lia ukku lell(IC i Loor 18xx

Sibju -18xx

Van Lentiep - Stin t

i·a/i

den Nede i·lcindsclic,1 Scliatikboizil <9115-3-95

Tijdst·hi'ift \·an den Nederlandschei i Scliactkbond \9xx
1-ijdschi·itt \·twi deit Nede,·lairdschen Schaakbcind \Kxx
t/t,·a·/11,\' ·he .,mde,ik,Iialmanak - 18xx/19(X)
Uti·ec·ht.,c·he.gtic lente,whtia,tak Mt<ma Fides - 18xx

ZAKBOEK

Gusta,·us - De Hol/midsche Sc·haakspeter

ZIERNIELT

Zierikzet'sche Nieint·sbc,de

- ee,1 zak/*,ek ty,or SE·hitakspelers

OVERZICHT
Aarlanderveen
Naarn

Oprichting

Eerst

Weg

Liiatst

Typo

Cat

#ber

1847?

1847

18477

1848

DV

D3

12

Oprichting
1819"

Eerst

Weg

Laatst

Typo
PR

Cat

#ber

D3

53

Typo

Cat #ber

L'esprit pdndtrant est vainqueur
Bronnen: NSVL 19EE: SINL: SISSA47, SISSA48:
Alleen bekend door oplos4ingen in Sissa. Misschien alleen een clubje van probleemoplosBijz.:
sers. Zie 9.3.5

Alkmaar
Naam
Onbekend

1819

1819

Bronnen: SINL. Boogaard - A,iastasia e,1 het sc·haakspe/:
Zie 6 3.3
Bijz.:
Naam

Opricliting

Eerst

Weg

Vriendschap en Oetening

17-10-1832

1832

1865

Laatst
1865

P I

B2

28()

Bronnen: ARCSTEIN: NOT2: NSVL 19EE: REGL48: SINL: SISSA47: SISSA48: SISSA49:
SISSA5(): SISSA51: SISSA52. SISSA53: SISSA54. SISSA55: SISSA56: SISSA57.
Beknopte
SISSA58: SISSA6(). SISSA67: SISS,470, TOREN?: ZAKBOEK: Gustavus
handleiding tc,t het schaakspel: Masdorp - Toespratik bil 12'/6-jarig besta.in V/'ie,K/sc·hap e,1
-

oefe,iing:

Bijz.:

Zie 6.3.5 en 7.2.2

Naam

Oprichting

Eerst

Ort,ekend

1853.'

1853

iveg

Laatst

Typo

Cat

#her

1853

HV

D3

1

Bronnen: NOT2:
Vermeld als het andere Achaakgericwitschap' in de notulen \·an Vriend<cliap en Oele,iing.
Bijz.:
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zie 7.2.2

Naam

Oprichting

Eerst

Alkmaarsche SC

1891

1891

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1905

MV

D3

3

Bronnen: JVSNSB91: NSVLIVEE, TSNSB(02): JBVVV75:

Bijz.:

V.V.V. . een mig be,taande vereniging. splitue zich op 1 januari 1906 at: waarna de
4/knimt,·sc·he .Gl·haak-c·h,h snel ophield te hestaan.

Almelo
Naam

Opricliting

1862?
Morph)
Bronnen: NSVL 19EE: SINL: SISSA63:

Bijz.:

Eerst
l

Wreg

862

Laatst

Typo

Cat

#ber

1863

HV

B2

5

Bekend ilit een correspondentiepartij uit 1863 tegen Pa liLiA uit De;·enter. Twee bestuur.,leden \·ernield.

Alphen aan de Rlin
Naam
Ncirman \ an Lennep

Oprichting
11-10- 1895

Eerst

Weg

1895

Laatst

Typo

Cat

1897

MV

B2

#ber
19

Bronnen: NSVLIVEE: TSNSB96: TSNS897. Streekarchief Rijnlands Midden:

Bijz.: -

Amersfoort
Naam

Opricliting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

Onbekend

1844<

1846

1846

1846

VG

Cl

3

"'eg
1869

1.aatst

Typo

1869

HV

Bronnen: NOT6:
Bijz.:
Vix,rloper ,an no. 6. zie 7.2.5
Naam

Oprichting

Eerst

SGn te Amersfoort

2-10-1846

1846

Cat

Al

#ber

419

Bronnen: NOT6: NSVL 19EE: SISSA59: SISSA61: SISSA66: SISSA67: SISSA68. SNI 961:

Bijz.:

Zie 7 2.5

Naam
SGn Anierstilort

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

18-1()-1871

1871

1872?

1877

LV

81

44

Cat

#ber

Bronnen: NOT6: SN 1 96 1:
Alleen heropriclitirig hekend en latere overdracht archief.
Bijz.:

Naam

Opricliting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Amersfoortsche SV

1893

1893

1897?

1897

MV B2 40

Bronnen: NSVL 19EE: SN 1961. STNSB95. TSNSB(23):
Bij z.:

Opgericht door Faure. In

1895 20 leden. Na vertrek Faure in

1897 snel verdwenen.

Amstelveen
Naam

Oprichting

Eerst

Zukerton

18-12-1884

1884

Bronnen: BERGER99: LLNSB98:
TSNSB(09): TSNSB95:
Zie 9.3.4
Bijz.:

MORPHY85:

Weg

Cat

#ber

Laatst

Typo

19(X)

DV B2 54

MORPHY86:

NSVL 19EE:

STNSB95:
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Amsterdam
Naani

Amstercia!11 ·11 Depailement
Holland+ch SCin

\'11

Oprichting

Eerst

2()-()1-1809

18(}9

\Veg

1.aatst
1

Typo
PR

8()9

Cat

#ber

A1

36

Bronnen: Huishoudelilke wetteii:
Zie 6.3.2
Bijz.:
#ber
Cat
I.:latst
Naam
ib po
Weg
Opricliting Eerst
1855
1854 Pl Al 63
1822
19-09- 1822
Ain,teidam. ch SGn
Bronnen: ARC'STEIN: DSZ.54, DS7.61, NSVL 19EE: SINL: SISSA47: SISSA48: SISSA49:
SISSA50: SN 196 1 : WETASG22: ZAKBOEK: Tlic Philickiritin. \%3%: Wetten uit 1822.

Bijz.:

Zie 6.3.4 e116.4.2.3

#ber
Cat
1.aaist
Naam
:Ve:
rypo
Opricliting Eerst
B2
105
1855
GV
1843
1855
20-09-1843
Philidor
Bronnen: ARCSTEIN: DSZ52: DSZ53: DSZ54: DSZ55: DSZ61: NOTI()8. NSVLWEE: SINI.:
SISSA48, SISSA49. SISSA5(): SISSA51: SISSA52: SISSA53: SISSA54: SISSA55:
SISSA56: SISSA7(): SN 1961: ZAKBOEK:
Z.ie 6.4.2.1 iii 6.4.2.2
Bijz.:

Oprichting

Naani

Eerst

Weg

1847?
Inspanning tot Uitspanning
Bronnen: NSVL 19EE: SINL: SISSA47: SISSA48:
Alleen bekend door problemen en oplossingen in Si.,sa.
Bijz.:
1847

1.aatst
1848

Typo
HV

Cat

#ber
1 3

D I

#ber
Cat
Laatst
Eerst
Typo
Weg
Oprichting
GV B2 228
1877.1
1885
1855
1855
Het Amsterdainsche SGn
Bronnen: DSZ57: DSZ61. DSZ67: DSZ68: DSZ72; DSZ73: JVSNSB74: JVSNSB77: JVSNSB78:

Naam

MORPHY85: MORPHY86: NSVL 19EE: SCHWRLD: SISSA55: SISSA56. SISSA57:
SISSA59: SISSA6(): SISSA61: SISSA63. SISSA66. SISSA67: SISSA68. SISSA7(1:
SISSA71: SISSA73. SISSA74: SISSAZB: ZAKBOEK:

Bijz.:

Zie 6.4.2.3

#her
Cat
i.aatst
Naam
Weg
Typo
Oprichting Eerst
1878
1878
HV Bl 108
1856
01-12-1856
La Bourdonnaii
Bronnen: DSZ6(): DSZ61: DSZ67, DSZ68: JVSNSB77: JVSNS878. NSVL 19EE: SCHWRLD:
SINL: SASSA57: SISSA58: SISSA6(): SISSA61: SISSA63. SISSAN. SISSA65: SISSA66,
SISSA67: SISSA68. SISSA70: ZAKBOEK:
Zie 6.4.2.3 en 6.4.2.4
Bijz.:

Naam

Oprichting

Eerst

SGz N.A.S.S.I.R.

1858.1

1858

Weg

I.aatst

Typo

1863

SV

ASSTAL61:
ASSTAL6():
,ASSTAL59:
Bronnen: ASSTALTH:
NSVLNE.F.: STALMD58: STALMD59: STALMD(*):
Alleen behtuurh\'ei·meldingen in alinanakken.
Bijz.:
Naarn
Philidor

Oprichting

Eent

1864?

1864

Bronnen: ASSTAL64: ASSTAL65:

Weg

ASSTAL62:

Cat

82

#her

15

ASSTAL63:

1.aatst

Tbpo

Cat

#ber

1865

SV

82

3

566

Bijz.:

Bestuursvet-melding

Naam

Oprichting

Eerst

P.I.O.N.

09-11-1871

1871

Weg

Laatst

Typo

1876

SV

Cat

B2

#ber

10

Bronnen: ASSTAL72: ASSTAL73: ASSTAL74: ASSTAL76. NSVL 19EE:
Bijz.:

Alleen bestuursvernieldingen in almanakken.

Naam

Oprichting

Eerst

Nederlandsche Schaakbond

23-05-1873

1873

Weg

Laaist

Typo

Cat

#ber

BO

Al

307

Bronnen: DSZ75: DSZ81 : JVSNSB74: JVSNS875: JVSNSB76: JVSNSB77: JVSNSB78:
JVSNSB79: JVSNSB80: JVSNSB81: JVSNSB82, JVSNSB83: JVSNSB84: JVSNSB85:
JVSNSB86, JVSNSB,87, JVSNSB88. JVSNSB89. JVSNSB90. JVSNSB91, LEDENLST.

MORPHY85. MORPHY86. MORPHY#87. SCHMAT53: SCHWRLD. SISSA73,
SISSA74: TSNSB93:
TSNSB99:
Bijz.:

TSNSB94: TSNSB95: TSNSB96: TSNS897. TSNSB98:

Zie 9.4.3.

Naam

Oprichting

Eerst

SGz 64

23-05-1876

1876

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1877

SV

B2

3

Bronnen: ASSTAL77: NSVL 19EE:
Bijz.:

Ednmalige vermelding abactis en oprichtingsdatum.

Naam
Et arte helium socratum

Oprichting
1876?

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1876

1877?

1876

SV

D3

2

Bronnen: Minen'a - 1876.
Bijz.:

Studenten medicijnen. Speelden correspondentiepartij tegen 'De Schaakclub'

Naam

Oprichting

Eerst

L.A.B.O.R.

06-11-1876

1876

Naam

Oprichting

Eerst

Nieuw Amsterdainsch SGn

07-()5-1878

1878

uit

Groningen.

Laatst

Typo

Cat

#ber

1877

SV

B2

7

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1878

1878

GV

C2

2

Weg

Bronnen: ASSTAL77:
Bijz.:

Bestuursvermelding.

Bronnen: STNSB95:
BUL:

Afsplitsing van Amste,·danisch .ik·haakgencx,tschap (no. 12) en was fusiepartner bij de

totstandkoming van het Ve/·eenigd Aniste,·dant.w·h Schatikge,zootschap. Zie 6.4.2.4.

Naam

Eerst
Laatst
Cat
#ber
Oprichting
Weg
Typo
21-12-1878
1878
1968
1968
GV
A2
234
Vereenigd Amsterdamsch SGn
Bronnen: BERGER92: BERGER99: DSZ85. DSZ88. DSZ89. JVSNSB78. JVSNSB87: JVSNSB88:
JVSNSB91: LLNSB98: MORPHY85: MORPHY86. MORPHY87. NOTI()5: NSVL 19EE.
SCHKAL86: SCHMAT53: STNSB95: TSNSB(00): TSNSB93: TSNSB94: TSNSB95:
TSNSB97.
Bijz.:

Zie 6.4.2.4 en 8.3.8

Naam

Oprichting

Eerst

Z,emanshoop
Bronnen: LLNSB98:

1879?

1898

Bijz.:

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1898

SO

F2

1

Restant .lmsterdam.t·c·h .J'c·hacikge,ic,et.w·hap bleef bijeenkomen in societeit 'Zeemanshoop
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in 1898 werdendaar weer bileenkomsten gemeld. Zie 6.4.2.4.
#ber
Cat
Laatst
Naam
T,po
Oprichting Eerst
Aeg
SV
B2
124
1900
25- 11-188()
1880
Stud. SG, P.H.1.1..1.D.O.R.
Bronnen: ASSTALOO: ASSTALM: ASSTAL82: ASSTAL83: ASSTAL84: ASSTAL85:
ASSTAL86: ASSTAL87,
ASSTAL88: ASSTAL89: ASSTAL9(). ASSTAL91.
ASSTAL95: ASSTAL97: ASSTAL98.
ASSTAL92: ASSTAL93: ASSTAL94,
BERGER92:
DESTAL92:
DESTAL97: GRSTAL87:
LLNSB98;
ASSTAL99:
NSVL 19EE: SCHKAL86: SCHKAL87: STNSB95: TSNSB94: TSNSB96:
Zie 9 2 4
Bijz.:

Naam
Oprichting
3()- 1 ()- 1885
W.H.I.S.T.
Bronnen: ASSTAL86: ASSTAL87:

Bijz.:

Eerst

Weg

Laatst

Typo

1885

1887?

1887

SV

Cat

82

#ber

10

Bestuursvermelding.

;\ eg
Laatst
Cat
#ber
Oprichting Eerst
Typo
MW B2 60
1968
1968
()1-()2-1886
1886
Amsterdamsche SC
Bronnen: BERGER92: BERGER99: LLNSB98: MORPHY86: NSVLNEE: STNSB95: TSNSB(01 ):

Naam

Bijz.:

TSNSB(00): TSNSB93: TSNSB94: TSNSB95:
In 1899: 20 leden. 3 gulden contributie, 1 gulden entree. Zie 7.4.6

#ber
Laatst
Cat
Naam
Typo
Weg
Oprichting Eerst
MS
B2
13
1900
1892
1892
SC in 'Ons huis'
Bronnen: BERGER99: LLNSB98: LUSTIGHU: NSVL 19EE: STNSB95: TSNSB(00): TSNSB96:
TSNSB98:

Bijz.:

Doel bevordering schaken door de werkende stand. Zie 7.4.6.

Naam
Schaak- en Damafdeeling der

Oprichting
18957

Eerst

Weg

1895

Laatst

Typo

Cat

#ber

1898

MS

Cl

6

Cat

#ber

CJV 'Excelsior
Bronnen: LLNSB98. NSVL 19EE: STNSB95: TSNSB(01 ).

Bijz.:

Christelijkejongelingsvereniging

Appingedam
Laatst
Typo
Weg
Oprichting Eerst
MV
1893
1899
01-1 1-1893
Appingedanische SV
Bronnen: BERGER99: LLNSB98: NSVL 19EE: STNSB95: TSNSB94: TSNSB95:
Zes le(len. Vooral bekend door correspondentiewedstrijden.
Bijz.:

Naam

B2 13

Arnhem
Laatst
Naam
Weg
Oprichting Eerst
1865
1863
18637
Arnhemsche SC
Bronnen: DSZ65: NOTMS. NSVLWEE: SINL. SISSA65: STNSB95:
Bekend via correspondentiepartij met Pu lame de A uit Leiden.
Bijz.:

Naam
Gelderiche Schaak- en
Damvereeniging

Oprichting

Eerst

1886'.'

1886

\Veg

Typo

Cat

#ber

HV

DI

7

Laatst

'rypo

Cat

#ber

1886

MV

Cl

3

568

Bronnen: NSVLNEE: SCHKAL87:
Bijz.:

-

Naam
Laatst
Cat
#ber
Oprichting Eerst
Weg
Typo
Arnheinsche SV
31-1()-1891
1891
ME Al 51
Bronnen: BERGER92: BERGER99: JVSNSB91: LLNSB98. NSVL 19EE: SCHMAT53: STNSB95:
TSNSB(()6): TSNSB93: TSNSB94: TSNSB95:
Trad al sne| toe toi Neder/andsche Schaakbond. Vierde in 1991 het 100-jarig bestaan.
Bijz.:

Naam

Opricliting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Van Lennep

19-01-1895

1895

1897

1897

MS B2 15

Cat

#ber

Bronnen: NSVL 19EE, STNSB95: TSNSB95: TSNSB97:
Bijz.:

Vo(,r jongelui.

m.n.

gymnasiasten.

Voorzitter was

Naam

Oprichting

Eer.st

Schaakmat

1896

1896

zoon van

Weg

lid van de

een

Arnhemsche SV.

Laatst

Typo

Cat

#ber

1899

MS

B2

9

Cat

#ber

Bronnen: BERGER99: NSVL 19EE: TSNSB96:
Bijz.:
Voor jongelui van de werkende stand. Zie 7.4.6.

Bano
Naam

Opricliting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Bano

1878?

1878

1885

1885

DV B2 60

Bronnen: NSVL 19EE: SCHKAL78: SCHKAL79: SCHKAI-8():
SCHKAL84: SCHKAL85: SCHKAL86:
Iii 1885 omge,et in hocieteit waarveel geschaakt wordt.
Bijz.:

SCHKAL82:

SCHKAL83:

Naarn

Laatst
Cat
#ber
Oprichting Eerst
Weg
Typo
Bailo
1894
1894
1900
DV
DI
8
Bronnen: BERGER99: LLNSB98: NSVL 19EE: STNSB95: TS NS B (()9:12).
Bijz.:
In januari 1894 opgericht met 7 leden. waarschijnlijk vanuit de societeit waarin no. 29 was
opgegaan.

Beemster
Naam

Oprichting
18617

Onbekend

Eerst

Weg

Laatst

Typo

1868

DV

1861

Cat

B2

#ber

18

Bronnen: NSVLIVEE. SINL: SISSA66: SISSA67: SISSA68: ZAKBOEK:

Bijz.:

De bekende schakers A. en K. de Heer waren hier lid. Vereniging verder in nevelen gehuld.

Naam

Oprichting

Eerst

Beenister Dam- en SGz

1879?

1879

Weg

Laatst

Typo

Cat

1899

DV

B2

#ber
12

Bronnen: BERGER99: JVSNS879. NSVL 19EE. STNSB95: TSNSB95:
Bijz.:

In

1879

40 leden. die op de maandag

het dichtst bij volle

maan bueenkwamen. Er valt een

gat in de berichige; ing tu ,en 1879 en 1895.

Beerta
Naam
Beerta

Oprichting
1878?

Eerst

1878

Weg

Cat

#ber

Laatst

Typo

1898

DV B2 56

Bronnen: BERGER92: LLNSB98: NSVL 19EE: SCHKAL78: SCHKAL79: SCHKAL80:
SCHKAL82: SCHKAL83: SCHKAL84. SCHKAL85: SCHKAL86: SCHKAL87:

569

Bijz.:

Zie 9.3.3.

Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

1883?
1883
1890
DV
B2
Ontwikkeling
Bronnen: BERGER92. NSVL 19EE, SCHKAL84: SCHKAL85, SCHKAL86: SCHKAL87:
Zie 9.3.3.
Bijz.:

#ber
24

Beetsterzwaag
Naam

Oprichting

Eerst

Beetsterzwaag

1892

1892

Weg

Laatst

Typo

Cat

1898

DV

C 1

#ber
10

Bronnen: LLNSB98: NSVL WEE: STNSB95: TSNSB94: TSNSB95:
Onderlinge wedstrijd.
Bijz.:

Bellingwolde
Naam

Oprichting

Eerst

1878?
1878
Bellingwolde
Bronnen: NSVLWEE: SCHKAL78: SCHKAL79:
Zie 9 3.3
Bijz.:

Naam

Oprichting

1886
Bellingwolde
Bronnen: SCHKAL86: SCHKAL87:
Zie 9 3.3.
Bijz.:

Bennebroek
Naam
Tres amigos

Oprichting
1850?

Eerst

#ber

Laatst

Typo

1879

DV

Weg

Laatst

Typo

1887

DV B2 13

Laatst

Typo

Cat

#ber

1861

VG

F2

7

1885

Eerst

Cat

#'eg
1879

Weg

1850

B2

Cat

16

#ber

Bronnen: ARCSTEIN: NSVL 19EE: SINL: SISSA50: ZAKBOEK:
Zie 9.1.
Bijz.:

Bergen op Zoom
Eerst
Laatst
Cat
#ber
Oprichting
Weg
Typo
HV
B2
27
12-09-1860
1860
1863
Strijdlust
Bronnen: NSVLI 9EE: SINL. SISSA60; SISSA61: SISSA62: SISSA63.
Benoemde L.J. Bodding en J. Huist tot lid van verdienste. J.J. Veraart, later vanuit
Bijz.:
Amsterdam actief als penningmeester van de Nederlandsche Schaakbond. was de drijvende

Naani

kracht.

Naam

Oprichting

1891
Bergen op Zoomsche SC
Bronnen: BERGER99. NSVL 1 9EE, STNSB95.

Bijz.:

Eerst

Weg

1891

Laatst

Typo

Cat

#ber

1899

ME

B2

7

Bijeenkomsten in de 'Groote Societeit'. Wilde geen lid worden van de Nederiandsche
Schaakbond.

Bolsward
Naam
Bolsward

Oprichting

Eerst

1872?

1873

Bronnen: SISSAZB:
29 ( ! ) leden en verder niets bekend.
Bijz.:

Weg

Laatst

Typo

Cal

#ber

1873

LV

B2

6
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Naam

Oprichting

Eerst

Westergcio

18-01-1886

1886

Weg

Laatst

Typo

Cat

1900

MV

B2

#ber
71

Bronnen: LUSTIGHU: NOTIC)5: NSVL19EE. SCHKAL87: TSNSB(05): TSNSB98:
Bijz.:

Zie 8.3.8.

Breda
Naam

Oprichting

Eerst

Dam- en SGn 'Amat victoriae

1848?

1848

Weg

Laatst

Typo

1861

HV

Cat

Bl

#ber

12

curani

Bronnen: ARCSTEIN: NSVL 19EE: SINL: SISSA48: SISSA50: SISSA52: ZAKBOEK:
Bekend via berichten aan Sissa en door brief a.in Stei,1. Reden tot twijfel voor bestaan in
Bijz.:
1861.

Naam

Oprichting

Eerst

Bredasche SV

14-01-1892

1892

Weg

Laatst

Typo

Cat

ME

A2

#ber

47

Bronnen: BERGER92: BERGER99: JVS>ISB91: LLNSB98. NSVL!9EE. STNSB95. TSNSB(00):
TSNSB93: TSNSB94:
Bijz.:

Zie 7.4.5

Culemborg
Naam

Oprichting

Eerst

1866?

1866

Weg

Laatst

Typo

1868

HV B2 18

Morphy
Bronnen: NSVL 19EE: SINL: SISSA66: SISSA67: SISSA68:
Alleen bekend door vermelding in Shsa. oierige brcinnen baseren /.ich
Bijz.:

Cat

#ber

daarop.

Delft
Naam

Oprichting
1848?

Palamedes

Eerst

Weg

1848

Cat

#ber

Laatst

Typo

1851

VG

Laatst

Typo

Cat

#ber

1852

HV

Dl

3

Typo

Cat

#ber

HV

A 1

F2

Bronnen: ARCSTEIN: REGL48:
Vriendenclub zonder wetten of vaste bijeenkonisten.
Bijz.:

Naam

Oprichting
1852?

Vriendschap

Eerst

Weg

1852

Bronnen: DSC95-55. NSVLIVEE: SISSA52:

Bijz.:

Eknmalige vermelding van inzending oplossingen in Sissa.

Naam

Oprichting

Eerst

In den eersten sloot pat

20-10-1859

1859

Weg

Laatst
1868

38

Bronnen: DSC95-55: NSVL19EE: SCHWRLD: SINL: SISSA6(): SISSA64: SISSA66. SISSA67.
SISSA68: ZAKBOEK:
Bijz.:

Berichten

uit

1859/186().

waaronder

de wetten.

zijn betrouwbaarder

dan

de

vermeldingen

tussen 1866 en 1868.

Naam
Delftsche SGz

Oprichting
1874?

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1874

18747

1874

LV

81

3

Bronnen: DSC95-55: NSVL 19EE: SCHWRLD:
Bijz.:

De St·hmikwerid

vermeldt het bestaan van wetten.
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Naam

Oprichting
Eerst
Laatst
Cat
#ber
Weg
Typo
Philidor
1886<
1886
1894<
1896
MV
Cl
Bronnen: DSC95-55: STNSB95: TSNSB96:
Bijz.:
-Burgerschaakclub enige jaren geleden wegens gebrek aan belangstelling ontbonden"

Naam

Oprichting

Eerst

Schaakkoningin

1886

1886

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1886

SV

B2

4

Bronnen: DESTAL86: NSVL 19EE:
Bijz.:
Vermelding van bestuur in studentenalmanak.
Naarn
Laatst
Cat
#ber
Oprichting Eerst
\Veg
Typo
Delftsche Stud. SC Paris
14-11-1889
1889
1900
SV
Bl
193
Bronnen: DESTALOO: DESTAL91: DESTAL92: DESTAL93: DESTAL95: DESTAL96:
DESTAL97:
DESTAL98:
DESTAL99: GRSTALOO: NSVL 19EE:
STNSB95:
TSNSB(09: 12): TSNSB96. Notulenboek Paris·.

Bijz.:

Zie 9.2.6

Naam
Laatst
Oprichting Eerst
Weg
Typo
Delftsche SC
1895
1895
MV
Bronnen: BERGER99: DSC95-55: LLNSB98. NSVL 19EE, TSNSB(01 ): TSNSB96.

Bijz.:

Cat

#ber

A2

20

Vereniging bestaat nog.

Den Bosch
Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

StrObeck

1861?

1861

1871?

1870

HV

B2

32

#ber

Bronnen: NSVL!9EE: SINL. SISSA68: SISSA69, SISSA70. ZAKBOEK.
BijL:

Zie 7.2.4

Naam

Oprichting
1886?

Onbekend

Eerst

Weg

1886

Laatst

Typo

Cat

1892

MV

D3 15

Bronnen: BERGER92; JVSNSB86: JVSNSB87; JVSNSB88: JVSNSB88: JVSNSB89:
Geen onderscheid tussen vereniging en afdeling.
Bijz.:

Den Haag
Naam

Opricliting

Eerst

Haagsche SGn

15-05-1803

1803

Bronnen:

NSVL19EE: SINL:SN1961 :

Bijz.:

Zie 6.3.1.

Weg

Laatst
1808

Typo
PR

Cat

#ber

Al

256

Ledenlijsten Haagsc·he Schaakgenc,rit.w·hap 1803-1808

Naam

Oprichting

Eerst

Hollandsch SGn

20-01-1808

1808

Naam

Oprichting

Eerst

Haagsch Departement vh

20-01-1808

1808

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1808

BO

Al

12

Laatst

Typo
PR

Cat

#ber

Al

5

Bronnen: SINL: SISSA71.
lilli/.:

Zie 9.4.2

Hollandsch SGn

Bronnen: SINL,
Zie 6.3.1.
Bijz.:

Weg

1808

572

Naam

Oprichting

Eerst

Palamedes

1834?

1834

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1834

PR

Dl

3

Bronnen: NSVLI 9EE: SINL: SISSA48:
Bijz.:

Alleen bekend via correspondentiepartij met het Amsterdanisch Schaakgennots(·hap.

Naarn

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

's-Gravenhaagsch SGn 'Stein'

01-02-1851

1851

1853

1853

HV Al 145

Cat

#ber

Bronnen: 250CORR: ARCSTEIN: DSZ51: DSZ52: NOTIOR NSVL 19EE: SINL. SISSA51.
SISSA52,

Bijz.:

Zie 7.2.7.

Cat
#ber
Laatst
Naam
Typo
Weg
Opricliting Eerst
H2 Al 1123
1852
1999
Discendo Discimus
29-12-1852
Bronnen: 250CORR: BERGER92; BERGER99: DSZ67: DSZ68: DSZ72: DSZ73, DS788:
JVSNSB77; JVSNSB91: LLNSB98; MORPHY85: NOT105: NSVL19EE: SCHMAT50:
SCHMAT53: SCHWRLD: SINL: SISSA53: SISSA60, SISSA62: SISSA65: SISSA66:
SISSA67. SISSA68: SISSA69: SISSA70: SISSA71: SISSA73: SISSA74: SISSAZB,
SN1961: STNSB95, TSNSB93: TSNSB95; ZAKBOEK: Archiet en notulen Discendo Discimus:

Bijz.:

Zie 8.3.2.

Naam
Damesschaakclub

Oprichting
1864

Eerst

Weg

1864

Laatst

Typo

Cat

#ber

1864

MS

Fl

4

Laatst

Typo

Cat

#ber

1879

LV

B2

9

Bronnen: NSVL 19EE: SCHWRLD;
Bijz.:

Zie 7.4.7

Naam

Oprichting

Eerst

Sissa

18-05-1879

1879

Weg

Bronnen: DSZ79; NSVL 19EE.
Bijz.:

Alleen bekend via bericht in de Deutsche Schachzeitting. Bijeenkomsten op zondagavond.

Naam
De Vereeniging

Oprichting

Eerst

;Veg

Laatst

Typo

Cat

ME

B2
Bronnen: MORPHY86: MORPHY87; NSVL 1 9EE; STNSB95. Archief Discendo Discimus:
Zie 7.4.6. De vereniging is verder bekend uit een aantal correspondentiepartijen.
Bijz.:
1885?

1885

1887

#ber

6

Cat
#ber
Laatst
Naam
Typo
Weg
Oprichting Eerst
B2
25
MV
1899
1891
Excelsior
1891<
Bronnen: BERGER92; BERGER99: JBVVV75. JVSNSB91: NSVL19EE. STNSB95: TSNSB94.
TSNSB95; TSNSB96:
Bijz.:
Volgens Van Lennep opgericht in 1892, maar in 1891 volgde de Alkmaarsche Courant al
een correspondentiepartij van deze vereniging tegen Excelsior uit Noord-Schermer. In 1896
trok de vereniging zich als lid van de Nederlandsche Schaakbond terug, toen haar voorzitter
als lid van de bond was geroyeerd wegens plagiaat met een schaakprobleem.

Laatst
Oprichting Eerst
Naam
Weg
1900
Witte Societeit
1898
1894?
Bronnen: LLNSB98; NSVL19EE: SCHMAT50; TSNSB(02):
Middagbijeenkomsten van 1894-1897 van 14hOO tot 16hOO.
Bijz.:

#ber

Typo

Cat

SO

F24

573

Naarn

Oprichting

Eerst

Damesschaakvereeniging
Bronnen: TSNSB97:

1897?

1897

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1897

MS

Fl

2

Cat

#ber

Waarschijnlijk nooit echt opgericht.

Bijz.:

Den Helder
Naam

()pricliting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

H.S.

29-1()-1891

1891

1898

1898

ME B2 187

Bronnen: BERGER92: BERGER99: JVSNSB91: LLNSB98: NSVL 19EE, STNSB95: TSNSB93:
TSNSB94: TSNSB95. Notulen H.S.:
Zie 7 4 4.

Bijz.:

Deventer
Naam

Oprichting

Pallas

20-11-1849

1849

1920

1920

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1851?

1851

1851

VG

F2

3

Oprichting

Eerst

Laatst

Typo

Cat

#ber

1851?

1851

1851

VG

Fl

1

Naam

Oprichting

Eerst

Doesborgsch SGn

1873

1873

Oprichting
1863?

Eerst

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

H2
A2
131
Bronnen: ARCSTEIN: BERGER92: BERGER99: JVSNSB77: LLNSB98: NOTIC)5: NSVL 19EE:
SCHKAL84: SCHKAL85: SCHKAL86. SCHKAL87, SINL. SISSA50: SISSA51:
SISSA53: SISSA54, SISSA55, SISSA56: SISSA57; SISSA58: SISSA59: SISSA61.
SISSA63. SISSA64. SISSA65: SISSA66: SISSA67: SISSA68: STNSB95: TSNSB(09):

ZAKBOEK:
Bijz.:

Zie 8.3.8.

Naam
Kunst wordt door arbeid
verkregen

Bronnen: ARCSTEIN:
Bijz.:

Zie 9.1.

Naam
Kunst wordt door oefening

Weg

verkregen

Bronnen: ARCSTEIN:
Zie 9.1.
Bijz.:

Doesburg
Weg

Laatst
1999

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1864

HV

D3

5

Cat
#ber
Typo
Ll
Al
114
Bronnen: BERGER92: BERGER99; JVSNSB76: LLNSB98: NSVLI 9EE, SINL: SISSA74:
TSNSB(73); Jaarverslagen en ledenlijst Doesborgsch Schaakgenootschap
Bijz.:

Zie 8.3.6.

Dokkum
Naam
Onbekend

1863

Bronnen: FS800: NSVL 19EE: SINL: SISSA64:
Bi'i7..:

Correspondentiepartij met Strijd in Eendragt uit

Woudsend.

574

Dordrecht
Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

Ingenium Valet

1847

1861

1847?

1861

HV

D3

2

Bronnen: NSVL 19EE: ZAKBOEK:

Bijz.:

In 1867 vermeldde Sis.w een vereniging "van 20 jaar terug". De vermelding in ZAKBOEK
slaat mogelijk op de volgende vereniging. maar kan ook onjuist zijn

Naam

Oprichting

Eerst

"'eg

Laatst

Typo

Cat

Onbekend

1862

1867

1866

1867

HV

D2

#ber

Bronnen: SISSA67:

Bijz.:

Sissa meldt in februari 1867: " . werd. nu 5 jaren geleden. een schaakgenootschap opgerigi
dat weldra. 30 leden telde. maar reedh niet nicer bestaat" Mogelijk is dit de/elfde vereniging als de in 1861 in ZAKBOEK vermelde vereniging. niaar de gege\ens kloppen niet helemaal.

Naam

Oprichting

Eerst

Ingenium Valet

1867

1867

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1867

HV

B2

6

Bronnen: NSVL]9EE: SISSA67:
Bestuur vermeld. Zeven it acht leden, die beurtelings bij elkaar aan huis speelden.
Bijz.:
#ber
Cat
Laatst
Naarn
Weg
Typo
Oprichting Eerst
MV
W
15
19(X)
1888
29-02-1888
Dordrechtsche SC
Bronnen: BERGER92: BERGER99: LLNSB98: NSVLWEE: ST'NSB95: TSNSB( 12): TSNSB95:
in 1895 twaalt leden. in 1899 ncig slechts vijf. De verenigng schijnt overleefd te hebben.
Bij z.:

Eenrum
Naam
Eenrum
Bronnen: NSVL 19EE,
TSNSB((X)):
Bijz.:

0, ergrote

decl

Oprichting

Eerst

Weg

Laaist

Typo

1879?

1879

18847

19(X)

DV B2 28

SCHKAL79.
van

SCHKAL8():

de berichten

stamt

uit

SCHKAL83:

SCHKAL82:
de

periode

1879-1882.

In

Cat

#ber

SCHKAL84:
1884

vraagr

de

5,·hctakk·,1/ende,· 7.ich af of de 9·ereniging nog hestaat. In 1900 spreekt het lik/,ch,ifi weer
over de Eenruininer club'.

Enkhuizen
Naam

Oprichting
1848

Schaaksocieteit Enkhuizen

Eerst

Weg

1848

Laatst

Typo

Cat

#ber

1848

SO

F2

1

Bronnen: 25()CORR:
Bijz.:

'Schaaksc,cieteit Enkhuizen' genoemd. maar ik heb geen aanwijzingen uit die tijd

Enschede
Naam

Oprichting

Eerst

Onhekend

1850 7

185()

Weg

I.aatst

Typo

Cat

#ber

1861

HV

E

11

Bronnen: 250CORR: NSVLI 9EE: SINL: SISSA50: SISSA51: SISSA53: ZAKBOEK:
Bijz.:

In

documenten

uit

die

tijd

wordt alleen gesproken oKer

(acht jaar na laatste hericht) en Van der Linde (22 jaar

Enschede'. Alleen

ZAKBOEK

later) spreken over 'vereniging'

575

Ezinge
Naam

Laabt
Cat
#ber
Opricliting Eerst
\Veg
Typo
1882
DV
B2
21
1882?
189()
E/inge
Bronnen: BERGER92: NSVL 19EE: SCHKAL83: SCHKAL84: SCHKAL85: SCHKAL86:
SCHKAL87:
V,inuit inl'orinele gniep ge\'iniid. Aankankelijk bij gemeente-ont\'anger aan huis. later op
Bijz.:
het gemeentehui0.

Ferwerd
Naam

Oprichting

Eerst

Ferwerd en Omstreken

22-11-1881

1881

ireg

Cat

#ber

I,aatst

Typo

1898

DV B2 32

Bronnen: BERGER92: 1.LNSB98: LUSTIGHU: NSVL 19EE: SCHKAL85: SCHKAL86:
SCHKAl.87:
Hield al vroeg w·edstrilden. Burgemeester Cannegieter was de drijz ende kracht.
Bii/

Franeker
Naam

Opricliting

Eerst

Franeker SC

26-()3-1898

1898

Bronnen:

Weg

Cat

#ber

i.aatst

Typo

19(X)

MV C2 4

FSH(X), TSNS B< 12 1: Het .Sc·/Itt tkblad - 1 9 1 0:

Bijz.: Goes
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1819.1

1819

Veg

Typo
PR

Cat

#ber

D3

3

Laatst

Typo

Cat

#ber

1862

HV

B2

6

Laatst

1819

Bronnen: NSVL 1 9EE: SINL: Booguard - A,ut.,·ta.,·ia e,t het .,·c·hculk.,pel;
Alleen bekend docir intekening op Anastasia en het sc·haakspe/.
Bijz.:

Naam

Oprichting

Eerst

Anderssen

1862

1862

K'eg

Bronnen: NSVLIYEE: SINL: SISSA62:
Zie 1().2.
Bijz.:

Gorredlik
Laatst
Naam
()prichting Eerst
Weg
Typo
SC Gorredi ik
15-()9-1892
1892
1898
DV
Bronnen: LLNSB98: NSVL 1 9EE: STNSB95: TSNSB95:
Bijz.:
Grcride te *nel. Terug\·al toen het sehaakspel mirilijk bleek te Liin

Cat

#ber

B2

10

Gouda
Naam
Laatst
Cat
#ber
Weg
Typo
Oprichting Eer t
1868
HV
B 1
65
Viriendentrouw
11-03-1850
185()
Bronnen: ARCSTEIN: DSZ.5 1: DSZ52; DSZ6 1: NSVL 19EE: SINL: SISSATI): SISSAR: SISSA52:
SISS.453: SISS.454: SISSA55: SISSA56, SISSA57: SISSA58: SISSAW): SISSA61:
SISSA66: SISS,467. SISSA68: ZAKBOEK:
ilijz.:

Zie K.3.4.

l,a:itst
Cat
#ber
Naam
Eerst
Typo
Opricliting
\\''eg
186()
1868
HV B2 38
1860
Odening en Beleid
Bronnen: DSZ6(): DSZ.63: N.SV[=19EE: SINL. SISSAN), SISSA61: SISSA62: SISSA63: SISSA66:

576

SISSA67: SISSA68: ZAKBOEK:
Bijz.:

Zie 8.3.4.

Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Palamedes

04-06-1870

1870

1886

Naam

Oprichting

Eerst

"'eg

Onbekend

1878?

1878

Laatst

#ber
Cat
Typo
1886
LI
82
33
Bronnen: JVSNSB76: JVSNS878: MORPHY86: NSVL 19EE: SINL: SISSA71: SISSA73: SISSAZB:
Zie 8.3.4. Voortgeret als Messemaker. vandaar de typologie L I.
Bijz.:
Laatst

Typo

Cat

#ber

1878

LV

Cl

1

Typo

Cat

#ber

Bronnen: JVSNSB78:
Van oktober tot apri| op donderdag in societeit 'De Reunie
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

ifeg

Laatst

27
B2
LI
1899
1897?
1886
1886
Messemaker
19EE:
STNSB95:
TSNSB(08):
NSVL
MORPHY86:
LLNSB98:
Bronnen: BERGER92: BERGER99:
Het Sc·huakblad - \907·.

Bijz.:

Zie 8.3.4. Gezien als voortzetting van Pcilainedes. vandaar de typologie L I.

Grave
Naam

Oprichting

Eerst

Grave

18477

1847

Weg

Laatst

Typo

Cat

1848

HV

D 1

#ber
25

Bronnen: NSVL 19EE: REGL48. SINL. SISSA47: SISSA48:

Bijz.:

Bekend dc,or het insturen van oplossingen en problemen naar Sissa.

Groningen
Naanl

Oprichting

Eerst

1\'eg

Laatst

Typo

Cat

#ber

N.N.N.

1859?

1859

1860?

1860

SV

B2

7

Bronnen: GRSTAL59: GRSTAL60:
Bestuurivermeldingen. Haakma Tresling was president.
BUL:

Oprichting

Eerst

#T'eg

Laabt

Typo

Cat

#ber

186()<

1860

1860

1860

Morphy
Bronnen: NSVL19EE; SISSA61.
Sloot zich :ian bij de oprichting van de volgende vereniging
Bijz.:

HV

DI

2

Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

Groningsch SGn 'Morphy'

1860

1860

1868

HV

B2

39

Naarn

Bronnen: DSZ67: DSZ68: NSVL 19EE, SINL, SISSA61: SISSA63: SISSA66: SISSA67: SISSA68:

ZAKBOEK:
Bijz.:

Opgericht in november 186(). Had in 1863 40 leden. Van Houten was bestuurslid.

Naam
SGz Morphyne

Oprichting
1860?

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1860

1864?

1864

SV

B2

5

Laatst

Typo

Cat

#ber

1865

SV

B2

11

Bronnen: GRSTAL60: GRSTAL61: GRSTAL62: GRSTAL63: GRSTAL64,
Bijz.:

Naani
Philidor

Vermelding van de presidenten.

Oprichting

Eerst

1861

1861

Weg

577

Bronnen: GRSTAL61: GRSTAL62: GRSTAL63: GRSTAL(*1: GRSTAL65: NSVLWEE.
Vernielding heuuursleden. Zie 9.2.5.
Bijz.:
Naam
Laatst
Cat
Oprichting Eerst
Weg
Typo
1864
Stud. SGz. 'De Schaaketub'
1864
1867?
1867
SV B2
Bronnen: GRSTAL64: GRSTAL65: GRSTAL66: GRSTAL67: NSVLI 9EE.
Bestuursvermeldingen. De volgende vereniging was een heroprichting hier\an.
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

ipeg

Laatst

Stud. SGz 'De Schaakclub'

08-11-187()

187()

1882

1882

Typo

Cat

#ber

14

#ber

SV
B2
76
GRSTAL76; GRSTAL77,

Bronnen: GRSTAI.71: GRSTAL72: GRSTAL73. GRSTAL75:
GRSTAL78: GRSTAL79. GRSTAL*k GRSTAL81: GRSTAL82: GRSTAL95:
SCHKAL79: SCHKALBO: SCHKAL82: SCHKAL83: Minerva - 1876:
Bijz.:
Zie 9.2.5. Later omgezet in Ludendc, Stude„luS.
Naam

()prichting

Eerst

Staunton

27-11-1871

1871

#Teg

1,aatst

Typo

Cat

#ber

LI

Al

337

Bronnen: BERGER92: BERGER99: DSZ85: DSZ86: GRSTAL87: JVSNSB78: JVSNSB91:
LLNSB98: MORPHY87: NOTI 05. NSVLIVEE, SCHKAL78: SCHKAL79, SCHKALBAO,
SCHKAL82: SCHKAL83: SCHKAL84: SCHKAL85: SCHKAL86: SCHKAL87; SINL;
SISSA73: TNSB95: TSNSB(03): TSNSB93: TSNSB94: TSNSB95:
Zie 8.3.8.
Bijz.:
Naam
Het Provinciaal Groninger

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

15-10-1876

1876

1880

1880

BO

A 1

Laatst

Typo

Cat

#ber

1880

VG

82

16

Laatst

Typo

Cat

#ber

1891

BO

Al

#ber
23

Schaakbond

Bronnen: JVSNSB78: NSVLIVEE: SCHKAL78: SN 1961 : STNSB95:
Zie 9.4.4
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

Carrd

1878?

1878

Weg

Bronnen: JVSNSB78. NSVL!9EE. SCHKAL78: SCHKAL79: SCHKALRO,
Zie 9.1.
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

Het Noordelijk Schaakbond

28-05-1880

1880

Weg

30

Bronnen: DSZ86: JVSNSB91: MORPHY85: MORPHY87; NSVLWEE: SCHKAL83: SCHKAL84;
SNI 961:STNSB95:
Zie 9.44
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

Stud. SGz 'Ludendo Studemus'

1883

1883

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1900

SV

B 1

236

Bronnen: BERGER92. BERGER99. DESTALM). DESTAL92: DESTAL99: DSZ85: DSZ86:
GRSTALOO: GRSTAL83: GRSTAL84: GRSTAL86: GRSTAL87: GRSTAL88:
GRSTAL89; GRSTAL90: GRSTAL91 : GRSTAL92: GRSTAL93: GRSTAL94:
GRSTAL95, GRSTAL96: GRSTAL97. GRSTAL98: GRSTAL99: LLNSB98:
MORPHY86: MORPHY87: NSVL 19EE: SCHKAL84: SCHKAL85, SCHKAL86:
SCHKAL87: STNSB95:
Zie 9.2.5. Voortzetting van De Schaakclub.
Bijz.:

578

Naam

Oprichting

Eerst

Damesschaakvereeniging

1898?

1898

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1898

MS

B2

3

Laatst

Typo

Cat

#ber

1861

HV

D2

16

Bronnen: LLNSB98; NSVL 19EE: TSNSB97:
Bijz.:

Mej. Koekebakker was de initiatiefneemster.

Haarlem
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1846?

1846

Weg

Bronnen: 250CORR: NSVL 19EE. SINL: SISSA47: ZAKBOEK.
Bijz.:
Correspondentiepartij in 1847. Twijfel over status als 'vereniging'. ZAKBOEK en Van der
Linde spraken (later!) wei over vereniging

Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1875

1875

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1877

LV

B2

5

Laatst

Typo

Cat

#ber

1900

ME B2 25

Bronnen: JVSNSB75: JVSNSB77:

Bijz.:

Ontstaan vanuit een afdeling van de Neder/a,wisc·he Sc·haakbond.

Naam

Oprichting

Eerst

Haarlemsche SV

05-05-1886

1886

Weg

Bronnen: BERGER92: BERGER99: L/N: LLNSB98: MORPHY85: MORPHY86: MORPHY87:
NSVL 19EE: STNSB95: TSNSB(00):
De elitaire Haarlemse schaakvereniging. Ontstaan vanuit societeit. Ch. Enschedd was
Bijz.:
president.

Naam

Oprichting

Eerst

Haarlemsch (Werklieden) SGz

03-11 -1896

1896

Bronnen: L/N: NSVL 19EE: TSNSB(03): Hoogeterp

Treg
-

Laatst

Typo

Cat

#ber

1900

MW

Cl

9

Verenigd Haarlems Schaakgenoo chap

vereeuwigd ( 1896-1996)
Bijz.:

Zie 7 4.6

Harmelen
Naam

Oprichting

Eerst

Prudentia Vincit

1847?

1847

Weg

Laatst

Typo

Cat

1848

DV

D 1

Laatst

Typo

Cat

#ber

1868

DV

D2

19

I.aatst

Typo

Cat

#ber

1861

HV

Di

3

#ber
18

Bronnen: NSVL 19EE: SINL. SISSA47: SISSA48:
Problemen en (,plossingen in Sissa. Zie 9.3.5.
Bijz.:

Heerenveen
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1861'.'

1861

Weg

Bronnen: NSVL 19EE: SINL: SISSA66: SISSA67: SISSA68. ZAKBOEK:
Zie 9 3 5
Bijz.:

Heukelum
Naam

Oprichting Eerst
Weg
1861?
1861
Morphy
Bronnen: NSVLWEE: SINI ZAKBOEK.
Bij 7.
Alleen als 'rereniging' vermeld zonder verdere details.

Hilversum

579

Laatst
Cat
#ber
Naam
Tvpo
Oprichting Eerst
Weg
1887
DV
A2
39
1999
28-()9-1887
Hilvenuinsch SGn
Bronnen: BERGER92: BERGER99: LLNSB98: NSVL!9EE: SCHMAT53: STNSB95. TSNSBOI ):

Bijz.:

TSNSB93: TSNSB94: TSNSB95:
Zeer actiere vereniging. Grote 'stadx' invl(led. Zie 9.3.5.

Hoogezand
Naani

Oprichting
1891?

Tschigorin
Bronnen: BERGER92: NSVL 19EE: STNSB95:

Bijz.:

Eerst

Weg

1891

Laatst

Typo

Cat

#ber

1892

DV

Dl

3

Twee corresixindentiepartijen inet Skumton. Waarschijnlijk opgericht in 1891.

Hoogkarspel
Naam

Oprichting
1898?

Boer

Eerst

Weg

1898

Laatst

Typo

Cat

#ber

1898

DV

Cl

4

Bronnen: LLNSB98: NSVL!9EE: TSNSB98:
Bijz.:

Lid Nederkind.,·c·he Schaakbond.

Kwam

bijeen

op maandagavond bij een der

leden aan huis.

Huizum
Naam

Oprichting

Eerst

Anderssen

1878

1878

Weg

Laatst
1899

Bronnen: BERGER92: BERGER99: MORPHY86: NOTI 05.
SCHKAL82: SCHKAL83: SCHKAL84: SCHKAL85,
STNSB95: TSNSB95: TSNSB98:

Bijz.:

Typo
Ll

NSVLWEE,
SCHKAL86:

Cat

#ber

82

127

SCHKAL80:
SCHKAL87:

Zie 8.3.5.

Usselstein
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1872?

1872

Freg

Laatst

Typo

1872

LV

Cat

E

#ber

1

Bronnen: NSVL 19EE
Niemeijer spreekt van een vereniging. maar Sissa omschrijft in 1872 de correspondentieparBijz.:
tij tussen Amsterdam en Usselstein al als 'tussen liethebbers'

Kaatsheuvel
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1892'1

1892

\Veg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1899

DV

E

3

Laatst

Typo

Bronnen: BERGER92: BERGER99: NSVLWEE:
Bijz.:

Geen primaire

informatie hekend.

Kampen
Naam

Oprichting

Eerst

Oefening en Uitsp.inning

(ht-01-1849

1849

Weg

1868

HV

Cat
8 1

#ber
3 1

Bronnen: ARCSTEIN: NSVLI 9EE, SINL: SISSA49: SISSA50. SiSSA51: SISSA66: SISSA67:
SISSA68: ZAKBOEK, Archiet' Pulamedes Leiden:

Bijz.:

Naam
Palamedes

Brief aan Stein uit

185 I is

bewaard gebleven. Vermeldingen uit

Oprichting
1871?

Eerst
1871

Bronnen: NSVL 19EE: SISSA7 1: SISSA73: SISSAZB:

Weg

1866- 1868 lijken duhieus.

Laatst

Typo

1873

LV

Cat

82

#ber

24

580

Vooral bekend door het spelen van enkele correspondentiepartijen. In 1873 had de

Bijz.:

vereniging 22 leden.

Naam

Laatst
Cat
#ber
Oprichting Eerst
Weg
Typo
1899
1900
1909
MV
B2
1
Kamper SC
Bronnen: TSNSB(09):
Vereniging vierde op 3-1 1-1909 het tienjarig bestaan. Geen informatie bekend uit het eerste
Bijz.:
jaar.

Kethel
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1898

1898

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1898

DV

D3

2

Laatst

Typo

Cat

#ber

1879

DV

B2

7

Bronnen: NSVL 19EE; TSNSB98:
De enige informatie: opgericht in 1898 met I I leden.

Bijz.:

Krommenie
Naam

Oprichting

Eerst

Schaak- en Damclub

1879?

1879

Weg

Krommenie

Bronnen: JVSNSB79: NSVL19EE;
Bijz.:
Bestuursvermelding. Vereniging kwam om de veertien dagen bijeen in de 'Nieuwe
Societeit'.

Naam

Oprichting

Eerst

SC Krommenie

1895

1895

Weg

Laatst

Typo

1900

DV Cl 10

Cat

#ber

Bronnen: BERGER99. LLNSB98: NSVL 19EE; STNSB95; TSNSB(01: 12): TSNSB98:
Ontstaan vanuit de afdeling Nederlandsche Schactkbond. Hield onderlinge wedstrijd.
Bijz.:

Krommeniedlik
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1895?

1895

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1895

VG

F2

4

#ber

Bronnen: BERGER99; NSVL19EE: STNSB95;
'Geen bestuur, lokaal of naam'.
Bijz.:

Leeuwarden
Naam
Philidor

Oprichting

Eerst

Weg

Laatit

Typo

Cat

12-11-1847

1847

1904

1904

H2

A 1

977

Bronnen: BERGER92: BERGER99; FS800; LLNSB98; LUSTIGHU: NOT105; NSVL 19EE:
SCHKALBO, SCHKAL82: SCHKAL83: SCHKAL84: SCHKAL85; SCHKAL86:
SCHKAL87: SCHWRLD, SINL: SISSA58: SISSA66, SISSA67; SISSA68; STNSB95:
TSNSB98; ZAKBOEK: Statuten Philidor uit \841·,
Bijz.:

Zie 8.3.5.

Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1851<

1851

Bronnen: NOT105:
Bijz.:
Ledenvergadering

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1851

HV

D3

1

Philidor wikle deze vereniging niet uimodigen voor de eigen wedstrijd.

581

Naam

Oprichting

Eerst

Leeuwarden

23-04-1885

1885

Weg

Laabt

Typo

1887.

MV B2 23

Bronnen: BERGER92: NOTI 05: NSVL 19EE: SCHKAL86: SCHKAL87:
Sloot /.ich liever niet aan hij Pititi dor. Vermelding in BERGER92 is
Bijz.:

Cat

#ber

onjuist.

Laatst
Typo
Oprichting Eerst
Weg
MV
1904
1898
1898
1904
Vriendenkring
Bronnen: FS800: NSVL 19EE, TSNSB(02). TSNSB98: Notulen Vriendenkring.
Modernere vereniging dan Pjiilidoi. Deze verenigingen fuseerden in 1904.
Bijz.:
Naam

Cat

#ber

B2 23

Leiden
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1846<

1846

#Veg
1846<

Laatst

Typo

Cat

#ber

1846

HV

D3

2

Cat

#ber

Al

680

Bronnen: NOT I ()8:
Notulen Palainedes maken melding van een eerdere vereniging in Leiden.
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Palaniedes

04-11-1846

1846

1946

1900

Typo
H2

Bronnen: ARCSTEIN. BERGER99: DSZ65, DSZ67. DSZ68; JVSNSB77: UN. LLNSB98:
MORPHY87: NSVL 19EE; REGL48; SCHMAT53: SINL; SISSA49. SISSA50: SISSA56:
SISSA60. SISSA63: SISSA65, SISSA66: SISSA67: SISSA68; SISSA7 1; SN 1961,
STNSB95: TSNSB(00); TSNS894, ZAKBOEK. Archief, notulen en ledenlijst Palamedes·,
Over/icht A. Booij met gegevens uit Bevolkingsregister:

Bijz.:

Zie 8.3.3.

Naam

Oprichting
1852?

Onbekend
Bronnen:

Bijz.:

Eerst

;Veg

1852

Laatst

Typo

Cat

#ber

1852

HV

D3

1

Laatst

Typo

Cat

#ber

1857

SV

DI

3

Laatst

Typo

Cat

#ber

1858

SV

B2

4

NOT 1 08:
Poging tot fusie door Palamedes werd afgewezen.

Naam

Oprichting

Eerst

Sissa

1857?

1857

Weg

Bronnen: MIN57; NSVL 19EE.
Bestuursvermelding.
Bijz.:
Naam
Oprichting
1857?
Zatrikion
Bronnen: MIN57: MIN58: NSVL 19EE:
Bestuursvermeldingen.
Bijz.:

Naam
Petrus

Oprichting
21-1-1862

Eerst

Weg

1857

Eerst

Weg

Laatst

Typo Cat #ber

1862

1862?

1862

SV

F3

1

Bronnen: MIN62
De informatie dat dit een schaakvereniging was, lijkt onjuist.
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

Stud.SV. 'Tchahturanga'

30-05-1862

1862

Weg

Laatst

Typo

1866

SV

Bronnen: MIN63; MING*; MIN65: MIN66: NSVL 19EE: SINL: SISSA62,
Bestuursvermeldingen.
Bijz.:

Cat

B2

#ber

18

582

Naam

Oprichting
1863?

Onbekend

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1863

1863

1863

HV

D3

5

Cat

#ber

Bronnen: NOT 108:
Bii Z.:

Vier leden werden na opheffing van deze vereniging lid van Palamedes.

Naarn

Leidsch Stud.SGn. 'Morphy'

Oprichting
12-1 1-1863

Eerst
1863

1882'

1905

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1869

SV

B2

6

Weg

Laatst

Typo

SV
B2
18
Bronnen: MIN65: MIN66: MIl\I68; MIN69. MIN74: MIN76: MIN78: MlN79: MINNO. MIN81:
NSVLI 9EE, SISSAZB. TSNSB(07):

Bijz.:

Zie 9.2.2.

Naam

16-10-1865
1866
Troje
Bronnen: MIN66: MIN68: MIN69. NSVL 19EE,

Bijz.:

Zie 9.2 2

Naam

Oprichting

Eerst

Weg

I.aatst

Typo

Cat

#ber

Palamedes

10-02-1870

1870

1872

1870

SV

B2

3

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1880

SV

B2

6

Laatst

Typo

1889

SV

Bronnen: NSVL 19EE, MIN70. MIN71.

Bijz.:

Al na een jaar opgelost in Morph.i

Naam

Oprichting

Eerst

Anderssen

07-10- 1875

1876

Bronnen: MIN76: MIN78. MIN79. MINBO: NSVL 19EE.

Bijz.:

Bestuursvermeldingen.

Naam
SC Paris

Oprichting

Eerst

13-10-1885

1886

Weg

Cat

82

#ber

14

Bronnen: MIN86: MIN87, MIN88; MIN89. NSVL 19EE:
Bijz.:
Bestuursvermeldingen. Lieten erfenis na a:in nieuwe vereniging in Delft.

Naam

Oprichting
06-11-1885

Al-Sephadi

Eerst

Weg

1886

Laatst

Typo

1891

SV

Cat
82

#ber
21

Bronnen: MIN86. MIN87: MIN88: MIN89. MIN90. MIN9 1. MORPHY86. NSVL 19EE:
Bijz.:

Zie 9 2 2.

Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

K.I.K.

25-01-1887

1888

1888'.'

1899

SV

B2

6

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1900

MS

B2

6

Cat

#ber

Bronnen: MIN88: NSVL!9EE: TSNSB(00):
Bijz.:

Bestuursvermeldingen

Naam

Oprichting
1887?

Sissa

1898

Bronnen: LLNSB98. TSNSB(00):
Bijz.:

Zie 9.2.2. Mogelijk

is

deze vereniging een voortzetting van K.I.K.

Naam

Oprichting

Eerst

Leidsche Dam- en SV

1891?

1891

Bronnen: NSVL19EE:

Weg

Laatst

Typo

1891

MV

E

1

583

Bijz.:

Mij is geen primaire of secundaire informatie hekend.

Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Heemskerk

11-11-1892

1892

1899

1899

MS B2 33

Cat

#ber

Bronnen: BERGER99: LLNSB98: NSVLWEE: STNSB95: TSNSB(01 ): TSNSBC(X)). TSNSB93:

Bijz.:

TSNSB94: TSNSB95:
Zie 9 2.2

Naam

Eerst
Laatst
Cat
#ber
Oprichting
Weg
Typo
28-12- 1893
1893
1901
1901
SV
C 1
35
Morphy
Bronnen: BERGER99: LLNSB98: NSVLI 9EE. SARCRLMD. STNSB95: TSNSB(01 ): TSNSB(00):
TSNSB96:
B ij

7..:

Zie 9 2 2

Naam

Oprichting

Eerst

Leidsch SGn

()2-03- 1895

1895

ireg

I.aatst

Typo

Cat

#1)er

ME

A2

148

Bronnen: BERGER99:

LLNSB98: NSVL 19EE: OVZABOOY, SCHMAT53:
TSNSB(001. TSNSB95: Jubileumboeken bij 50- en 10()-jarig bestaan:

Bijz.:

STNSB95:

Zie 8.3.3

Naam
Laatst
Cat
Oprichting Eerst
Weg
Typo
A.L.A.P.I.N.
23-11-1897
1897
1899?
1899
SV
B2
Bronnen: LLNSB98; MIN98: MIN99: NSVL 19EE: TSNSB(00): TSNSB97: TSNSB98:
Zie 9.2 2
Bijz.:

#ber

24

Leidschendam
Naam
Oprichting Eerst
Weg
Weizien verhoedt geraar
1848?
1848
Bronnen: NOT108. STNSB95: Archiet Palatnedes.
Speelde correspondentiepartij tegen Palamedes.
Bijz.:

Laatst

Typo

Cat

#ber

1848

HV

Dl

4

Laatst

Typo

1872

DV

Maarssen
Namn

Opricliting

Eerst

Onbekend

1871?

1871

Weg

Cat

E

#her

5

Bronnen: NSVLI 9EE. SISSA71: SISSAZB:

Bijl.:

Een correspondentieparti i vanuit Maar.,sen tegen de Ut/rc·ht.g·he Sc·haaki·e,ee,iigi,ig is geen

bewijs voor het bestaan van een vereniging.

Meeden
Naani

Anderssen

Oprichting
1879

Eerst

Weg

1879

1.aatst

Typo

Cat

#ber

1890

DV

82

71

Bronnen: BERGER92: NSVLWEE. SCHKAL79: SCHKAL80: SCHKAL82:
SCHKAL84: SCHKAL85: SCHKAL86; SCHKAL87:
Opgericht door D.R. Mansholt. Lid Het Notirdelijk Scliciaklic„id.
Bijz.:

SCHKAL83:

Miidrecht
Naam

Oprichting

Eerst

E\·ans

1885.1

1885

Bronnen: MORPHY86: NSVL 19EE: SCHKAL86:

ireg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1886

DV

DI

3

584

Bijz.:

Correspondentiepartijen tegen Nieu,ty,hht. Mij is geen prim:tire of secundaire bron hekend
waarin de naam 'Evans' genoenid is.

Monnikendam
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1849'.'

1849

Weg

Laatst

Typo

Cat

1868

HV

B2 23

#ber

Bronnen: 25()CORR: NSVL!9EE: SINL: SISSA49: SISSA62. SISSA66: SISSA67, SISSA68:

ZAKBOEK:
Bijz.:

Meldingen na 1862 luken onhetrouwbaar.

Nes aan de Amstel
Naam

Eeat
Oprichting
Weg
1898?
1898
Strijdt met Beleid
Bronnen: LLNSB98: NSVL 19EE: Het Schaakblad 1913.

I.aatst

Typo

Cat

#ber

1913

DV

Cl

4

Bijz.: -

Nieuwolda
Naam

Laatst
Eerst
Cat
Weg
Typo
Oprichting
Nieuwol(la
1899
DV
B2
1880
1880
Bronnen: BERGER99, MORPHY86: NSVL 19EE: SCHKAL86. SCHKAL87. STNSB95:
Bijz.:

#ber

25

Kleine vereniging. Berichten gedurende de gehele periode.

Naam

Oprichting
1898?

SC 't Waar

Eerst

Weg

1898

Laatst

Typo

Cat

#ber

1898

DV

B2

3

Bronnen: LLNSB98: NSVLNEE.

Bijz.: -

Niimegen
Naam

Eerst
Laatst
Cat
#ber
Oprichting
Weg
Typo
10-12-1848
1848
1868?
1868
HV
Al
240
Strijdt met Beleid
Bronnen: ARCSTEIN. DSZ51: DSZ52: NSVLWEE. SCHWRLD: SINL: SISSA50: SISSA51:
SISSA52: SISSA53: SISSA54: SISSA55: SISSA56: SISSA58. SISSA6(): SISSA61.
SISSA66; SISSA67: SISSA68: SISSA70; STNSB95: TSNSB(07): ZAKBOEK: Wetten.
Bijz.:

Zie 7.2.6.

Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1855

1855

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1858

HV

D3

12

Bronnen: SISSA55: SISSA58:
'Tweede schaakgenootschap'. Partijen vermeld in Sissa.
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

Strijdt met Beleid

1894?

1894

1895?

1898

MV

B2

8

Laatst

Typo

Cat

#ber

1848

HV

D3

4

Bronnen: LLNSB98: STNSB95: Gemeentearchief Nijmegen - Bodeboekjes;
Bijz.:
Waarschijnlijk een heroprichting. Zie 7.2.6.

Oostburg
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1847?

1847

Bronnen: 250CORR: NSVLI 9EE: SISSA47: SISSA48:

Weg

585

Bijz.:

Oplo singen in Sixs'a.

Oud-Ade
Naam

Oprichting

Eerst

Van der Linde

1891

1891

ireg
1896?

Cat

#ber

Laatst

Typo

1899

MW

Laatst

Typo

Cat

#ber

1861

HV

D3

2

Laatst

Typo

Cat

#ber

1879

LV

B2

7

B2

11

Bronnen: BERGER92: BERGER99: NSVL 1 9EE: STNSB95:
Bijz.:
Bestuursvernieldingen. Twaalf leden.

Purmerend
Naani

Oprichting

Eerst

Onbekend

1861?

1861

Weg

Bronnen: NSVL 19EE. ZAKBOEK:
Bijz.:
Vermelding in ZAKBOEK de enige primaire (?) bron.
Naani

Opricliting

Eerst

Purinerender SC

07-()9-1879

1879

.Pg

Bronnen: JVSNS879: NSVL 19EE. TSNSB(04),
Bijz.:
Opgericht met tien le(len. Vereniging in ieder geval vikir 1895 weer verdwenen.

Roordahuizen
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1851?

1851

Bronnen:
Bijz.:

Weg

Laaht

Typo

Cat

#ber

1851

VG

F2

3

NOT 1 05.
'Roordahuizen' organiseerde een wedstrijd en speelde een correspondentiepartij tegen

Phil idc,r

Naam
Okkenius

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1884<

1885

1885?

1885

DV

DI

2

Bronnen: NSVLWEE, SCHKAL86:
Alleen melding bekend dat Okkenius in sluimering verkeert.
Bijz.:

Rotterdam
Naam
Laatst
Cat
#ber
Oprichting Eerst
Weg
Typo
1877
Al
Vermaak door Oefening
1821?
1821
1876?
GV
127
Bronnen: DSZ63: DSZ67: DSZ68: JVSNSB77. NOTI 05. NSVL!9EE: SINL: SISSA48: SISSA49.
SISSATO. SISSA55: SISSA56: SISSA57. SISSA60. SISSA61: SISSA62. SISSA63.
SISSA64: SISSA66: SISSA67: SISSA68: SISSA69. SISSA70, SISSA71: SISSA73.
SlSSA74: ZAKBOEK.
Bijz.:
Zie 6.4. I en 7.4.2.

Naam

Oprichting

Eerst

De Vriendenkring

1848?

1848

Weg

Laatst

l'ypo

1848

VG

Cat
DI

4

Cat

#ber

#ber

Bronnen: SISSA48:
Bliz.:

Oplossingen in Sis.w. Misschien alleen een clubje van probleemi,plossers.

Naam

()prichting

Eerst

De Pion

1850'

1850

Weg

I.aatst

Typo

1851

HV 81 10

Bronnen: ARCSTEIN: NSVL!9EE: SINL: SISSA50:
Brief ami Stein \·,in Rotterdamse schaaks·ereniging was waarschijnlijk van De Pion.
Bijz.:

586

Naam

Oprichting

Eerst

De Bramien

1850

1850

ireg

Cat

#ber

Laatst

Typo

1861

HV 82 14

Bronnen: NOT2: NSVL 19EE: SINL: SISSA50: SISSA51:ZAKBOEK.

Bijz.:

In 1850/1851 oplossingen in Sissa. Ook speelden enkele leden een correspondentiepartij
tegen leden van Vriendschap en Oefening uil Alkmaar. Bencht in ZAKBOEK lijkt onjuist.

Naam

Oprichting

Eerst

Rotterdanisch SG/.

1862

1862

iveg

Laatst
1863

Typo

Cat

HV

F3

#ber
14

Bronnen: SISSA63:

Bijz.:

Sprake van het 'Rotterdamsche Schaakgezelschap'. Partijen bekend tussen mensen die als
fanatieke schakers herkenbaar zi.in (Messemaker. Dufresne, Duprd. Sarluis en Versteeven).

Mede daarom is er wel twijtel over de status als vereniging.

Nawn
Nieuwe Rotter(lamsche SV

Oprichting

Eerst

13-09-1894

1894

Weg

Laatst

Typo

1900

MW B2 100

Cat

#ber

Bronnen: BERGER99. LLNSB98: NSVL 19EE, SCHMAT53: STNSB95: TSNSB(00): TSNSB94:
TSNSB95: TSNSB97: TSNSB99:

Bijz.:

Zie 7.4.2.

Naam
Rotterdamsch SGn

Oprichting
29-12-1894

Eerst

Weg

1894

Laalst

Typo

Cat

1900

ME

A 1

#ber
125

Bronnen: BERGER99: LLNSB98: NSVLI#EE: STNSB95: TSNSB(01): TSNSB(00). TSNSB94:
TSNSB95: TSNSB97:

Bijz.:

Zie 7.4.2

Naam

Oprichting

Eerst

Rotterdamsche SC 'Prudentia'

01- 10- 1895

1895

Weg

Laatst

Typo

Cat

190()

MS

B2

#ber
13

Bronnen: LLNSB98: NSVL 19EE: TSNSB(00): TSNSB97: TSNSB98:
12 leden en 40 donateurs. Beschermheer was de rector van het 'Erasmiaansch Gymnasium
Bijz.:
Speelde in het Leeskabinet. Misschien een studentenschaakvereniging

Schermer
Naarn
Excelsior

Oprichting

Eerst

1891<

1891

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1893

DV

DI

3

Bronnen: JBVVV75:
Con'espondentiepartijtegen Exc·elsior uit Den Haag in Alkniaarsche Courant.
Bijz.:

Schiedam
Naam
Laatst
Cat
#ber
Oprichting Eerst
Weg
Typo
De Pion
1860
1860
1875
HV
B2
43
Bronnen: DSZ61: NSVL 19EE: SINL: SISSA61: SISSA63: SISSA65, SISSA66: SISSA67: SISSA68:
SISSA70. Gemeentearchief Schiedam - advertentie Schiedanische Ccmrant 30-9-\875:

Bijz.:

Deze vereniging heeft het dieptepunt van 1870 een aantal jaren
was een advertentie op 30-9-1875 in de Schiedainse C<,urant.

overleetd. Het laatste bericht

Sint Jacobiparochie
Naam
Bildtsche SC
Bronnen: FS800:

Oprichting

Eerst

4-12-1886

1886

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1889

DV

DI

6

587

Bijz.:

Eerste bericht: arlikel in de Bild,x<·he 6 )lir(ilit \'an 2-12-1886.

Sneek
Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

Palamedes

1853<

1853

1869?

1868

HV

B2

22

Bronnen: NOTIC)5: NSVI-19EE: SINL: SISSA66: SISSA67. SISSA68: ZAKBOEK:
Cc,rrespc)ndentiepartilen met Philidm tussen 1853 en 1855. Daarna vermeldingen in
Bijz.:
ZAKBOEK en Sis.Wt.

Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Sneeker SG/.

25-10-1875

1875

1877?

1877

LV Al 41

Laatst

Typo

Cat

#ber

1885

MV

F2

6

Cat

#ber

Cat

#ber

Bronnen: Notulenboek van het Sneeker Sc·haakgeze/schap:
Zie 7.3.2
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1885

1885

Weg

Bronnen: SCHKAL86:
Bijz.:
Informele grc,ep van enige liefhebbers: geregelde bijeenkomsten.
Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Sneeker SGz.

04-11-1890

1890

1890

1890

MW Bl 14

Bronnen: Notulenhoek van het Siteeker Schaak·ge:el.,·chal, (zelide boek als hiervoor);
Zie 7.3.2
Bijz.:

Spanbroek
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

26-01-1895

1895

Weg

I.aatst

Typo

Cat

#ber

1899

DV

C2

8

Typo

Cat

#ber

Bronnen: BERGER99: NSVL 19EE: STNSB95:
1 n 1895 10 leden. Berger neemt gegevens over van Van Lennep.
Bijz.:

Spierdlik
Naani

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Door Inspanning Ontspanning
18997
1899
1900
Bronnen: NSVL 19EE: TSNSB(00):
Bijz.:
Tien leden. Opkomst verplicht. Boetes. Onderlinge wedstrijd.

DV C2 20

Ten Boer
Naam
Onbekend

Oprichting
1878?

Eerst

\Veg

1878

Laatst

Typo

1879

VG

Cat
Fl

#ber
15

Bronnen: NSVL!9EE: SCHKALN: SCHKAL79:
Vet'khillende berichten over het al dan niet bestaan van deze vereniging.
Bijz.:
Tiel

Naam
Onbekend

Oprichting

Eerst

1857?

1857

Weg

Laatst

Typo

1858

HV

Bronnen: NSVLIVEE: SISSA57: SISSA58.
Correspondentiepartij tegen Zaltbommel. Ic het wel een vereniging.'
Bijz.:

Cat

E

#ber

5

588

Ulrum
Naam

Oprichting
1878?

Voorwaarts

Eerst

Weg

1878

Laatst

Typo

Cat

#ber

1879

DV

82

9

Laatst

Typo

Cat

#ber

Bronnen: NSVLIVEE. SCHKAL78. SCHKAL79:
Lid Het Prorinciaal Groninger Schaakbiind.
Bijz.:

Naam

Oprichting

Eerst

De Marne

13-08-1883

1883

Weg

1899

DV
82
48
SCHKAL84: SCHKAL85:

Bronnen: BERGER92; BERGER99; MORPHY86, NSVL!9EE:
SCHKAL86: SCHKAL87: TSNSB98.
Bijz.:
Opgericht door D.R. Mansholt. Speelde op maandag op of 366r volle maan. Onderlinge
wedstrijden.

Utrecht
Naam

Oprichting
1846?

Palamedes

Eerst

Weg

1847

Laatst

Typo

Cat

#ber

1851

HV

D3

26

Bronnen: NSVL 19EE: REGL48; SINL: SISSA47: SISSA48. SISSA49: SISSA50: SISSA51.
Bijz.:

Zie 7,4.3.

Naarn

Oprichting

Eerst

Onbekend

1850?

1850

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1850

HV

D3

2

Cat

#ber

Bronnen: NSVL 19EE: SISSA50:

Bijz.:

Deze vereniging speelde mee;tai 'vierschaak'

Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Utrechtsche SGz.

1855

1855

1863

1863

HV B 1 18

Weg

Laatst

Bronnen: NSVL 19EE: SISSA56: SISSA63: ZAKBOEK:

Bijz.:

Zie 7 4.3.

Naam

Oprichting
1856

Onbekend

Eerst

1856

Typo
SV

Cat

#ber

1857

D3

5

Laatst

Typo

Cat

#ber

1860

SV

B2

4

Laatst

Typo

Cat

#ber

1859

SV

B2

3

Bronnen: 250CORR: SISSA56: SISSA57:
Bijz.:

Zie 9.2.3.

Naarn

Oprichting

Eerst

Alex

1857.1

1857

\Veg

Bronnen: UTSTAL57: UTSTAL58: UTSTAL60:
Bijz.:

Zie 9.2.3.

Naam

Oprichting

Eerst

SGz. Staunton

1858?

1858

Weg

Bronnen: NSVL 1 9EE: UTSTDA58: UTSTDAN):
Zie 9.2 3.
Bijz.:
Cat
#ber
Laatst
Typo
Treg
Oprichting Eerst
SV B2 14
1868
1859
1859?
Morphy
Bronnen: NSVL 1 9EE: SINL: UTSTDAN). UTSTDA62: UTSTDA63: UTSTDA64: UTSTDA65:
UTSTDA66: UTSTDA69: ZAKBOEK:
Zie 9.2.3.
Bijz:

Naam

589

Naam

Oprichting

Eerst

Tschaturanita

18597

1859

Naam

Oprichting

Eerst

Stud.SV. Didyinus
Bronnen: DSZ61:

08-11-1860

1860

Weg

Laatst

Typo

SV
Bronnen: NSVL I VEE. SINL: UTSTDA6(): UTSTDA61: UTSTDA62. ZAKBOEK:
Zie 9 2 3
Bijz.:

NSVL 1 9EE:

SINL:

SISSA61;

1861

\Veg

1.aatst

1864

UTSTDA61:

Typo
SV

UTSTDA62;

Cat

#ber

82

8

Cat

#ber

82

12

UTSTDA63:

UTSTDA64: UTSTDA65:

Bijz.:

Zie 9.2 3

Naam

Oprichting

Eerst

S.V.S.M.D.S.

1863?

1863

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1863

SV

B2

2

Bronnen: NSVL 19EE UTSTDA64
Zie 9.2.3
Bijz.:
Naam

Laatst
Oprichting Eerst
Weg
Typo
Amicitia
1863?
1863
1863
HV
Bronnen: SISSA63:
Bijz.:
Oplossingen door de 'club Amicitia'. Maar was dit een echte vereniging?

Cat

#ber

D3

1

Naam
Oprichting
Philidor
1864
Bronnen: NSVL!9EE; SINL: SISSA64:

Bijz.:

Eerst

ireg

1864

Laatst

Typo

Cat

#ber

1864

SV

Dl

4

Laatst

Typo

Cat

#ber

1879

LV

B2

17

Zie 9.2.3.

Naam

Oprichting

Eerst

Utrechtsche SV

29-08-1871

1871

A'eg

Bronnen: EEUWIGSC. JVSNSB79; NSVL 19EE. SISSA71; SISSA74; SISSAZB;
Zie 9.2.3.
Bijz.:

Naam

Oprichting

Eerst

Schaakmat

21-10-1878

1879

Treg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1879

LV

B2

6

Typo

Cat

#ber

Bronnen: JVSNSB79. NSVL 19EE:
Zie voetnoot in 7.4.3.
Bijz.:
Naam

Oprichting

Eerst

Treg

Laatst

Stud.SGz. Sessa

16-11-1878

1878

1919?

1900

Bronnen: BERGER99:

SV
B2
39
GRSTAL89: JVSNSB79:

DESTAL92: DESTAL95: DESTAL96:
SCHKAL87: STNSB95: UTSTALOO: UTSTAL80; UTSTALS 1,
UTSTAL82. UTSTAL83. UTSTAL84: UTSTAL85: UTSTAL86: UTSTAL87:
UTSTAL88: UTSTAL89: UTSTAL90: UTSTAL91. UTSTAL92, UTSTAL93,
UTSTAL94: UTSTAL95: UTSTAL96: UTSTAL97: UTSTAL98: UTSTAL99.

NSVL 19EE:

Bijz.:

Zie 9.2.3.

Naam

Oprichting

Eerst

Schaak- en DamGz. L.L.L.

23-11-1880

1880

Weg

Laatst

1898

Typo

Cat

#ber

SV
B2
19
UTSTAL85: UTSTAL86:

Bronnen: NSVLWEE. UTSTAL82: UTSTAL83: UTSTAL84:
UTSTAL87: UTSTAL88: UTSTAL89: UTSTAL90: UTSTALM. UTSTAL92:
UTSTAL93: UTSTAL94: UTSTAL95: UTSTAL96: UTSTAI.97: UTSTAL98:
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Bijz.:

Zie 9 2 3.

Naam

Oprichting

Eerst

Utrecht

1885

1885

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1996

BO

Bl

3

Laatst

Typo

Cat

#ber

ME

A.2

127

Bronnen: EEUWIGSC. MORPHY86. NSVL!9EE: STNSB95:
Bijz.:
Afde\ing Nederlandsche Schiiakbond.

Naam

Opricliting

Eerst

Utrechtsche SC

05-10-1886

1886

Weg

Bronnen: ADUT88: ADUT89: ADUT90: ADUT91: ADUTE. ADUTO, ADUT94: ADUT95;
ADUT96: ADUT97: ADUT98: ADUT99: BERGER92: BERGER99: DSZ88:
EEUWIGSC; JVSNSB91. LLNSB98: MORPHY87: NSVLWEE: SCHMAT53:
STNSB95: TSNSB(01 ). TSNSB93: TSNSB94: TSNSB95: TSNSB98: De .5 (·haakcourant
1910

Bijz.:

Zie 9.2.3.

Naam

Cat
#ber
Laatst
Eerst
Weg
Typo
Opricliting
MW B2 114
1898?
1899
26-12-1888
1888
Werklieden-SV
Bronnen: ADUT89: ADUT90: ADUTW. ADUT92, ADUT93: ADUT94: ADUT95: ADUT96:
ADUT97: ADUT98, BERGER92: BERGER99, DSZ89: NSVL 19EE: SCHMAT53:
STNSB95;
Bijz.:

Zie 7.4.3 en 7.4.6.

Naarn

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

e2-e4

1890?

1890

1896?

1896

MW B2 24

Cat

#ber

Bronnen: ADUT90: ADUT91: ADUT92: ADUT93: ADUT94: ADUT95.
Bijz.:

Zie 7.4.3

Naam
Schaak- en WhistGz. S.P.E.L.

Oprichting
22-11-1892

Bronnen:

NSVL NEE, UTSTAL(X),
UTSTAL98: UTSTAL99:

Bijz.:

Zie 9.2 3.

Eerst

Weg

Laatst

1892

1902?

1900

UTSTAL94:

Naam
Oprichting Eerst
1893
Kaart- Dam- en SGz. A.A.A.
30-10-1893
Bronnen: NSVLWEE. UTSTALOO: UTSTAL94:
UTSTAL.98: UTSTAL99:

Bijz.:

UTSTAL95:

Cat

#ber

SV
82
10
UTSTAL96: UTSTAL97:

Weg

Laatst

1908?

19()0

UTSTAL95.

Typo

Typo

Cat

#ber

SV
82
10
UTSTAL96: UTSTAL97:

Zie 9.2.3.

Naam

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Dames SV

1897?

1897

1915'1

1900

MS B2 41

Cat

#ber

Bronnen: ADUT97, ADUT98: ADUT99: BERGER99: EEUWIGSC: LLNSB98: NSVL 19EE:
Bijz.:

TSNSB(02): TSNSB(00): TSNSB97: TSNSB98:
Zie 7.4.3 en 7.4.7.

Veendam
Naam

Oprichting

Eerst

SC Veendam

11-08-1883

1883

Weg

Laatst

Typo

1887

DV B2 25

Cat

#ber

591

Bronnen: NSVL 1 9EE: SCHKAL86: SCHKAL87:
Zie 9.3.3.

Bijz.:

VIaardingen
Naam

Oprichting

Eerst

Schaak- en DainG/.. Amicitia

1856

1856

#' eg

Laatst

Typo

Cat

#ber

HV

B2
58
Bronnen: NSVL!9EE: SINL: SISSA57: SISSA58: SISSA59: SISSAGO: SISSA61: SISS.466:
SISSA67: SISSA68: ZAKBOEK, Gemeentearchief VIaardingen - archiet 1859/ 1860.
Presentielijsten en birkhouding uit ! 859/1860 zijn bewaard gehleven. Tcit en met 1861
Bijz.:
ondubbelzinnige aanwijzingen voor bestaan. daarna dubieus.
1868

Vlissingen
Naam

Oprichting

Eerst

Rdunion sans fin

1820

1820

Naarn

Oprichting

Eerst

Schaakcollege Vlissingen

1882

1882

Weg

I.aatst

J#'eg

Laatst

Typo

1882

LV

Cat
#ber
Typo
1868
Pl
82
22
Bronnen: ARCSTEIN: NSVL 19EE: SINL: SISSA50: SISSA66: SISSA67. SISSA68: ZAKBOEK:
Zie 6 3.6
Bijz.:
Cat

E

#ber

1

Bronnen: NSVLWEE:
Zie 8.3.8. Wanneer de V/issingsrhe Sc·haakclub ontsman zou zon. is my niet bekend.
Bijz.:

Warffum
Naam
De Warffumer SC

Oprichting

Eerst

1885

1885

Weg

Laatst

Typo

1887

DV B2 16

Laatst

Typo

Cat

#ber

1886

DV

D3

1

Cat

#ber

Bronnen: MORPHY85: NSVL 19EE: SCHKAL86: SCHKAL87:
Bliz.:

Bekend vi·a

Het

Noot·delijk

Sch takbc),id.

Warniond
Naam
Warniondsch SGz.
Bronnen:

NOT 108,

Bijz.:

Binnen Pal(miedes

Oprichting
1886'1

Eerst

Weg

1886

uit Leiden werd gesproken over een correspondentiewedstrild tegen het

Wannondsc·h Sc·haakgeze/schap

Weidum
Naam
Laatst
Cat
Oprichting Eerst
Treg
Typo
Strijd in Eendragt
1850'1
1850
1868
DV
B2
Bronnen: NSVL 19EE: SINL. SISSA50. SISSA66. SISSA67: SISSA68; ZAKBOEK:
Zie 5 5.
Bijz.:

#ber

22

Westzaan
Naam

Oprichting

Eerst

Westzaan

1895

1895

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1900

DV

F2

7

Bronnen: BERGER99: NSVL 1 9EE: STNSB95: TSNSB(01:12). Het Sc·haakh/ad 1904:
Bijr.:

Zie 9.3 5.
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Wi,jk bij Duurstede
Naam
Onbekend

Oprichting

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1842

1842

1844

1850

VG

F2

7

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1844

1865?

1867

HV

Bronnen: Reglement voor het schaakgezelschap Sissa:

Bijz.:

Zie 7.2.3

Naam

Oprichting
1844

Sissa

Al

224

Bronnen: A RC STEIN : DSZ51 ; NOT 108, NSV L I 9E E: REGL48, S INL ; SISSA47: SISSA48.
SISSA49; SISSA50; SISSA51, SISSA52: SISSA53: SISSA54: SISSA55: SISSA56,
SISSA57, SISSA58. SISSA59: SISSAN): SISSA61: SISSA62. SISSA63: SISSA64.

Bijz.:

SISSA67: ZAKBOEK. Reglement voor het schaakgezelschap Sh·sa:
Zie 7 2.3.

Wijnaldum
Naam

Oprichting

Eerst

Overwinning kroont den stri.id

1861?

1861

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1867

DV

B2

11

Bronnen: NOTI 05: NSVL!9EE: SINL: SISSA63: ZAKBOEK:

Bijz.:

Gezien de deelname van vijf schakers uit Wijnaldum aan een wedstrijd van Philidorin 1867
lijkt het bestaan van deze vereniging waarschijnlijk. Sissa gafin 1863 korte informatie over
de vereniging. Daarmee lijken ook de vermeldingen in ZAKBOEK en SINL reeel.

Winkel
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1851?

1851

Weg

Laatst

Typo

1861

DV

Cat

Cl

#ber

12

Bronnen: NSVL 19EE. SINL, SISSA5 1, SISSA52: SISSA53, SISSA56: SISSA58, ZAKBOEK:
Bijz.:

Twaalf leden. bijeenkomsten beurtelings bij de leden aan huis. De kern van de vereniging
werd gevormd door de familie Sloos.

Winschoten
Cat
#ber
Laatst
Naam
Oprichting Eerst
Weg
Typo
Al
LV
218
1887
04-10-1874
1874
1884?
Van der Linde
Bronnen: JVSNSB77: JVSNSB78, LLNSB98: NOTI 05: NSVL!9EE: SCHKAL78: SCHKAL79:
SCHKAL80: SCHKAL82: SCHKAL83: SCHKAL84: SCHKAL85: SCHKAL86:
SCHKAL87: SCHWRLD:

Bijz.:

Zie 7.3.4.

Naam

Laatst
Eerst
Typo
Weg
Oprichting
1890
LI
Van 't Kruys
1884
1888?
1884
Bronnen: BERGER92: NSVLNEE. SCHKAL85: SCHKAL86: SCHKAL87;
Bijz.:

#ber

B2

29

Cat

#ber

Zie 7.3.4.

Naam
Weg
Oprichting Eerst
1907?
Van der Linde
1889?
189()
Bronnen: BERGER92: BERGER99; STNSB95: TSNSB95:

Bijz.:

Cat

Zie 7.3.4.

Laatst

Typo

1899

MV B2 15
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Winsum
Naam

Opricliting

Eerst

Friso

1863

1863

Weg

Laatst

Typo

1868

DV

Cat
B2

#ber
22

Typo

Cat

#ber

Bronnen: NSVL 19EE: SINL: SISSA63: SISSA66: SISSA67. SISSA68:
Oplcissingen in .Sis.vt. Oc,k secretari,, C.J. Oosterhaven. vermeld.
Bijz.:
Naam
Friso
Bronnen: BERGER92:

Oprichting

Eerst

18-02-1880

188()

NSVL 19EE:
SCHKAL86: SCHKAL87:

Bijz.:

SCHKAL82:

Weg

I:latst

1890

SCHKAL83:

DV

B2
38
SCHKAL.84: SCHKAL85:

Om de veertien dagen bij de leden aan huis. Venneld bij Her NcM,rdelijk Scliciakl**id.

Wormerveer
Naam

Oprichting

Palamedes

I

88

I?

Eerst

Weg

Laatst

Typo

Cat

1881

1890?

1895

DV

D3 9

#ber

Bronnen: MORPHY85: MORPHY86: NSVL 19EE. SCHKAL84: SCHKAL86: STNSB95:
Bijz.:
Opgelost in societeit. Correspondentiepartijen.
Naam

Oprichting

Eerst

Wonnerveer

1895?

1895

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1900

DV

F3

6

Bronnen: BERGER99. LLNSB98; NSVL 19EE. STNSB95: TSNSB(01; 12):
Zie 9.3 5.
Bijz.:

Woudsend
Cat
#ber
Laatst
Weg
Typo
Oprichting Eerst
DV
A 1
64
1864
1843
01 -09-1843
Strijd iii Eendragt
Bronnen: ARCSTEIN. FS8(X): NSVL 19EE. REGL48; SINL: SISSA47; SISSA48: SISSA49:
SISSA50: SISSA5 k SISSA52. SISSA53: SISSA57. SISSA58. SISSA64: ZAKBOEK:

Naam

Bijz.:

Zie 9.3.2.

Zaandam
Naam

Oprichting

Eerst

Zaandam

1899

1900

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

19()0

MV

B2

4

Laatst

Typo

Cat

#ber

1900

DV

B2

6

Bronnen: TSNSB(01,02/09.12).
Vierde tienjarig bestaan op 17-1()-1909.
Bijz.:

Zaandilk
Naarn

Oprichting

Eerst

18957

1895

Weg

Zaandijk
Bronnen: BERGER99. NSVL 19EE, STNSB95: TSNSB(01:02:12):
Bijz.:

In

1895

vijftien leden die

op donderdag bijeenkwamen

bij

voorzitter Nanning.

Zaltbommel
Naam

Oprichting

Eerst

Et nia poma natamus

1857?

1857

ireg

Laatst

T,po

Cat

#ber

1861

HV

DI

7

Bronnen: NSVL 19EE. SINL. SISSA57: SISSA58: ZAKBOEK:
Corresptindentiepartij tegen Tiel. ZAKBOEK vernieldt naain ,·ereniging en de naam z·an
Bijz.:
den lid: J.H. Koopman, eerder prominent lid hij Pal/as in Deventer.
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't Zandt
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1884?

1885

Weg

Laatst

Typo

1886

DV

Cat
F2

#ber

6

Bronnen: SCHKAL85: SCHKAL86:
Bij Z.'.

Jaren achtereen sprake van 'vereniging in
oprichting'.

In

1884 al

wel een wedstrijd

met

veertien deelnemers.

Zeist
Naam

Oprichting

Eerst

Onbekend

1847?

1847

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

1868

DV

B2

24

Bronnen: 25()CORR: NSVL19EE: SINL: SISSA66: SISSA67. SISSA68: ZAKBOEK:
Bijz.:

Zie 93.5.

Zevenhoven
Naam

Opricliting Eerst
Weg
1897?
1897
Uitspanning door Inspanning
Bronnen: NSVL 1 9EE. TSNS897:
Alleen bekend door een simultaan van Esser in 1897.
Bijz.:

Laatst

Typo

Cat

#ber

1897

DV

DI

2

Zierikzee
Naam

Eerst
Laatst
Cat
Oprichting
ireg
Typo
Zierikzee'sche SV
1879?
1879
1887
LV DI
Bronnen: JVSNSB79: MORPHY86: MORPHY87: Zierikzeesche Nieuwsbode 1886- 1887:
Zie 7 3 3.
BUL:

#ber

15

Zuidbroek
Naam

Oprichting

Eerst

\Veg

Laatst

Typo

Cat

#ber

Onbekend

1877

1877

1883

1883

DV

B2

31

Bronnen: NSVL WEE: SCHKAL79: SCHKAL80: SCHKAL82: SCHKAL83:
In 1883 omgezet in Nocieteit. Ambitie i·ertlauwd na verloren correspondentieniatch in
Bijz.:
188 Imet Anderssen uit Meeden,

Zuidhorn
Naam
Oprichting Eerst
Weg
SC Zuidhorn
01-11-1882
1882
1885
Bronnen: NSVL 19EE: SCHKAL83: SCHKAL84: SCHKAL85:
Bijz.:

Laatst

Typo

Cat

#ber

1884

DV

C2

116

Laatst

Typo

Cat

#ber

1851

HV DI 10

Slechts enkele leden.

Zutphen
Naam

Oprichting

Eerst

Het Klaverblad

1847?

1847

\Veg

Bronnen: NSVL!9EE. SINL: SISSA47: SISSA48, SISSA50: SISSA51.
Enkele berichten in Sissa.
Bijz.:

Naam

Eerst
Laatst
Cat
#ber
Oprichting
Weg
Typo
Het Schaakgenootschap
1866?
1866
1868
HV D3 16
Bronnen: SISSA66: SISSA67: SISSA68:
Bijz.:
Waarschijnlijk opgericht door Werndly na zijn verhuizing s·an Dek·enter naar Zutphen. Na
diens os·erlijden opgehouden te bestatin.
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Laatst
Naam
'Veg
Typo
Oprichting Eerst
MS
1900
1897
1897
Dame4 SV 'Door Oetenimz
Vooruit
Bronnen: BERGER99: LLNSB98: NSVLWEE. TSNSB(00): TSNSB97: TSNSB98:

Bijz.:

Cat
C 1

#ber
2(1

Zie 7.4.7.

Naam

Oprichting

Ferst

Weg

Laatst

Typo

Cat

#ber

Zutphense SV

1899

1899

19()2

19()2

MW

B2

8

Bronnen: NSVL 19EE: TSNSB(01:02):TSNSB99:
Acht leden die op zaterdag van 19113(1 tot 22h30 bijeenkwamen in de bovenzaal van de
Bijz.:
Vi,lksbond'. Iii 1902 ontbonden.

Zwolle
Naam

Oprichting

Eerst

Haast U langzaam

18477

1847

Weg

I:aatst

Typo

Cat

HV

D 1

Laatst

Typo

1852

HV

Cat
DI

1849

#ber
29

Bronnen: NSVL 19EE: REGL48: SINL: SISSA47: SISSA48; SISSA49,
Oplossingen en een enkel probleem in Sissa.
Bijz.:
Naani

Eerst

Oprichting
1848?

Aurora

Weg

1848

#ber
6

Bronnen: NOTIC)5: NSVL 19EE: REGL48: SINL: SISSA48. SISSA50;

Bijz.:

Een enkel bericht in Sissa in 1848.

Philidor wilde in

Naam

Oprichting

Eerst

Van Zuylen van Nyvelt

1852'

1852

Weg

1850 een correspondentiepartij spelen.

Laatst

Typo

Cat

#1)er

1861

HV

DI

6

Bronnen: DSZ52: NSVLWEE: SINL. ZAKBOEK;
Volgens de Deutsche Schachz.Cit<ing uit 1852 een "zahlreiche Geselischaft"
Bijz.:
Cat
#ber
I.aatst
Eerst
Typo
Weg
Oprichting
Cl
11
MV
1900
1892
1892
Zwolsche SC
Bronnen: BERGER92; BERGER99; JVSNSB91; NSVL!9EE; STNSB95: TSNSB(08): TSNSB95:
Ongeveer tien leden. Wekelijkse bijeenkomsten. Enkele correspondentiepartilen.
Bijz.:
Naani
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BIJLAGE C CORRESPONDENTIEPARTIJEN IN NEDERLAND
-

Deze bijlage geeft een overzicht van de mij bekende correspondentiewedstrijden die in de negentiende
eeuw zijn gehouden lussen steden. Achter een stad mag niet op voorhand een vereniging veronder teld
worden. In het geval dat de \·eieniging bekend A. is de naam 5 an de vereniging weergegeven. Steeds is het

jaar van aanvang van

de party aangegeven.

Jaar

Partii

1824
1827

Amsterdam (ASG)
Amsterdam (ASG)

1834

',-Gravenhage (Palamedes) - Anisterdam ( ASG)

0-2

1845

Amsterdam - Haarlem

11/2-th

1846
1847

Haarlem - Rotterdam Vermaak door Oetening)
Zeist - Amsterdam

0-1

1848

Amsterdam

0-1

1848

Leidschendam (Weizien verhoedt gevaar)

Uitslag
-

Rotterdam

Opmerking

2-0
2-0

Antwerpen

Per telegraaf tussen

'enige liefhebbers'
C

2-0

Tussen enige

liefhebbers
(Philidor)

-

Londen

Inzet f600,-. tot

1851
-

Leiden

0-1

(Palamedes)
1848

Utrecht (Palamedes) - Wijk bij Duurstede (Sissa)
Amsterdam - Zeist

0-2

1849
1850

Nijmegen (SMB) - Wijk bij Duurstede (Sissa)

2-()

2-1

Tussen enige

liefhebbers
Enschede - Zutphen ( Het Klaverblad)

1-1

Schaakstrijd tussen
Enschede en

Zutphen. Liep tot
1852

1851

Amsterdam (Philidor)
Amsterdam (Philidor)
's-Gravenhage (Stein)

1851

Nijmegen (SMB) - G(,uda (Vriendentrouwj

1850
1851

-

-

-

Londen
Londen

0-1

Nijmegen (SMB)

1/2-11/2

0-'h

214-1/2

Volgens de DSZ

(1851.256) zijn de
eerste twee partuen
in 1850 gespeeld
1851

Leeuwarden (Philidor)

-

Roordahuizen

Tegen enige liethebbers te Roordahui-

zen. Partij begonnen,
maar geen vervolg in

de notulen van

Philidor
Wijk

1851

bij

Duuatede (Sissa)

-

Alkmaar (Vriendschap en

1/2-31/2

1852

Alkmaar (Vriendschap en Oefening) - Winkel

1852
1852

Nijmegen (SMB) - Gouda (Vriendentrouw)
Enschede - Deventer

1853

Sneek (Palamedes) - Leeuwarden (Philidor)

)

Liep tot

1854. waar-

schijnlijk in

Oefening)
1

2 serieh

1/2-V2

1/2-11/2

14-u

En enige 'delittanten'
te Deventer

0-1 '

Sissa. 1866.197 en 1 868.79 en Kramer. Friese sc·/lacikky,/imge,i - 87*) juren w·<·haak· in Frie.,/am/. 29. dateren
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Jaar

Uitslag

Partii

1853

Amverdam (Philidor 3 - Crefeld

1854

Nijinegen (SMB)

1854

l.eeu,4 arden ( Philidi,r) - Palamedd

1855

Gouda (Vriendentrouw ) - Alkmaar (Vriendschap en

-

()pmerking

1/2- "2

Gouda (Vriendentrouw
C

()-1

)

Sneek)

()-

Betindied in 1855

1

2-()

Oefening)
Rotterdam (Vermaak door Oefening) - Gouda (Vrienden-

1855

1-1

Beeindigd in

1856

trouw )

1855

Nijmegen (SMB) -

1855

Amsterdam (ASG) - Creteld

2-()

Stuttgart

1-1

1856

Alkmaar (Vriendschap en Oefening) - Winkel

2-1

1856

1/2-1/2

1857

Gouda (Vriendentrouw ) - Dei'enter (Pallas)
Gouda (Vriendentrouw)- Deventer (Pallas)

1857

Alkmaar (Vriendschap en Oetening) - Goitda (Vrienden-

()-2

Beeindied 1858

1-1

trouw)
1860

Tiel - Zaltbommel (Et nos poma natamus)
Amsterdam (La Bourdonnais) - Elberteld

1861

Rotterdam Vermaak

1857

1/2-1/2

1

0-1

Beeindigd 1858
Om 100 Thaler,

heeindigd 1861
door Oefening)

(

'/2- 1 '/2

- Gouda (Oelening

Beeindigd 1863

en Beleid)
1863

Deventer (Pallas)

Almelo (Morphy)

1-()

1863

Woudsend (Strijd in Eendragt) - Dokkum
Arnhem (Arnhemsche Schaakclub) - Leiden (Palamedes)
Amsterdam (ASG) - 's-Gravenhage (DD)

0-1

1864
1871

-

11/2-1/2

2-0

Om

100 gulden,

betindigd 1873
1872

Maarssen - Utrecht Utrechtsche Schaakvereeniging)

0-1

1872

Kampen Palamedes) Gouda (Palamedes)

1/2-It/2

(

Aanvang

moeilijk te

(

bepalen. omdat Sissa
vertraagd verscheen.
beeindigd 1873

Leeuwarden (Philidor) - Groningen (Staunton
Leeuwarden (Philidor) - Winschoten (van der Linde
Amsterdam (Et arte bellum socratum) -Groningen (de

1874

)

1875

j

1876

2 2-h

Beeindigd

0-2

Beeindigd 1877

1875

Schaakclub)
1877

Kopenhagen

-

Winschoten C van der Linde)

1/2-

0

Beeindigd 1878

1881

Groningen (Staunton)
Groningen Staunton) - Wormerveer (Palamede0)
Deventer (Pallas) - Leeuwarden (Philidor)
Zuidbroek - Meeden (Anderssen)

0-2

()-1

Waarschijnlijk

1883

Groningen (Staunton)

Wormerveer (Palainedes)

0-1

Beeindigd 1884

1884

Deventer (Pallas) - Winschoten (van der Linde)

1884

Leeuwarden

1884

Huizurn (Anderssen)

Huizum Anderssen}

-

1879
1881

(

1881

(Philidor)

-

-

1880

1/2-1/2

1881

1/2- 1 h

Deventer (Pallas)

()- 1

Groningen (Ludendo Studemus)
Amsterdam (VAS) - Wormer#eer (Palamede,

1885

Beeindigd

0-1

(

1-()

1

Uitslag onbekend
Uitslag le partij

onbekend

NSB!)- Gouda Palamedes)

()-

1885

Utrecht (afdeling

1885

3-Gravenhage (De Vereeniging)

1885

Groningen Ludendo Studemils 1 - Phi lidor C Aniverdwii

1885

NieuwoIda (Nieuwolda) - Mijdrecht (E\ans)

(

-

Leiden (Palamedes

(

1

BeBindigd 1886

()-2

1

)

de/e partijen in de zestiger iaren. maarde notulen,an Philid(,r leren anders.

1-()

Beifindigd 1886
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Partli

Uitslag

Opmerking

1886

Amstelveen (Zukertort) - Amsterdam (Amsterdamsche

0-3

Tot

1889

Schaakclub)
1886

Zierikzee (Zierikzee'sche Schaakvereeniging)

-

0-1

Uitslag 2e partij

Amsterdam (VAS)

onbekend, totin

Utrecht (Sessa)

Beeindigd 1888

1887

1886

-

1887

Groningen (Ludendo Studemus)
Haarlem (Haarlemsche Schaakvereeniging) - Leiden

1887

(Palamedes)
Amsterdam (Philidor) - Groningen (Ludendo Studemus)

1-0

1888

Utrecht (Schaakclub Utrecht)

1/2-It/2

1891

Groningen (Staunton) Hoogezand (Tschigorin)
Groningen (Staunton) - Winschoten (van der Linde)

1891

1891
1892

1892
1892

-

Amstelveen (Zukertort)

-

1-1
!/2-11/2

's-Gravenhage (Excelsior) - Noord-Schermer (Excelsior)
Arnhem (Arnhemsche SV) - Den Helder (H.S.)

1/2-11/2

Beeindigd 1893

0-2

Leeuwarden (Philidor) - Bolsward (Westergoo)
Ferwerd (Ferwerd en Omstreken)- Bolsward (Westergoo)

Beeindigd 1893

1-0

Beeindigd 1893

0-1

1892

Utrecht (Sessa)

1893

Amsterdam (VAS) - Elberfeld
Appingedam (Appingedamsche SV)

1894

1 -1

-

Delft (Paris)

0-1
0-1
-

Groningen

Beeindigd 1896

1-1

(Staunton)

1894

's-Gravenhage (Excelsior) - Leiden (Heemskerk)
Den Helder CH.S.) - Arnhem (Arnhemsche SV)

1894

Appingedam (Appingedanische S.V.) - Zwolle (Zwolsche

1895

Den Helder (H.S.)

1895
1895

Groningen (Staunton) - Winschoten (Van der Linde)
Leiden (Heemskerk) - Amersfoort (Amersfoortsche S.V.)
Leiden (Palamedes) - Rotterdam (Rotterdamsch S,G.)

1895

Utrecht (Sessa)

1896

Leiden (Mort)hy) - Krommenie (Schaakclub Krommenie)
Arnhem (Arnhemsche S.V.) - Appingedam (Appinge-

1894

0-1

1-0

0-2

Betindigd

1895

Beeindigd 1895

S.C)

1895

1896

-

-

Amstelveen (Zukertort)

Delft (Paris)

0-1
92-1/2

0-2
1/2-11,/2

1-0

1-1
Twee partijen

damsche S.V.)
1896

Leiden (Morphy)

1897

Rotterdam (Prudentia) - Arnhem (Van Lennep)
Arnhem (Schaakmat) - Arnhem (Van Lennep) -

1897
1897

-

Delft (Delftsche S.C.)

Zutphen (Door Oefening Vooruit)

Utrecht (DamesSV)
Appingedam (Appingedamsche SV) - Den Helder (H.S.)

1897
1897

Leiden (L.S.G.)

1897

Groningen (Staunton)

1897

Bolsward (Westergo)
Groningen (Ludendo Studemus) - Delft

1898

1

-

0-2

/2-h

Beeindigd

1897

Beeindigd 1898

1-0

Haarlem (Haarlemsche S.V.)
- Leiden
(Morphy)
- Amsterdam (Ons Huis)

0-1

Beeindigd 1898

(Paris)

1-0

Beeindigd 1899

0-1

1-0

Van Lennep vangt begin 1897 drie correspondentiepartijen aan (TO'dschri#. 1897,79), dan tegen Pi·ildentia uit
Rotterdam en twee tegen Schaakinat uit Arnhem. Twee maanden later wordt dan berichtdat Van Igmepop 15
mei ophield te bestaan.
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BIJLAGE D - NEDERLANDSE STEDEN
Deze bijlage geel't een oi·erricht van de Nederlandse Meden. De lijst i, sainengesteld op basih r'an de tekst
van Van der Woud . Hij volgt damn de s·erschillende Koninklijke Deereten en Besluiten. waarin de steden
werden benoemd en waarbij een aant:11 steden van dorp tot stad werden wrher·en. De jaartallen achter de
stadsnaam geven het jaartal. waarin de stad voor het eerst onder de regime5 van na 1795 als zodanig woi·dt
benoeind:
1807-I:
1807-11:

De dertig *teden die na het Koninklijk Decreet van 23 september 1807 tot de napoleontische
stadsklasse 1 behoren. Van der Woud geeft overigens slecht1 29 namen.
De

steden die tussen

1807

en

1814

van

dom

tot

stud

werden

verheven.

Als het juiste

jaar

bekend is. heb ik dat overigens vermeld. Roosendaal en Austerl ity zouden in 1 8 1 4 weer naar
platteland teruggezet worden.
1814:

>1816:

De steden die bij SB van 26 augustus
Koninklijke Besluiten tot 1825

1 8 1 4 stemrechtinde provinciale Staten kregen.

In de kolom 'Type' zijn alle steden die in 1814 stemrecht kregen met 'STA' aangege#en. tenzij mij bekend
de periode na 1807 pas toi st:id werd verheven. Alle gepromoveerde steden zijn met 'NST'

i,, dat zij in
aangegeven.

Met 'OST' heb ik die plaatsen opgenomen. die ik wei als 'stad' vernield heb zien staan in teksten, maar
die niet iii de officiele besluitvorining zijn opgenomen. Van Roermond en Sittard is nii.i bekend. dat iii tot
1794 stadsrechten hadden. Waarom Den Helder (met 10.000 inwoners in 1844 en 17.(*)0 in 1867) niet
onder de steden werd gerangschikt is mij niet duidelijk.
Met 'PLS' heb ik de overige plaatsen aangegeven, die door Van der Aa in zijn Aan/rijk·skindig
4
Woo,·de,zboek 'plattelandstad' werden genoemd. Van der Woud vermeldt dat deze term werd gebruikt
zijn
gebeurd. Onder 'PLS' heb ik alleen die plaarsen
voor tot stad verheven dorpen. Dit moet dan na 1825

opgenomen, waar ik schaakactiviteit heb best)eurd.
In de kolom 'Vereniging' is inet 'J' (ja) of'N' (nee) aangegeven of de stad in de negentiende eeuw een
schaakvereniging heeft gehad.
Onder 'inwonertal' is de onivang van de stad in het aangegeven jaar vermeld. Waar mogelijk. is het
inwonertal uit de zestiger jaren weergegeven. overgenomen uit de Genteenteallas. omdat in die periode het
zwaartepunt van de stedeluke schaakverenigingen lag. Daarna ging ook andere ontwikkelingen een rol
spelen.

Onder 'Garnizoen' is de informatie over de aanwezigheid van militairen weergegeven.
De tabel kan in een opzet als deze alleen dienen voor indicaties ten aanzien van mogelijke actoren.
1

'

i

5

Vun der Woud. Het lege laild - l)e ritimielijkc <irde mii Nede,·hind / 798- j 848. 310 e.v.
Wem· 314.
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Type

Aardenburg (1816)

NST

Alkmaar (1807-I)

Inwonertal

Garnizoen

N

1.650 ( 1866)

-

STA

J

!0.50()(1865)

Alme10(1816)

NST

J

3.65() (1866)

Amersfoort (1807-I)

STA

J

12.700 (1865)

1)

Amsterdam ( 1807-I)

STA

J

27()0(K)(1866)

2)

Appingedam (1819)

Vereniging

NST

J

Arnemuiden (1816)

NST

N

1.500 ( 1866)

-

Arnhem (1807-I)

STA

J

28.850 (1867)

3)

Assen (1807-II)

NST

N

5.5(X)(1865)

4)

Austerlitz (1807-II)

NST

N

Axel (1814)

STA

N

2.154(1815)

Bergen op Zoom(1807-1)

STA

J

8.900 (1866)

5)

Bolsward (1814)

STA

J

4.45() ( 1865)

-

Borculo

PLS

N

4.050 (1867)

Breda (1807-1)

STA

J

15.000 (1866)

61

Brielle (1814)

STA

N

4.350 (1865)

7)

Brou;,ershaven ( 1816)

NST

N

1.600 (1866)

-

Buren

PLS

N

1.900 ( 1866)

Coevorden (1814)

STA

N

2.575 C 1866)

Culemborg ( 1814)

STA

J

5.45()(1866)

Delden (1816)

NST

N

1.6()0(1867)

Delfshaven (1825)

NST

N

Delft (1807-I)

STA

J

Delfzijl (1819)

NST

N

5.330 ( 1867)

Den Bosch (18074)

STA

J

23.25()(1866)

1())

Den Haag (1807-1/1811)

STA

J

90.000(1865)

1 1)

Den Helder

OST

J

17.000 (1867)

12)

Deventer ( 1807-I)

STA

J

16.5(*)(1866)

1 3)

Diepenheim (1816)

NST

Doesburg (1814)

STA

J

4.0(*)(1867)

1 4)

Doetinchem (1814)

STA

N

3.975 (1866)

-

N

3.575 ( 1866)

-

4.714 (1865)

17.000 (1841)

8)
9)

1 675 ( 1865)
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Dokkum

'1'ype

(18141

STA

Vereniging
J

inwonertal

Garnizoen

4.600 C 1866)

Dordrecht (1807-1)

STA

J

Drachten

OST

N

Edam(1814)

STA

N

5.(**)(1866)

-

Eindhoven ( 1814)

STA

N

3.2()0 { 1866)

-

Elburg (1814)

STA

Enkhuizen (1807-I)

STA

Enschede C 1816)

NST

J

4.664 (1866)

Franeker (1814)

STA

J

5.900 (1866)

Geertruidenberg (1814)

STA

N

1.750 ( 1866)

Genemuiden (1816)

NST

N

2.025 (1865)

Gennep

PLS

N

1.400 ( 1865 )

Goes (1814)

STA

Goor (1816)

NST

Gorinchem (1814)

STA

N

9.200 (1869)

171

Gouda (1807-1)

STA

J

15.800(1869)

18)

Graf'horst (1816)

NST

N

475(1865)

-

Gramsbergen (1816)

NST

N

2.000 (1865)

Grave (1814)

STA

J

3.000 (1865)

Groenlo (1814)

STA

N

1.873 (1815)

Groningen (1807-I)

STA

J

37.30() ( 1866)

20)

Haarlem (1807-I)

STA

J

1844)

21)

Hardenberg (1816)

NST

N

1.1 5 0 ( 1867 )

-

Harderwijk (1814)

STA

N

6.600 ( 1865)

22)

Harlingen (1807-I)

STA

N

10.000 C 1867)

Hasselt (1816)

NST

N

2.325 ( 1866)

Hattem (1814)

STA

N

2.700 ( 1866)

Hellevoetsluis

OST

N

Helmond (1814)

STA

N

5.800 (1866)

Heukelum

PLS

J

1.150 (1866)

Heusden (1814)

STA

N

2.200 ( 1866)

N
J

J
N

23.250 C 1866)

151

-

2.50(}(1867)
5.30() C 1866)

5.70() ( 1866)

16)

-

945(1795)

24.000 (

19)

-

-

-
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Type

Hindeloopen ( 1814

STA

N

1.050 ( 1865)

Hoorn (1807-I)

STA

N

9.50() (1866)

Huizum

OST

J

Hulst (1814)

STA

N

2.250 ( 1866)

I.Ilst (1814)

STA

N

1.400 (1865)

1Jsselstein (1814)

STA

J

3.275 ( 1866)

1Jzendijke ( 1816)

NST

N

2.400 (1845)

-

Kampen (1807-I)

STA

J

14.(*)0(1865)

24)

Klundert
Leeuwarden ( 1807-1

Inwonertal

Vereniging

PLS

N

968

(

Garnizoen

23)

1855) 2()00 ( 1890)

-

2.900 ( 1866)

STA

J

25.500 ( 1866)

253

Leiden (1807-I)

STA

J

38.500 ( 1867)

26)

Lochem (1814)

STA

N

2.250 ( 1866)

-

Maassluis ( 1814)

STA

N

3.575 (1867)

-

Maastricht (1814)

STA

N

29.0()0 ( 1866)

27)

Medemblik (1814)

STA

N

2.250 (1865)

Meppel (1807-II)

NST

N

7.(X)0 (1866)

Middelburg (1807-1)

STA

N

16.()00 ( 1866)

Monnikendam (1814)

STA

J

2.7()0 (1866)

STA

N

1.750 ( 1866)

Muiden (1817)

NST

N

I .6()0 1 1865)

-

Naarden (1817)

NST

N

2.225 ( 1865)

29)

Nijkerk (1807-II)

NST

N

7.45() ( 1867)

-

Nijmegen ( 1807-I)

STA

J

21.5(10 (1866)

Oldenmal (1816)

NST

N

3.3()0(1866)

Ommen ( 1816)

NST

N

3.400 (1866)

Oostburg (1816)

NST

J

1.675 C 1867)

Oosterhout (1814)

NST

N

8 950 ( 186?)

Ootmarsum (1816)

NST

N

1.725 ( 1866)

Purmerend (1814)

STA

J

4.500 ( 1866)

-

Ravenstein

PLS

N

925(1866)

-

Rlienen (1814

STA

N

3.950 ( 1865 )

lontfoort (1814)

b

28)

30)

-
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Type

Rijssen (1816)

NST

Roermond

OST

Roosendaal<18091

NST

Vereniging
N

N
N

Inwonertal

Garnizoen

3.2(*)(1865)

3.200 ( 1867)

31)

7.6()0 (1868)

Rotterdam (1807-I)

STA

Sas van Gent (1816)

NST

N

950 C 1866)

Schiedam ( 1807-1)

STA

J

18.934 ( 1866)

Schoonhoven ( 1814)

STA

N

3.300 ( 1866)

Sittard

OST

N

4.80() ( 1865)

Sloten (1814)

STA

N

Sluis (1814)

STA

N

Sneek (1807-1)

STA

J

8.400 ( 1865 )

Staveren (1814)

STA

N

575(1865)

Steenbergen

PLS

N

6.300 ( 1865)

Steenwijk (1816)

NST

N

4.100( 1865)

Terneuzen (1816)

NST

N

Tholen (1814)

STA

N

2.550 ( 1866)

Tiel ((1814)

STA

J

7.0(*)(1865)

-

Tilburg (1807-II)

NST

N

18.0(X) ( 1865)

-

Utrecht (1807-1)

STA

J

55.00()(1865)

34)

Veere ( 1814)

STA

925 ( 1866)

35)

Venlo (1814)

STA

N

8.200 ( 1867)

36)

Vianen

OST

N

Vlaardingen (1814)

STA

J

8.3(*) (1867)

Vlissingen (1814)

STA

J

11.000 (1866)

Vollenhove (1816)

NST

N

1.6(N) C 1866)

Wageningen (1814)

STA

\Veert

OST

N

Weesp 4 1814)

STA

N

2.875 (1867 )

Wijk bij Duurstede (1814)

STA

J

2.750 (1865)

Willemstad (1814)

STA

N

1.850 ( 1865)

Wilsum (1816)

NST

J

N

N

N

1065(*) ( 1865)

-

-

95() ( 1865)
1.5(*) C 1865)

32)

33)

3.150 (1869)

-

37)

5.350(1866)
6.850 ( 1866)

550(1865)

38)
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Type

Vereniging

Inwonertal

Winschoten (1819)

NST

J

5.000 (1866)

Woerden (1814)

STA

N

4.200 ( 1866)

Workum (1814)

STA

N

3.450 (1865)

Woudrichem

PLS

Zaandam (1811)

STA

J

12.150(1867)

Zaltbommel (1814)

STA

J

3.700 (1866)

Zierikzee (1807-I)

STA

J

7.350 ( 1866)

Zutphen (1807-I)

STA

J

14.000 (1866)

4())

Zwolle ( 1807-I)

STA

J

20.000 (1865)

41)

N

1.600(1867)

Garnizoen

39)

-

-

Noten '
1 ) Amersfoort:
2) Amsterdam:

3) Arnhem:

5 compagnieen van het Regiment Veldartillerie
I bataljon van het 7e Regiment Infanterie: I eskadron van het k Regiment
dragonders: 3 compagnieen van het I e Regiment Vestingartillerie
I
bataljon en het depot van het I e Regiment Infanterie: Regiment Rijdende

Artillerie
4) Assen:
5 ) Bergen op Zooill:

6) Breda:
7) Brielle:
8) Delft:
9) Delfzijl
10) Den Bosch:

11)Den Haag:
12) Den Helder:

13) Deventer:
14) Doesburg:
15 )

Dordrecht:

16) Geertruidenberg:
17) Gouda:
18) Gorinchem:

I compagnie van het 8e Regiment Infanterie
2 bataljons en het depot van het 6e Regiment Infanterie, 2 compagnieen van het
2e Regiment Vestingartillerie
staf en 2 bataljons van het 6e Regiment Infanterie. stat, depot en 2 compagnieen van het 2e Regiment Vestingartillerie

compagnie van het I e Regiment Vestingartillerie
bataljon van het 4e Regiment Infanterie. staf, depot en 2 compagnieen van
het 1 e Regiment Vestingartillerie
I

1

I

compagnie van het ge Regiment Infanterie; 2? compagnieen van het Je

Regiment Vestingartillerie
stat: 3 batalions en depot van het 5e Regiment Infanterie: 2 eskadrons van het
4e Regiment Dragonders: 3 compagnieen van het 2e Regiment Vestingartillerie
regiment grenadiers en jagers: 3e Regiment Dragonders: I compagnie van het
Regiment Veldartillerie
I bataljon van het 7e Regiment Int-anterie: 3 compagnieen van het 1 e Regiment
Vestingartillerie: daarnaast een behoortijk marinegarnizoen, waarvan mij de
omvang niet bekend is.
I e Regiment Dragonders
2? compagnieen van het 3e Regiment Vestingartillerie
2 compagnieen van het 1 e Regiment Vestingartillerie
2 compagnieen van het 2e Regiment Vestingartillerie
staf, I bataljon en het depot van het 4e Regiment Infanterie
1

bataljon (van

het Re Regiment Infanterie): 2 compagnieen van het

le

Regiment Vestingartillerie

5)

Volgens een opgave van de indeling der garnizoenen tegen I Mei 1861. goedgekeurd door ZM en overgenomen
uit het Nieum- en Ad,·enentiebkid van Bergen op Zoom van vrijdag 28 december 1860. Een vmagteken is
geplaatst als de originele tekst slecht leesbaar is.
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19) Grave:

21 ) Haarlem:

bataljon van het 5e Regiment Infanterie
bataljon en het deptit van het Re Regiment Infanterie: 2? compagnieen van
het 3e Regiment Vestingartillerie
stat'. I batalicin en depot \an het 7e Regiment Int-anterie: stat. 3 eskadrcins en

22)
23)
24)
25)

depot van het 2e Regiment Dragonders
koloniaal werfdepot
I bataljon van het 7e Reginient Intanterie
instrlictiebatalji)n
stat- en 2 batalions van het Se Regiment Infanterie

20) Groningen:

Harderwijk:
Hoorn:
Kampen
Leeuwarden:

26) Leiden:

27) Maastricht:

I

I

I

bataljon van het 4e Regiment Infanterie: 3 compagnieen van het Regiment

Vetdartillerie
stat. 3 bataljons en het depot van het 3e Regiment Intanterie. 1 ehkadron van
het 5e Regiment Dragonders; 2? compagnieen van het 3e Regiment Vestingartillerie

28) Middelburg:
29) Naarden:
30) Nijinegen:

35) Veere:
36) Venlo:

compagnie en het depot van het 2e Regiment Infanterie
algemeen depot van discipline
staf en 2 bataljons van het I e Regiment Infanterie, staf, depot en 3 compagnieen van het 3e Regiment Vestingartillerie
stafen 2 eskadrons van het 5e Regiment Dragonderh
I compagnic van het 2e
regiment Infanterie
I bataljon van het 2e Regiment Intanterie
staf. depot en 4 compagnieen van het Regiment Veldartillerie: Batal.ion
Miseurs en sapeurs
enkele compagnieen van het 2e Regiment Infanterie
bataljon van het 30 Regiment Infanterie: 2 eskadrons en het depot van het 5e

37) Vlissingen:

Regiment Dragonders: 2? compagnieen van het 3e Regiment Veldarti Ilene
staf en 2 bataljons van het 2e Regiment Infanterie, 3 compagnieen van het 2e

31 ) Roermond:

32) Sluis:
33) Terneuzen:
34) Utrecht:

38)
39)
40)
41)

Willemstad:
Woerden:
Zutphen:

Zwolle:

1

1

Regiment Vestingartillerie
compagnie van het k Regiment Vestingartillelie
I bataljon van het 4e
Regiment Int'anterie
staf. 2 eskadrons en depot van het 4e Regiment Dragonders: Corps Pontonniers
I bataljon van het le
Regiment Infanterie
1

Breskens was het enige dorp waar een garnizoen lag (2 compagnieen van het 2e Regiment Infanterie).
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ARCHIVALIA
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Archief Palamedes
Gemeentearchief Den Haag
Archiet schaakgenootschap Disce/idc, Discinui.s. ook bevattende het archief van schaakgencntschap Ski,1
Wetten Haagsc·he Schaak-ge/loot.w·hap en het Am.,terdam.tch Departement ·an het
Hcillandsch Schaakge,u)(,tschap

Gemeentearchief L. euwarden
Notulen chaakcollegie Philitl{ir

Gemeentearchief Doesburg

Archief Doesborghsch Si·haak,<,enootsc·ha/1
Gemeentearchief Amersft*in
Archief Schaakgen<,otschap te Anierstoort
Geineentearchief Delft
Notulen De/#sche Studentenschaakiereniging Paris
Gemeentearchief Alkmaar
Notulen schaakgenootschap V,-ie,id.#c·hap en Oefent,ig

Gemeentearchiet Sneek
Notulen Sneeker Sc·haak-gezeAchap

Gemeentearchief Gcnida
Archief schaakvereniging Messemaker 1906

Gemeentearchief Viaardingen
Archief schaakvereniging Amie·itia
Ve,·eiliging.ia,·c·hief'lzid.w·/1 Sc·haak,<,e/Ici ,t.#·c·hiq)
1-edenlijst Leid.#c·h .f'c·haak.emc,c,t.*·c·hap

Verenigingsarchief Morph\· (Den Helder)
Archief schaakvereniging H.S.

Verenigingsarchiefstudentenvereniging Minen·u
Jaarverslag studentenschaakvereniging Al-Sephadi

Bercilkingsregisters in de gemeenten:
Aarlanderveen. Alkeniade. Al kniaar. Almelo, Alphen aan de Rijn. Ainersfoort. Amsterdam.
Appingedam. Beenister, Beerta. Beetsteri.waag. Bellingwolde. Bergen op Zoom. Bol+ward. Breda.
Culemborg, Delft. den Haag, den Helder. Doesburg. Eenrum. Enkhuizen. Enwhede, Franekeradeel,
Goes. Gorredijk. Gouda. Harlingen, Harmelen. Heerenveen. Hoogkarspel. Huizum. Leeuwarden. Leiden.
Maarssen. Maarsseveen. Meeden, Middenbeemster, Monnikendam. Numegen. Oosthui/en. Oud-Ade.
Oudshoorn, Purmerend, Rotterdam. Scheemda, Schiedam. Sneek, Solwert. Spanbroek. Tiel. Ulrum,
Utrecht. Veendam. VIaardingen. Vlissingen. Warffum. Wijk bij Duurstede. Wijnaldum. Winkel.
Winschoten. Winsum. Zeist. Zevenhoven. Zierikzee. Zuidbroek. Zuidhorn. Zutphen
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Wenen, 49
West-Europa. 76.91

Westpolder. 416
Westzaan. 345*. 38()
Wiesbuden, 415

Wijk bij Duuistede. 104, 108. 128, 173. 176.
177-179, 18 1 *. 182.187. 204. 2054'. 209.
21(), 230,254,266.293,342.345.379.404.
4()8,409,410.435.446.467
Wijnaldum. I l l. 378
Winkel, 176.210.379
Winschoten. 216. 218-221, 222. 224. 313.327.
329.335,340.356,374.376.396,397,411,
428.432.467

Winbum, 356.378
Wormerveer. 12(). 38()
Woudsend. 210. 373-374,378,379,470

Y
York. XI "'

Z
Zaandijk. 380
Zaanstreek. 380.4()4.471
Zalthc,minel. 188,21(1
Zeeland. 222.26(), 267* .388.431

Zeist. 206.210.378.379.383.404
Zierik/ee. 216.218.222.223,467
Zijpe. 176.379
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INDEX VAN NAMEN VAN PERSONEN EN SCHAAKVERENIGINGEN
Deze index (over het gedeelte tot en met de Samenvatting) verwust naar de bladzijde waarop het
trefwoord voorkomt. Met een * is aangegeven, indien het trefwoord alleen in de voetnoot voorkomt. Het
bladzijdenummer is vet gezet. indien op die bladzijde het trefwoord exclusiet- aan de orde komt.
Bij schaakverenigingen is, waar nodig, de plaats van vestiging lussen haakjes aangegeven. Bij Nederlandse schakers uit de negentiende eeuw zijn, indien mij bekend. het gel*i,rtejaar. de geloofsovertuiging (DG

= doopsgezind, EB = evangelisch brcrderschap. EL = evangelisch-luthers, JO = joods, LU = luthers, NH
= Nederlands-Hervormd, OK = Oud-katholiek, RE = remonstrants. RK = rooms-katholiek, WH = WaalsHervormd.) en beroep aangegeven. De namen in de voetnoot op pagina 27 zijn niet in deze index
opgenomen.

Anderssen (Leiden). 350,363

A
Aa. A.J. van der, 187,380
AAA (Utrecht). 354.362
Aberson. F.E.C. ran der Hardt, 317*, 319. 321.
322

A,iderssen (Meeden),247*. 277.374.376.417.428
Andriessen, J.G.. ( 1834, NH, uitgever en boekhandelaar).104*
Anken. T. van, 1 1 8
Appingedams(·he Schaakrereeniging. 242*

Abraham,. E.M.. 194
Adama. H.. ( 1817. NH. goud- en zilversmid). 3()3
Adriani. A.. (1 8 1 2. NH. tingieter). 306.309.313
Adriani. M.J.. (student medicijnen), 356

Aristoteles. 71. 73, 74
Arnheinsche Scliciakvereeniging, 131*·. 259.267
Arc,nson. L.A., 231
Asch van Wijk. J.M.. jonkheer, (1856. NH. jurist),

Aeneas. 262
Aerts. 445

Assen. T.C. van. ( 1813. NH. em. dominee). 320.

Ajax. 261

Alapin, 361.362
ALAPjN (Leiden). 351,352.362.363
Alberdingk Thijni. J.A. 422
Albrecht. graaf, 33

231*

322

Assenede. Diederic van. 13

ASVU ( Amstelveen). 340

Auinerie. F.L.G. d'. 286*. 287
At„·0,·ci (Zwolle 1. 306

A/e.2· (Utrecht), 353

Alexander ll. paus. 16
Al-Sephadi (Leiden). 350,351
Al-Sephadi. 361.362
Altena. F. ( 1807. NH. apotheker). 231
Alter. S.. ( 18(X). NH, hoekhandelaar). 230
A,juit i·k·toriac (·It/Yuil (Breda). 451
Amerom. C.H. van, C 18(A.4, NH. tekenmeester fotograaD. 294
Anters/0,„-tsc·he Sc·haaki·ereeniging. 417

Antste,·damw·h Departe,ne,It. 122.140.150.151152,153.154.155.159 161.169.170.266

386.407.408.455.466
Ammerdamsch Schaakgetic)(itschai) 11811). 5.
122.140.152. 153-155. 159, 160, 161. 166.
170,171,205.229,258.276*,328.425,459,
466.467

Ai,isterdanist·he Schaakclub (ASO. 1.46.147,25\.
252.335,336.341,351.378

Ainsterda,nsc·he Sc·haakgetiootsc·hap (1855), 161,
166-167, 171. 211. 222. 229, 282. 283. 293.

328,410.432.466
Anderssen. A.. 162.166.171.188.262.282.361.
410,460
Anderssen (Gc)esl. 411.435
Anderssen (Hui7um). 221. 251*. 252. 314. 315.

316.343.356.432

B
Baak. E.M.C.. (luitenant vesting-artillene). 231 *
Baetens. P.F.M.. C 1851. RK, landmeter). 314,315*
Baker. 80

Banens. B.C.M. (RK). 177
Banens. J.L.. ( 1782, RK. rijksi,nts'anger). 177.187

Banens. M.F.A.. (comniissionair). 178,181.182
Baptist. J. (1807. NH. majcx,r). 210
Bastmeijer. H.J.. C 1820. NH. hoofdonderwijzer).
218

Baudet, H.H., ( 1847. WH, instituteur) 232.420
Bauduin, D.F.A.. 284
Beekhuis, J.C.. ( 1858, DG. meubelmaker).316
Beekhuis. W.. 356
Beelen. C kamerbewaarster). 192
Berna. 251*.374. 376-377.385

Beeb. A. C 1860. NH. student letterkunde). 354
Beets. N.. 354

Behrens. J.H., ( 1857. horlogemaker), 220*
Beieren. heraut van. 12
Beieren, Jacoba van. 31
Belkum. J. van. ( 1839. NH. leraar gymnasium ).
3()8

Bellequin, J.. 24
Bellingwolde. 374,371
Bemmel. J. van. 193
Ben. Van der. 187.299
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Benier. H.B.F.(?). (1797, NH. koekbitkker). 189.
197

Bc,sdijk, J.F.. 128.199
B(>tke. IJ.. 381

Beninia. L.. C 1838. JO. k<,opman manulacturen).

219.22(}*. 376.397

Bc,uman. N.. c 1863, NH, ziwin landhouwer). 376
Bouman. W.P.R.. Wudent letteren, later rechteni.

Berg. F. van den. C 1856). 238*. 341). 378
Berger 117.119.374'1', 376

Bousguet. A.M.. ( 18()7. NH, resident Banka). 21 1

Berginan. A., ( 18()3, EL. bc,ekhandelaar). 156.

Bousquet. 1.. C 1837. jurist), 180.211

35()

176.177

Bc,x<,>. L.J.. 191

Berkenroode, Mr. de. 26
Berkhout. J. Cluitenant). 27
Berkhout. J.P.. C 1842. bc,ekhandelaar). 241.243
Bel·linci· Schuc·licltib. \11
Betz, G.J.,(wijnhandel:tar). 181,182
Beyma thi,e Kingma. J.M. \·an. C 1844. NH,
adrocaat). 349.378.397
Be/.eliler, W.. (Mudent rechten). 350

Bijl. C..413.415
Bijleveld. Mr. F.P.. C 1797. WH. burgemeester).
211

Bresser. C., ( 1805, NH. koopman), 21 ()
Briatte. Th.. ( 1775, luitenant-generual). 145
Briedd. M.. 41(1
British Ches.s Federaticin. 387

Broersma. Tj.J.. 66.67
Brosky. J.H.. C 1810. RK. militair kleermaker), 30()

Bilderdijk. W.. 51.94.288

Bill, C.L. \'an der. ( 1875, NH student ci\·iele
techniek), 360.417
Bird. H.E.. 168.301
Bisschop. G., ( 1811. NH. apc,theker). 189, 194.
195.196
Koelenimid.

Brueghel. P.,de Oudere. 44
Bruyn, C. de. 23
Buechler, L., (student natuurkunde), 356
Buijn. E.F.. (student werktuigbc)uw). 359
Buijs Ballot. 417
Buisman. C.. 378

Buisman. G.. (student theologie). 357

Blackburne. 282
Blanche

B.R. met het anker. nieester, 41
Braakman. C.. ( 1844. NH. letterzetter). 233
Britmieit. de. (Rotterdam).176.206
Breckenheimer. 146
8,-ech,s,·he Sc·hiutin'eree,tiging. 243-244.417

A.F..

(1819.

NH.

boekhandelaar). 230
Blancke, B.G.J.. ( 1827. RK, nianutacturi t). 210

Burgersdijk. L.A.J.. prof.dr.. 338

Busser, H.M.. 193. 195

Blank. J.P..(1831. RK),3(*)

C

*
Blaupot ten Cate, I.J., (student rechten). 361
164*
Blijdenstein. Mr..
Blois. J. van. 12

Cai:sAa, 95

Blok Wybrandi. H.. ( 1830. DG, st(,oiiignitter).

Camphuis, Th., ( 1829. NH, boenderniaker), 217.

Calksa. (Deventer). 338

Callois. 16*. 17.21 *. 74*

304*

218

Blom. J.C.H.. 51
Blum. A(?).G.. ( 18()7. NH, anibtenaar). 189,192

Bodding, L.J.. (180(). 10, winkelier). 188. 211,

Cannegieter. J.J.. (burgemeester). 397
Canter.,. J.. 360
Caro. W.. ( 1812. NH. ambtenaar). 23(1
Carri 264.346

415

Catc,r. T., (agent bij dept. van Buitenland,e Zaken).

Boelmans. 394

Boer. G.L. de, 4 1828, NH), 210.378

153

Caze. de la. (kapitein). 22.25=

Boerma. H.. (apotheker), 22()
Boernia. J.J. C 1834. NH. predikant). 377

Bokma. F.K.. ( 1841. NH. fabrik:tnt). 256. 304'!
315.316.433

Caze. 25.76*
Cessolk J. de 15.18.31-33.36.47.127.454
Chatele ux. M. de. (1815. kapitein). 19()

Boogaurd. J.F.. (unibtenaar) 144,151.153
Boogaard. J.0.. (ambtenaar) 144.151,153
B™,gaard. J.T.. ( 1776. NH. conimiss:tri*

Claasen. W.N., (1841. NH, ap(,theker/kcx,pinatil.
231

un

politie). 95. 1(X). 142. 143. 144. 151. 152,
156.169.17(). 265.408.424,434.438.441.

Clemen* VII, 23
Clerk. W., 93.94
Cockburn, 16*. 19.2(). 21.3(). 39.439.453.463

442.455.466.471

Cohen. A.B..27*

Bos. D.J.. 367
Bo . F.. (?'.'1855, RK, landmeter). 22()'<

Bo . N.J.P.M.. 55.129
Bosch. D.J.. (1804. NH. apotheker).

210

*

Cohen. B.. 27

Cohen. J.. C 18()2. NH.
RIJnspporweg I. 189

Colby. 20

employee

bij

Ned.
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Colpa. J.J.. 351
Comman. B.. ( 1753. rentenier). 146.153
Cculhaas van de Woude. (dominee). 376
Coopinan. M.M..
164*. 191

( 1798.

JO.

commissionair).

Coom. W.J.. ( 1823. RK. apotheker). 317*
Con van der Linden. P.A.W.. ( 1846. uudent
rechten. later minister-president). 35()
Co„ta. (la. 51
Coster. J.. ( 1832. NH. fabrikant). 302
Cralen den Piper. 12
Cramer. C.G.. C 1808, WH, heel- en vroedmeester), 230
Cramer van Bauingarten. C.Th.. (student
theologie). 363
Crane. W.C. de. (1745. jurist/politicus). 145.159
Cremer. H., ( 1826. NH, leraar burgerschool).313
Cremer,. E., (student rechten). 361
Cuijlenburg. C. \'an, ( 1758. schilder/directeur
tekenacademie). 146
Cumberland. herzog \ an. 26

Cunningham. A., (historicus en diplomaat). 25
Cunningham. A.. (criticus), 25

D
Daendels. 407
Dale. van. 456
Dam. R. van. C 1877. JO). 351

Danies.w·haak,·ereeniging. (Utrecht). 234.251
Damiani. P., 16
Daniels. 32
DD. zie Discendo Discimus

245. 246. 252, 253. 255. 267. 279-288. 292.
293. 328.329. 332. 335.338-339.341. 343.

344.356,379*.389.391,403,420.446.449,
467.469.470

Dobbelman. F.T.J.. ( 1830. RK. /eepzieder). 2 1 0
Driesbm·ghsc·h Sc·haakgenootsc·hap. 97, 221. 222.
224,226.231.256,258.259.274. 316-326.
329,331,334.335.339-340.341.344.469

Dcrsburgh. N.W. van. (1816. NH, not:trisklerk.
raadslid en wethouder). 177.178
Dc,mi+. W.A.L.. (1835. NH. advocint en rechter).
291

Donner. J.H.. 439.451.453.457
D ,or Oefening 1'(,c,nlit. (Zutphen). 234,249,251.
459

Doorninck, M. van. (student rechten), 188
Doty/rec·htsc·he Sc·haakc·lub. 252.335*
Dorssen. A. van. ( 1825. NH. zoon apotheker). 230

Dorst. J.. (student medicijnen). 350*

Draisma van Valkenburg. S.. (1801. NH,
levertraanhandelaar). 3()4*
Drecht. H.H. van. (boekdrukker en -handelaar), 26
Dubois. S..(1818), 161. 170.466
Dufresne. G.. 161.170.286*. 466

Dunning. 71,72,73,74*. 89.91. 247,464
Dupre, C.E.A., 1()6,161.170.282.397,398,466
Durkheim. 62

Dutilh, C.. ( 1828. WH, wijn- en bierhandelaar).
267.294
Dutilh, J.C., ( 1787, NH, wethouder. lid Provinciale
Staten van Zeeland). 267*

Deijssel. L. van, 68
Dekker. E.D.. zie Multatuli
Dekker. G.J.. 307*
Delden. A. van. C 1858, landbouwer). 376
Delf, Dirc van. 32.33.34
De/#sche Sc·haakc·hib. 252.351
Delille. 94
Deschappelles. 29

Dethmar, F.W.. (predikant). 56
Detmers. T.S., C 1849. NH, latidbouwer). 376
Derenter Schaak Gen<mischap, 338
Diatz de Vivano. (kolonel). 27*. 145
Dibbetz. 145
Didymus, (Utrecht). 353.362
Didymus, zie Werndly
Dien. E. van. 167

Diepstraten, L.C.M., 22.23.25.28.94.275
Diest Lorgion. E.J., prof.. 357
Dijk. van. (kapitein ingenieur). 27*
Dijk. van J.D.. (societeitshouder). 178
Dijkhuizen, H., ( 1831, NH, logementhouder). 376
Discendo Discimus (Den Haag). 22.97.173,189.

197.204.212.213.214.216.221.229.243,

E
el-e4. Utrecht), 235.246.418
(

Eck. D. z·an. (jurist. lid Tweede Kamer). 245.287.
288

Eden,. J. ( 1838, NH. molenaar). 376
Edersheim. M., ( 1768, JO, koopman). 146
Edzes. S.. 1860,NH. landix,uwer). 376
Eekhout. M.A.. mr.. 286*
Eendracht. (Deventer). 338
Eem wn. 117.381
Eerden-Vonk, M.A. van der. 178
Eerenbeemt. H.F.J.M. van den, 81
Effen, J. 5'an, 28.77
C

Egges. 394

Eigen. M.. 58
Elias. N.. 3,10.144.18.22.57.60.63.65.69.71.
71

73.

74*.

79,

8 1,

82.

85.

87.

89.

91.

203,

213,247,255,263*. 386.402,439,441.450.
464

Embden. Van, (kolonel). 41()
Enschedd. Ch..mr.. 246
Enschede. J.. ( uit drukkersfamilie). 350

Essen. W.F. van. ( 1798. EL. potientabrikeur). 300

625

Esser. J.F.S.. ( 1877. NH. platixh chintrg). 298.

Greco. G.. 3(), 2864'.414
Grinteti. 'Th.H. van der. C 1844. RK. whidcip/ie-

351.432

/· 1 u,-1(· he/hi,11.9,c·,·(ttlt/ 1. (Ani5terdatiI, 355. 357
Eu\#'e. M.. 7.418,439*. 44(). 442
Et·ans. (Mijdrecht). 377

E\eraars. F.. C 1 823, NH. horlogeinaker). 193
F.\'ers. I.G.J.. ( tudent inediciinen). 350
A'.1·c·ehic,r. (Aniste!'dain). 255

A.u·d., 1 01: (Den Haug). 244. 246
Ew·el.,ic„. (LeeuRarden). 337

/:,iii,ve, 381

nerJ. 243

Green van Prinsterer.51.422
Groenendual. 323
Groot. H.J. de. 2,1 865. NH. v ish.uidel,,ar). 358
Grciot. J. lie. 358
Griischke. J.S.. 28*

Guicherit. M.W.J. 4-Gravegnde. 286
Gunsberg. 238.285.287
Gusta,u,. 7.ie Verbeek. W.J.L.
Gutenberg. 4 1 4

F
Faber. M.,42.43,44.45.46

Fallee. B.A.. (pcilitie-ambtenaar). 144.153

Faure. P.A.A.. (1861, NH. I' luitenant genie),
131.236,237,240.242.243.417,442.471

Faure, (dominee). 317*
Fenneina. T. ( 1849. DG, s·eehc,uder). 314
Ferinie. W.. 34(). 378
Ferwerd eti Onistreke,i, NO
Fiinje, J.E.. 142.144

Fijnje. W. C 1750. DG. predikant - politicus
uitgever). 144.145,407
Fine, R., 439
Fock, C., (burgemeester), 178
Foreest, A.E. van. jonkheer, C 1863, conimies der
posterijen), 167,171.220.233
Foreest. D. \·an. jonkheer. C 1 862. NH. arts). 167.

H

Haaff, H. van 't, (1831.NH. grc,othande laar).317'
Haagen, J.J. pan, (1817, Nh, fotograaf-), 3(14*. 308,
310*

Haagen. P.J. van ( 1813. RK. tabaks- en
sigarentabrikant . 23()

HatigRA Departeinent. 111. \40. 15(). 151, 152.
169.266.407
Haags(·he Schitakgemicit.w·hap. 122, 140-151. 153.
154. 155. 158. 159. 16(). 169. 187. 19(). 205.

258. 265.342. 386 387,408.425.446,448
455.466

Haak. B. van der, (notaris), 1()5.113,282.397.398
Haakma Tresling. Th., (1834, NH, huisarts). 219.
22()*. 221.356.397, 411-412.442.471
Haar. T.C. ter. 391
Haaren. Van. 26

171.220

Fomara. B.J.. (1813, RK. apotheker). 288. 291.

Haarle„isch (Werkliedeti) Schaakge-.elsi·Itap. 146.
247.296*

292,293.295.296

Frimconis. 15,17,23.32.33
Fiyuieker Schciak<·hib. 118

Frederik Hendrik, 22
Fresco. M.F., 440,441.454,455.457.472
4,·isc,. (Winsum). 356
G

Guild, N.J.? (substituut-officier) 146.153
Ga,an. S.. ( 1861. NH. onderwijzer). 241
Gel)el, W.H.. ( 1820, NH. chemist). 189
Geerts. P.. (1 8 1 3. NH. apotheker). 3()3*. 305
Geert>,ema. C..11822. landbouwer). 377
Geminiani. 25
Gdnestet. de.412
Gerritsen. W.P.. 263
Geverding. M.. 253
Ge\·ers. A.. 24
Gogh. Vincent ,.in. 4 1 2
Gol )inbek. H.. 36
Gcirki. M.. 453
Gcirter. CA.. 38()

Graaf. A. de. c 1853. hootdoriderv·il/eri. 376
Grandlienard. C.. (proponent). 142.143.144.4()7

Haarlemsi·he Scliaakrereenigitig. 146, 141, 174.
296.298

Haft-man1. J.. (student medicijnen). 353
Hagenus, H.K., ( 1818, NH, landbouwer). 374*
Halbertsma. C.. ( 1859. DG. fotograaf). 315*
Hardeman. J.. (student Kheeps- en werktuighouw).
358

Harderwi ik. R. ran. 303

Harencarspel. R. van. mr.. (1832, NH, adwxviat),
21()

Hartogh Heij van Zi,uteveen. H.. dr.. 349.397
Hart,ing. H.. C 1859. EL. secretari, Duitse
consulaat). 351

Haspels. W.G.. ( 182.9.

NH,

winkelier in

nianufacturen). 21()
Hazinga. E., ( 1843. NH. onderwilier). 377
Hee/,i.,ke,·k. (Leiden). 252.351.418
Heeni kerk. J.. 1 1818. ad\·(>caal en miniver). 420

Heemskerk. J.F.. (1867. rijk,betaalmee*wi en lid
Tweede Kamer). 1(X). 115*. 131.264. 286*
287.393.419.420.421.442.471

Heem5kerk. Th.. C 1852. adrocaat. later niinister
president). 349.35(1.351,42()
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Heer. A. de.

379

466.471

Heer. K. de. 164*. 379
Heeren. R.. C 1836. NH. gemeentesecretari*

-

kantoorbediende). 208.210.378.399,4(11
Heeroma. K.H.. ( 1839. NH. hoofdonderwilzer).
241.242.243

Honthorst, G. van, 38.94
Hooft. P.C . 22
Hooft, G.L.H.. jhr.mr.. (burgemeester). 193
Hoogent(x,m. D.. (NH. koopman). 3()2
Hoogendixim.

Hees. Van. 230

W..

( 1835.

NH.

pupmakerb.

Hetting. N.R., ( 1835. NH. arts). 356.377
Hegel. 413

HoogvlieL W.. ( 1829. NH,
politie). 290
Horst. (dominee}. 317*

Heijmans. J.. C 1756. art ). 146
Heilmenks. G.. 177.4()9

commiss.iris van

Houten. S. van. mr.. ( 1837. journalist. ad,·ocaat.

Heijineriks. J.. C 1814. RK. 10(,dgieter). 177,4()9
Heijst. B.G. van. 178
Heinse. W.. 95.152.169.408.440, 441.455.466

Hekking. F.J.. ( 1795. RK. kc,opman). 210
RKSV Heli }s. (Deventer), 338
S.C. Hell),itan. (Groningen). 339
Helsloot. 80,411
Hel,·etius ,·an den Bergh, P.. 1 1799. amblenaar -

toneelschruier). 409410.442.471
Hemert Lobedaniu,. Van. 142
Hendriks. M., 1 8 1

minister), 285. 287.288. 332.356.357, 361.
446

Hovy. J..417
Huet. 4 j 2

Huizinga. J., 3,8,57,58.59,69.74*. 85.86.88.
91.438.445,448,451,464

Hulst, J.. ( 1782, NH. generaal), 181). 186,188.210,
214.410.411.412.442.471

Hummel,

J.C..

dr..

(1821

NH.

Hutschler, J.Z., (! 812, EL, wijnkoper),21(1

I
Upes. G.. C 1836. DG. koek- en banketbakker).
310*

IJserman. J.M.. (1819. RK. i j/eriabrikant). 189,
193.28(). 284

Higger.188

Immerzeel.

Hijmans. F.G..(1828. JO),164
Hijinans, J.G.. ( 1822. JO, manufacturier). 178.

kunuhandelaar). 142.144.407
Iinmerzeel Mounier, C.A. van,

187

J.,

( 1776.

ambtenaar. later

boek-

(1816.

en

WH.

boekhandelaar). 288.291

Hil(let)randt. 90
Hillebrand, J.C.. ( 1821. NH, muziekonderwij/er).
3()9

In den eersle, 1 st<in/ pat. (Delft). 83.173.205.212.

213.214,347,3584
Isaaesson, J.D..(18()1.JO, 1-abrikant). 189.193

Hili·ers·tun.g·h .Sc·hitak,ve,ic,(,1.w·hap. 252. 315. 335.

341.380.381.385
Schiethouwer.

conrector

gymnasium ). 2 1 0

Hengel. Dk. Van. ( 1806. NH). 317*. 318
Hengeveld. M.J.. (student medicijnen). 355
Hernians. T., C 1855. NH, landbouwer). 377
Hertog. H.J. den. 115*
Heus. De. (molenuar. gemeenteraadslid ). 178
Heyden, P. ,·an der. 44

Hoeij

210.

3(X)

P.J.

van.

(2'

Isabel ;·an Spanle. 2(1.46
Iven5. W.. C 1849. RK. fotograat'). 188

luiteiiant

Ritanterie). 290

J

Hoek. C.W. van der. ( 1827. NH, hoekhandelaar).

Jan IV van Brabant. 31
Janne den scaker. 12.18.19

296.297

Hoes. J.E.M. C 1861. RK). 253
Hoer'en. E. van der. C 1778. Nederlands ge/.ant),
165

Jansen. mej. H.. 234.251
S.
NH.
Jansma.
(1845.

leraar

timineren

ambachischc*)1).314

Hofstede de Groot, C.. 357*
Hofstede de Groot. C.P.. 357,358.366,399.4(X)
Hot'stede de Groot. P., 357*

Janssen. J.D.. (1775. NH. ambtenaarl. 141.142,

Hogendorp. F. baron van, 221. 281. 282. 283.

Jeanne d'Arc. 20.46

284.287.332.4()3.449
Hogewind. G.H.B.. C 1859. NH.

143.144.145.149.15(). 151.153.159.169.
265.406-408.442.448.452*. 471

Jelgersnia. T.. 306.346
leraar

HBS). 232.

234

Hohmann. H.. (koffiehuis-eigenaar. w i.inhandelaar. gemeenteraadslid). 181
Holhmdsch Sc·haakge,1001.Whap. (Den Haag).
122.150. 152.154. 169. 386-387.4()2.407.

Jitta, N.J.. 355

Jones. 439

Jong. A. de. ( 1796. NH. handelaar in koloniale
Lauren en wijn). 98*. 117.2 11, 303*. 3()7.308

Jonge. S. de. C 1851. NH. hoofdonderwijier). 377

Jongh. E. de. 37.38.45.46

627

Kuipers. A.. 217
Kuiper,i. B.J., ( 182(). DG. hier- en koffiehuishouder), 3(}4»

K
Kant/,e/· Sc·hmkc·mb. 337

Kamphuizen. W.. (1813, NH. w·inkelier).

187.

282,299.301

Kuiper,.

H.,

C 1827. DG. Ix,ekhandelaar en

wijkmeester). 117. 3()8. 31(}. 311. 313.314.

Kanngieser, J.A., ( 1822. EL, boekhandelaar). 21()
Karel V. 42
Kate. H.F.C. ten. 94.141
Kelleneer. J.A.. 23(1

Kempelen. 152
Kerkhoff, L.P.G.. Wudent civiele techniek), 359
Kerkhop·en. P.J.. C 1785, EL. particulair). 211
Kersteman, P.L., 26.30

315.316

Kuneman. J.H. (1802. EL. koekhakker), 155.157.
177

Kim.v it·ordt

Litic,ici

clcic,1

,·erkre,Ye,1. (Deventer j,

346

Kim.9 1*y,nit doo,- ne/i'ning ,·011,·ege,1. (DeL·enter).
346

Kuyper. A.. 51,52.411

Kesman. 1 5 1

Ketjen, H.J..(1841.NH),321

L

Keuchenius, L.W.C.. mt·. (lid Tweede Karncr),
288

2()6,21(), 211,222.328,336,432

La Bourdonnais. 262
Laan. J. van der, ( 1809. NH. winkelier), 242

K/K, (Leiden). 351
Klaes, v.d.. 360
Klein. G.. 377

Klein. H., 438.439.454.472
Klokke, C.F.H.. C 1851, EL. firmant),231. 232
Kloos, H..(1817). 164*,21().211
Klooster. D.J. ten. C 1850, NH. kapitein ter zee),
237

Labberton, R. van Hinloopen.
boekhandelaar). 317*
LABOR. (Anisterdam). 355.362

Koekebakker. mei. A., 251
Koentse, ?H.G., ( 1798. EL, predikant). 156
Kok, 22

Konijnenburg. J. van, (1834, NH, predikant), 416
Kooi. K.K..(1804, NH. landmeter). 2 1 7
Kooij. C. ( 1774. koopman).156.170
Kooij, J.P. van der, ( 1829, NH. koopnian), 193.
194

Tweede

Kanier). 288

Lanza. 25

Lapidoth. 178
Lasa, Th. Von der. 2.18.457
Lasker. Eni., 234,238,251,351.44(), 442.457
Le Ruette. J.L.C.G.A.. (student rechien). 350*
Le Ruette. J.M.C.E. (student rechten), 35()*
Leenders.

Korpershoek van der Kooij. P.. ( 1821, NH,

wijnkoper) 189,190.192,194.195.197
Koster. S. de. 302
Kothe. H.. 320
Kraepelien. C.F ., ( 1795. EB. aix,theker). 21 0. 379
Kramer. H.. 373.374

Kratisch, G.. 83.84,91,465

( 18()9.

NH.

collecteur

MaaiAli)terij)

185

Kruijff. '?J. de ( 1753. t'abrikant en letterkundige).
145

Kru41. M. ran 't. (organi t: turthandelaar?). 161.
162.164,165.167,191.264

Vait '/ Kntijs. (Winschoten). 219.22(). 327
Kruisinga. E. (hoc,fd der school i. 296
Kuhlman. J.C.. 194.195.197

L.A..

( 1822,

146,151,153

NH.

boekhouder

en

reiziger). 290.435
Lfettit·ai·den, 314.343.432
Leeuwen, C. van. (?1852. RK, broodbakker L 1()2
Lettvre. A.. 230.231
idsc·h Sc·hitak·ge,Ioot.w'hap, 97, 248,252. 255.

297.298,328,418.419,432
L ids<·he Dan 1 - en Sc·haak,·e,·ee,zigui V. 1 1 9. 345'8

Leij. A.A. van der, ( 1769. rechter ter instructie).
146.153

Krimpen. G.J. van. C 1824, RK. apotheker>,bediendek 210

H ..

RE.

Lange van Wijngaerden, C.J. de. 12
Langen. S. van. C 1758, politicus), 145

Leembrugge( n), (koopman),

Kooij, S. van der. 19()
Koopman. J.H.. 188.210
Koopmans. 220*

C 1844,

Laebenberg. W..189
Lagerweij. G.. ( 1839, NH. boekdrukker). 240
Land. S.T.. (lid

Kloosterman. 380

Kruijff.

Lit Bourdonnai.s. C Allisterdam). 127.166.167. 171.

Lei ie, A. de. 210,282.391

Lennep, N.W. van. (1872). 99.106.108.112.1 14.
115. 117.120.131.167,171.188, 238, 239,
264. 299. 3()2, 333. 380. 399. 420-421. 442.

471
Ve 1/1 Lkwiel).

(Amhem). 317

l.eo XIII. paus, 52
l. 'esprit /1,91(,int,11

est

1'(tillqtte'll/:

379

Lessing. 454
Leussen. B.. ( 1876. leraar HBS), 351

(Aarlanden een).

628

Lerisfahn, S.A.. 194

Mario·. J., c 1738. directeur metalen geschutgiete-

Leyden, Lucas van. 36,38,247
Liefde. de, (hoekhandelaar), 248
Liefrink. G.M.. ( 1810. NH. stalhouder - winkelier

De Marne. (Ulrum). 247*. 376,381.384.417

rij).27*.146
Masdorp. E.. (1818, NH. broodbakker). 155*

- wijnhandelaar - gemeenteraadslid). 379

156*.177

Liesker. J.J.. C 1828. RK, brander), 3(X), 301
Limhurg Brouw·er. V.iii.412

Linde.

A.

van

der.

C 1833.

historicus

Masman,

G., ( 1808.
Registratie). 2 1 0

en

der

Mauvillon. F.W. von, (1774, militair), 26.28,143,
145.150

Mazel.

155.158.159.172.182.185.187.204.216.

J.Z.,

(

? ecretaris-generial

ministerie

Buitenlandse Zaken}. 144

218. 219. 221. 224.227. 261. 263.264.299.
456,457,466,467,471

ont,·aneer

Maurits. prins, 22.25

bibliothecaris), L 7,12,15,17.22.23,26,
28*, 29,33.94. 95, 98,100,105,106,107.
IM, 112.1 13.114.129,131,141*, 143,148,

302.396,397,4()9,41 (), 412-416. 441,442.

NH.

Meer Mohr. (1826. RE. arts).317*.318.322
Meerbeke. J. van. ( 1827. RK. adi·ocaal). 21(). 211.
353

Vcm der Li,ide. (Winschoten). 218-221. 223. 224.
226,227.249.259,313*.327.329.335,340.
356.394.396,411,467
51 ler Lilidm. (Winschoten). 221
Linden. baron (officier). 27: 145
Lion. J.. ( 1821. JO). 189. 192*. 194. 195. 196.

197.28()

Listiian. J.H.C., (student rechten). 349
LU. (Utrecht). 354.362
Locker de Bruijne. W. (student mijnbouw). 360
Lodewijk Napoleon. 29.145.147.150.152.155.
169.266.386.402.407.4()8.431,466
Loni:iii. R.J., ( 1861 ). 168.169. 171.220
Limil c m Cha·s Chib. 122
LSG. -Lie tkidsc·Ii st·haakge,tootschap
Ludendc, Di.%<·inm3. (Den Haag), 267. 285. 335.

339

Mees. J.P.A.. ( 1847. NH. onderwij,er). 374*
Meijer.H.D.B.. 1 1852). 99,38()

Menger, S.H.,(professor). 28

Mensing. C.M.. 11811, NH, zonder beroep). 192.
193.196.197

Mentz. A.. (1795. NH, goud- en zilvenmid). 303
Messentaker, (Gou(Iii). 117, 299. 302-303, 328.
329.333.335.336.343

Messemaker. C.. ( 1821. NH, winkelier), 180,187.
206*,210,215,264.299.300.301.302.303

Meulen, N.H. van der, C 1806. NH. zeehandelaar).
303*

Meulen. W.C. van der. 351
Meursinge. A.. ( 1819, arts). 3034'. 3044
Miert, J. van. 5 1.2 1 8* . 220

Minkwitz, 237
Mirimonde. A.P. de. 43

Ludendc) Studi.„1,8. (Groningen).

252,335.339.

354.356,357-358,363.364,365,368,369

Lund. J.N., ( 1801. EB. timmernian en gemeenteraadslid). 21(). 379

Modderman. E.A.J.H.. (student civiele techniek).
36()

Mohr. G., ( 1850, NH, zonder beroep). 168
Moleschott. F.J.L.. (rechter). 180.181. 182.210

Mi,liere. A.C., ("bankier). 27". 146

M
Maan. P.C.. ( 1829. NH. directeur huis burgerlijke
en militaire verzekering), 3 1 1.3 1 5.4 3 3
Maa+. F.N.. C 1808. NH. kleerniaker). 299
Machteld. gra,·in. 15

Mackay, 53
Malecotius. (advocaat). 146.153

Malory. sir Thomb. 263
Malten, 153
Man, K. de. 37.38
Mandeau. J.W.J.. ( 18261.189.192
Manen, Van. (C.F. of F.). 146.151

Moliere. D.P., (?hankier), 27-, 146
Montagne. J.. 80

Moor. C. de. 38,39
Mor, A.. 42
Morell. C.W.. ( 1817, NH, arts). 210.307
Mt,rph\·. (Den Helder). 235.243
M,}rphy, (Groningen). 206.357.361
Mcirphr. (Heukelum). 1 1 1
M ,rphy. (Leiden - studentenschaakvereniging),
103.252.335.339.349.350.370

Mci,ph\·. Leiden ), 252.298.351.363,369
C

Mansholt, D.R.. (1842. NH. landbouwer). 247*.
376.416-417,438,442.471
Mansholt, J.H., 417

Morphy. (Utrecht). 353.356
Morphy. P.. 262.353.361,439,440.443
Mo,·ph„w, (Groningen). 357.363*
Mounier. D.G.. ( 1810. WH. apotheker). 288.290*.

Mansholt, S.. 376
Marienholl: H.J. van, 1 1792. NH. notan, en
burgemeester), 177,178.446

Mulder. (notaris). 309
Mulder. N.. ( 1861. NH. coininies der B)0terijen L

291

629

314

()e/2,11,1.4, e/i Beleid. AGouda). 2()61'. 215.300.328.

Muller. gebr.. (bc,ekhanilelaren). 180
Muller. H.. 376"
Muller. J.. 154
Muller. J.A.. ( 1795. N H..1114). 177

329.336,343
( )i·f'Cl mig eli ( ),1 t, pt m li i n K.

IMuller-Thijm. wed.. 234.249.25(). 251
Mullatuli. CE.D. Dekker. 182()1.9(). 94.95, 131,
247.375.412.415.416,462

C
Kanipen). 335.337
()efciting en Uitsi}(Inni,lir. C Kanipent. 261.337
Ohm tede. Lie Onistede
()kkc'/titi.#. (Rticird:thui/en). 346

Okking,1. A.S.. (1852. DG. landbouwer), 118
Oliphant.

Mun-ay. H.J.R.. 13, 15«.16,17,18.19,2().21,25,
46,121,122.414

C.A.G.,

c 1811.

WH.

ctimiiii-ionair).

292.293
Oliphant. C.N(aret , ( 1781. WH. Liplitheker). 288.

291,292.293,295
Olland, A.G.. (1867. NH. arts). 131.220.231.232.
233,234,354.418

N
Nanning. H.. 286*
Nanning. J., 38()
Nanninga. H..1 1804. rentemer). 376
Napc,leon. 29.152". 276
NASSIR. (Ani*terdani). 354

011:ind. E.L., C 186(). NH, adjudant secretari&

KNMI), 231. 232. 233. 234. 417-418. 442.
471

Olland. W..418

Nede/*uwlw·he Sc·hitak·hcuid. 6. 7. 98. 1 (X), 1(15.

106,112,113,115.116,117.125,126, !29

Omstede, V.S., C 1833. EL. koppendraaier?). 156.
177

131,132,134,167,171,182, 2()4,216.218,

Onnen. M.F.. (student hcheeps- en werktuigbouw·).

219,220.227.228,229,231.232,233.238.
239,24(), 243,255,256,268,282,283, 286,

Ons Huis. (Amsterdam). 246.34()

297,298,301,303,313,329,337.340.342.
348,355.356.357,363.364.377.383,389.
390,391.392.393,394.396.397.398.399.

400,401.403.405.409.412.418.419.420.
425,426,427.458.471
Nes, I.M.J. van. 23()

359

Onm·ikke/ing. (Beerta), 251 *, 374,

376-377,385

Oosterloo. Y, C 1836. NH. burgemeester). 356

Oosterwijk Brui.in, (1794. DG. commissionair).
152

Oostroni, F. van. 15.19.32,35

Nicola, G., ( 1796, NH. koopman},19(), 196, 197
Nicola, G.C. j r. . (1 8 1 6. NH. broodbakker). 19(1

Opzoomer. E.. ( 1850. NH. advocaat). 3()2
Op/oomer. 412
ON. J. van, 77.182
Overvoorde. J.C.. (student rechten). 350

Niemeijer, J.W., 24.36.37

01,2 n i·imit,ig k,-omit (ki i st,-dd, ( Wijnaldum), 1 1 1

Netscher. F.E.. ( 1 8 1 3.

Niemeijer, M. .

1,

NH. /onder beroep),210

1 5.

101.

118,119.

120.

2 1 8.

Owen. G.. 18

222.230.329.337.339.34(). 358.399
Nienhuis, H., (professor), 397
Nieu;*·e Ainsterdanische Schitakgencic}Iscliap. \67,
171

P
Palamedes. 94.262.263
PaILinwdes. 1 Dellt). 346

Nietiwe Rcittertlamsclie Schaak\'ereeniging.
(NRSV) 229.246.247.252
Nieuvenhuis, Domela, 52,375,416,417

Pahmiedes. (Den Haag). 122,140.154.159

Nieuwenhuis, G., C 1832. NH. hork,gemaker). 218
referendarih
Nieuwenhuizen.
B..
(1771.
Bintienland.se Zaken).!44.153

Pa/ame,les. (Kampen). 3(11.337.357*

Nimit·olda, 356.374.377
Nim/owitsch. 44(1
MVN. (Groningen). 356,362.363'i'.411
Het

N *irdelijk

Sc·hiwkbcuid

C

P i (i\'iii ('ia//1

Gri,/zinger Se·haakbo,id). 98. 125. 126. 134.
208.219.223.314.338.349,356.357.363.
378.

381.393-400.4()1.41)3.4()5.412.416.

471

Pa Itiniecles.

(Gouda), 216,221.301-302.328.329.

335.336.343
Pa lainedes. ( Leiden 1. 97. 98, 1 15'f 173, 1 87, 191 ",

197.3)4.212.213.214.215.216.217.222.
223.224.226.227.247.255.2584.266.267.
288-298,3()8. 327. 328,331. 347. 361. 374,

418,419.432.435.469
Palan le cle.\. (Leiden. studentenschaakvereniging).
350
Pal (1111edej. (Sneek 1.217. 3()51'. 3()6. 43 5

Pu 1/Im/'des . (Utrecht). 230
Putanic'de.\.1 Warmer\eer). 38()

PalitzAch. F.. 451.455

Nairduijn. J.. 210

Pal 6.262.263

Nuuh. Van. 231

Pa 1 l a s .

0

<De,·enter).

337-338.395

78.97,222,283, 299.314.335.

630

Pallas-Unitas. (Deventer). 338

Pape. C.W.. 407.408
Paris. 262.263
Paris. (Delft). 97. 252. 335, 341. 350, 354. 356,

358-361.363.365.367.368.369.370.404
P/iris. (Leiden), 350.358.370
Pater. J.R., ( 1817. NH, kandidaat-notaris). 303*
Peet. J.. (slager - wethouder). 380.381
Pels, C.P.. (1810. RK, wijnhandelaar burgeineester). 177.178.187,446
Pelh, P. Gallenk:imp. C 1802. wijnkoper).

183.

185%

Plinsinga. W.. ( 1850. NH, koopman). 377
Polak. A.L., (1805. JO. fabrikant in tabak). 180.
188.210

Pomerance. A.. 349
Pool. J.P.. mr..(1799, NH, procureur). 21()
Pc)rtielje. P.. (student rechten). 355
Posthuma. F.A.. ( 1822. DG. kassier en debitant in

de Staatsloterij). 313
Potter, D.. 35
Potter. 216
Potterie, La. (kai)itein). 145
Praag. J. van. 164

Pelt. B. van. ( 1843. WH. tic)taris), 188

Praag, J.S.. 210

Perk. (1819. WH. expediteur). 190.192.194.195.
196,197.28()
Perrin. J.. ( 1820. NH. docent Engels gymnasium).

Prange. A.J.A.. (1863. NH. directeur rijb-HBS).
115*. 131.231.232.233.420
Prins, L.. 94.95
Prudentia tincit. ( Harmelen). 379

29()

Perj. D.Pz..40

Punt. S.C.. 413

Petru.f. ( Leiden}. 349'
Petzold. J.. 454

Punnerender Schaakclub. \99*

Philidor, F.A.D.. 25,26.3(). 95,96,121.262,361.
4()8.44(), 455
Philidor. (Amsterdam), 124. 161-166.170. 171.
189.191.193. 207. 292.299.328.459.463.
467
ph ili doi .

(Amsterdam

- studentenschaakvereni-

Pyman. G.J.. ( 1750. minister van Oorlog). 145.
407.446
Pythagoras. 441
0
Quack,

J.

de.

( 1769.

ambtenaar. burgemeester).

144.151.153.156.170

ging).354

Philidor. (Groningen). 1 1 1.357
Philid 01 .

(Leeuwarden). 97.98* 111. 117.121.

173.187.197,2()0.2(12.203.205.211.212.
213.214.215,217.222,251 *. 252.255.256,
266. 303-316. 327. 328, 329. 331. 333. 335.
336-337,34(). 343.344.346.356.432.433.

Raadt Offerhaus. J. de. ( 1829. NH. predikant). 397
Raat, De. Conderwijzer), 376
Raalte, B. van. 1 1825. NH, winkelier). 189
Rabauw. A.. 302

435,469

Raland. F..

Philidor. (Utrecht). 354
PHILIDOR. (Ainsterdam). 354. 355. 356. 357.
362,363,364.365,368,369.377

Pierwn.412

Pijpers. J.J.H.. (1849. NH. steendrukker gemeenteraadslid). 233
Pij7.el. W.J.. ( 1832, student theologie). 189,192
Pinedo. J.. ( 1835. JO, Londer beroep). 114.1 15.
126 129.167.168.220

I)e

R
Raab van Cansteijn, Van. 210

(Schiedam). 222
De P/ON, CAmsterdam). 354.355.362
Pius IX. paus. 52
Place. F.P.. ( 1798. EB. art,). 379
Plantenga. B.. ((182(). NH. whakshandelaar en
kruidenier). 3()3*
Plantenga. B.P.. 303'
Pi )11.

Plantenga. 0.. ( 1821. NH. koopman). 210
Plantenga. P.T.. ( 1817. NH. koopman). 3()3*
Plet, J..310
Plet. W.C., C 1831, NH. meul,elmaker - kwpman).
3101

188

Ranitz. S.M.S. de. ( 1838. NH. notaris). 356. 397
Ree. H. . 1(). 106.114
Regoun. A.C.. 189

Rei ierdam. H. vati. 193.194.195.197
Reijners. H.J.. 21()
Rennes, D.W. van. C 1837, NH. werktuigbouwkun-

dige). 234
Rennes. mej. J.J. van, 234
Reponty. 1 5 1

Reti, R.. 44()

Rdimim, sans fin, (Vlissingen). 83.122.140.159.
16(). 17(). 205.294
Reuther. ?P. de. (militair), 145

Reyne. D.. 38()

Rhijii. A. van. C 1844. NH. arts), 296. 297. 298.
418-419,432.442.471

Richter. J.P.. 29

Ridderhof. W., ( 1841. NH, agent), 296
Rietstap. J.B.. 193
Runvaan, A.E., ( 1824. NH. geen beroep), 29()
Ringler,

A.K..

( 1817.

NH.

kunsthandelaar

en

631

foti)graaf), 30)

Rocho . Von.

Schaick helingh. G.H. ·an. 18.32
Schas, W.D.F., mr.. C 1821. NH. burgemeester).

15

Roepel, P.C., (militair). 27.153
Rogaar Snellerhrand. 75,94
Roggen. A.W van. ( 18() 1. NH. wethi,uder
commissionair), 188,195, 21().432
Romeon. A.. ( 1828. RE. rector). 326
,

Romein. J.P.. C 1 822. NH. koopman 1. 3(;41

Rcit,iswinkel. J.. ( 1745. advc,caat). 27'k. 146.153
Rosenthal, S.. 282
RoNem. P.H.R. van, mr., 233
Rcitterdanisc·h Schaakgenruits,·hap. 229,252,253.

379

Schella. J.D.R.. dr.. ( 1855. DG. leraar H BS). 243
Scheidler. C..Carts). 146.153
Schepel. M. Hainminck. 247.416
Schepen. J.D.. 373
Schiei-beek. R.. ( 1857. NH. indemij,er), 376

Schiitsma, J.. (!821. NH, zilversinid). 217. 218.
373

Schilt. A.J., C 1871. NH. cotiimivionair en kassier).
302.303

255.256.259.267.268.286.298,329.351.

Schimnielpenninck. 145.146

352

Schoon.142

Rotterdamsche Schactkge:els,liap. \20
Rous.seau, (inspecteur der Regist.), 99*. INO.
182.210

Schotel. 22
1 8 1.

Schounenburg. J.T. \·an. 191).194

Rueb. A., mr.. 279,349*. 350,37()
Rueb. Chr.. (student rechten), 349,370
Ruiter. F.. 5. 51. 67. 68. 70. 90. 13(), 131. 136.

412,419,420,422.465
Ruiter Zijlker. 416

21

Ses.,·a. (Utrecht). 252.354.356.357.363.368.377
Sforza. C.. 20,46

S
Sachsen. J.F. von. 42

- /.eepfubri-

Sarfatij. H., 35
Sarluis. D.. dr.. 189.197
Schaaff. J.G. mr.. (1798, NH). 317

Sdwahmb.

Schuijer, E.H.. 25
Schuilinck. J.W.. ( 1842. RK, hootdonderwij/er).
317*

Rutgers. F.L.. (1836. NH. predikant). 210
Rutte, J.L. Le, 193. 197
Ruwe. J.H. de. 38()

Sanders. N.J.. C 1820. RK, apotheker
kant), 297

Schroevers. A.T.J.. 190.197

Schumpeter. 66.67
Schutter. J.A.. (Mudent rechten), 357
Sebel. G.. (1765. hoofd Genceskundige Dienst
Nederlandse leger).145
Seligmann, J.. (18()5. JO. koopman). 164
Serrurier. 4()7

Runsink, J.P., 397

Ruy Lopez.

Schounenburg. C.D. van. 189.194

Sibbing, T.. 333
Sickinghe, O.J.. C 1858. NH, politicu. - jurist ). 231
Silbermann. J., 20
Simon. J.. 245
Simon. M.. ( 1839. RE. wijnhandelaar). 309

Simon. O.P. Waller. (1832. DG. steent:,brikant).

(Groningen). 339. 355. 357.363*.

368.369*

307
Simons. J. 286

Sc·haakc·lub Sneek. 218*. 334,335.340

Simons. L.D.. 189.193. 195.197.284

13\. 232-233.234.235.246.
251.252,315.333.335.341,378. 4 1 7.4 1 8

St·11(wkclub Utrecht.

Sissa. 262.263

Schaakclub Veendam. 371

Sis.w. (Den Haag). 221.283
Sisw, (Leiden. voor scholieren). 274.351
.3/O·a. (Leiden. studentenschaakvereniging). 349

Sc·hatiki·hth Wissingen, 335.340
Sc·haakicillege Wic·.finge,i. 119.34). 345*
Si·haak·genoots<·hap Amer.0 ."1. 183 184.

.Ws.w. (Wijk bij Duurstede). 173. 176, 177-179.
186.

197. 198. 204. 212. 213.214.261. 266.451.

467

187.

200.

202.

203.

2()4.

205.

2()6.21().

23(),

254.266.342.379.409.435,446.467
Skelton. J.. 453

Sc·haak,Ve,tricit.w·/lit/, te Alk,tiaw-, 152. 159, 455.
466

Slangen. J.H.W.. 435

Schaakgraag. Hieron>'mu4,181.249
Scliaakkc,ningin. C Dell't). 358.362
St·hmikmat. 1 Arnhem). 246
Schaakmat. (Utrecht). 23141
Schaakm·ereniging 64 (Ani3terdam). 355.362.

Slm,s. A.R.. C 18()5. NH. notaris). 379
Sloos. R.C.. ( 1811. NH, kapitein ter tee). 21 (). 211.

Schaalie. M.. 194
Schade. J..19(). 192

Sloos. A.. (notaris). 379

379

Sicxis. R.C. jr.. 11837. NH. kandidaat-not mAL 379
Sluyking. W.. ( 1793. RK. keen heri,ep). 230
Smissaert. H.B. Chtudent rechten). 355
Smit. Fr.. 151

632

Smit. P.. (landbouuer). 376
Smith. G.C.. (1846. NH. chemisch industrieel I.

Stoot. J.M. i·tin der. (RK. pastoor). 434

Std\·e. J.H.. (1823. EL, koopman). 155.158.176.

188

177.214

Smith, H..376

Stramroc,d, W.F., ( 1817. NH. bockhandelaar uitze,erl, 1()4*. 177,209.41()

Smith. W.. ( 1825. NH. dagloner). 376
Smolck. J.. (notaris en prcicureurl, 146

StrOd in Ae,kiragt. (Weidum ). 117

Smulder1, W. 5.5 1.67.68.70.90. ! 30.131.136.
412.419.42(). 422.465

St,·id i,1 Eendragt. (Woud+end).
379.382.47()

Sileeker Schaak·ge.el.w·/i<qi. (1875). 97. 216. 217,
223.224.226.227.329.334.373.467
Siteeker Sc·/imikre. els,·hap. (189()). 97. 218, 227.

Strijdt niet Bileid.

.st,-64//14.9. (Bergen op Zix,m), 179.410
(Nes aan de Amstel). 378

.St,7» met Beleid. (Nijinegen). 108.

329.334,373,467

18().

186-188.

192.193.195.196.197.198.199*. 200.201.

Sneltjes. F.D.. ( 181 1. NH, heel- en vroedmeester.
genrenteraadslid). 186,195.210.307.432
Qxlenkamp. P..(1814. NH. kapitein der ./rtilierie).
186

202,2()3. 205, 2()6, 207. 21(), 214. 254, 266.

299.307.329,335.337,387.410.432,467
Strijen, Van. (notarih). 178
St,·cibect. ('s-Hertogenbosch).Ill. 179-183. 198.

Sodenkamp, W.A.. ( 1804, NH. kapitein der
artillerie). 186
Son. M. van. (adi ocaat. later rentenier). 153.154.
159

222.254.264.329.467

Sunderland. Earl (,f, 25
Stissholr. 22(). 42()
Sutherland. J,G.. 118

Speet. J J..( 186(). Nh,

leraar gymnastiek). 234.

243.244

SPEL.

210. 373-374.

(Utrecht).

SVAmste/iyen, 340

SVSMDS.
354.362

Spinciza. 413

Swan. De.

(Utrecht), 354.362
1 1 5

Swan. ?A.W.. (?lid superintendentie). 142.144

Splinter. mej. S.M.. 247.248
Spoelstra. 187
Spoelstra. B.. C 18()8. WH, luitenant-k<,lonel). 108,

187.195.21().412
Springer. J..414
Staci van Hol. tein. J.F.S.. 188
Staelinan. (lid THeede Kamer). 288

T
Tarra„ch. S. . 442

Tartakower. S.. 440
1 I

huh-turatiga. (Leiden).

349.41(1

Tchigorin. M.1.. 385
Tels. H., (hoofdredacteur NRCM 191

Stalle).81*

Temmen, J. kan, C 18()6, NH, kantoorbediende en

Stamma. Ph.. 30.96

(Groningen). 98*, 221.222.223. 252
258.298.313.335.339. 357.368.4(*). 417.

winkelier). 3(B'k
Thie. W.. ( 1841. LU, kleermaker), 241,242.243
Thorbecke, J.R.. 50.52,67.422
Tieleman. H.. 62.63.64, 88.90

438

Tii!. Van der. 189

Starck. J.G..Carts). 146.15(). 153
Vmmkm

Stuitjlicm. Utrecht). 353

Tinholt. C.. 220

Stauntcin, H., 262.286*. 353.361

Tinholt. J.A.. ( 1827. NH. scheepsgeragvoerder).

C

Skmmm-Clitb. (De n Haag).190

3()1. 302

Steel. C.J. van, ( 1814. NH. stadst)(,de). 3(X)
Steevens, H.W.M.. 1 1839. Nh. banketbakkeri.

Ti,nken*. J.E.. ( 1866. NH, /.oon landbc,uwer). 376
TAireli i·an Detrnter. 338

117.301.302.3()3
Steffelaar. C.T.. ( 1834.0 K. distillateur). 297
Stein. (Den Haag). 97.120.158.173.174,187.
189-197. 198. 2(*). 2()2. 203.205. 2()6. 2()7.

7/·es An igo.,·. (Bennebroek), 120.264.346
Tresling, .1.D.. ( 1868. advocaat). 114*, 167. 171,

254.259.279,280.283.284.292.293.299.
327.328,329.346,373,467
Stein. Elias. C 1748, JO), 23.26.27.28. 29.30.95.

96. 141. 143. 144. 153. 158. 159.264.265,
4()7.408.424.457.463.466

219.22(), 233*. 316.
Tricht. C.E. van. ( 1818. NH. officier ,·an justitie).
210
Trip. 1 1.. C 1855. NH. advc,caat en pr rureur).

Trip,.1..(1811.NH, gepensioneerd kapitein . 308
TRIV.1 Leiden). 350

Stein. Emmanuel, dr., 189.19(), 192*. 194, 196

Tri,mp. J.C.E.. C 184().NH. uudenth. 21().373

Steinit/.. W.. 101. 243, 282. 286. 298.440. 441.

Ti·onip. J.H.. 373.374

442,456

Stolte. G.M.. mr.. C 1839. EL). 243

356.

397

Tr<,mp. J.S.. 373

Tnimp. J.S.C.. 373

633

Tiomp. S.S.. C 1798 ). 373

Voghelaer, 15

Troinp, T.. ( 1862. NH. igarenfabrikant). 374
Tromp. T.H.. 373
Trotiip, T.S., ( 1834, kadet). 373
Trot„t. G., ( 1776. medicus - ap(,theker). 146
Tro<N. W.. (1 8 1 2. NH. childer). 3()6

Voigt, W.G.F.. ( 1797. EL.. kapiteiiil, 194
Vcink. J.B.L.. C 1 8()5. RK, heel- ei, \erlo*kundige)

l's,·11(1111111-(ilit<(i.

1

210.432

Vc)(irbei itel. A.. C 1835. geeti. geen heroep). 243

VIMne. graiin un. 15. 247

litreclit). 353

Vo(1171;·elil. A. i':in. ( I X29. NH. <)11ilet-K·i i/er). 237.
241

C;
1' i „i,· ict,·ts, cl'Ii·unl. 381
VA, R., 36
Uden Ma,man. H.5 1837. NH. pirdikant), 356.
397

V o 4 iii.je r. 4 1 2

Vreede. P..145

Ullucker. 29
Unzicker. W., 2()
Ut,·ec·/it.\·c·he Sc·/nic/kie'-,4.g ·h,tp.

118. 2()7. 230.

231

\'/·ietich'/ik/·in,Q. ch: (Leeu\#arden), 255, 256. 316.
329.337.344.374
11-icitch,/ik,·i/i,w. c le. C R(,ttet-cla iii). 346

Utrecht. ·lie Si·liciukrci-ecitigilig. 231-232.

233.

V/·ic,uh'//trot/,i·. (G,)uda).

175,176.187,2(36.21().

215.299-300.328.336.343

237.335

Lturbanti*. H.. C 1863. NH. cmder\\ il/er). 323.326

Vi·ie,ic/.ic·/1,4, 2/1 ()efi'lit'ili. C Alki„Li.ti·). 97.122.144).

155-158. 16(). 17(). 172. 173-177. 183. 197.

V

201, 204. 2()5. 214.215. 254. 261. 266. 299.

Valkenburg. Van. 193
VAS. zie Vereeit'.id Ait.vc'/ cht,/1.*c·h .3'<·hcuik,ve/10(,t.\(/1(41

Velde. H. te. 59
Veraart, J.J.. ( 1841. RK. expediteur). 188,22()
Verbeek. W.J.L., C 1820. RK. art.,). 23. 98. 104,

4()8.433.435.458.466.467
Vrieze. D. de. 376
Vrind. A.. C 1857. genieente-(,ntr·anger). 376

W

105.106.107.108.1(W. 111.112.117.124

Waagmeester. S.. 380
Waah, G. van der. 179,1 82

127.132,176.177.178.179.182.187.188.

Wacket·nagel. 18

2()4,206,210,282.3()(), 337.363,378.408-

Wageniann, E., 66,67,7(), 128,132,136.393*.

409,411,415.442.471
Verbeek. J.J.A. (1 8 1 5. RK. apotheker).177.210
Veree,ligd Al,1.ste,·cluinsch Schaakge,i<,citscliup.91,
161.167-169.171. 218. 246. 251. 252. 328.

333.335.336.341.467
VereeIiigitig. de, (Den Haag). 245.296
Vergiliu#. 23
Verhagen. 0., ( 1814. NH. zoutzieder), 410-411,

412.435,442.471
Ve/"mmik door ()efeizitig. (Rotterdaml. 13). 1 22.
137.140,159,161.17(). 173.179.20(1. 202,

2()3.205.212.213.214.216.222.229.258.
299.300.308.329.379*. 466
Vermeulen, F.. (advocaal). 181.182

Vermunt. G..(1834. RK. ,ocieteithouder).218
Vernimmen. P.. ( 1847. RK, hotelhouder). 236
Verschuur. G.. (?1765. burgemeester). 153.154
Vida. M.H., 23
Vigeliu5. J.C.Th.. ( 1824. NH. apotheker). 284
Vink. B. jr., ( 1804, RK, winkelier). 189.197
Vize\'ene. M.. (1815. JO. graanhandelaar). 189.
195.196.197.280
Wissing.w·he Sc·hm,kc·/uh. 34(}
VIc,ten. Van.412
Vogel. 29

Vogel. J.G.A. de. C 1828. NH. planter). 245.284

464

Wagenuar, J.. 22

Waldeck. prins L. van. 25.27*
Walker. G.. 56.101.276

Waning. D.P.J..(1817. NH. notaris), 282.283
War til,ier Schactkclub. 3N\
Warin, J.. 27*. 154*
Warren, W.A.Th.. (1824. RK, arts), 317*. 318,
32(). 321.322.344
Wassenbergh. E.. (profe+sor). 28

Watt. J.. 56,276
WeI:,ie,1 verhc,eclt geraal·, (Leidxchendam). 258'.

291.292
Wennekendonk, P.A., ( 1843. RK. wijnhandelaar).
231.232.233.317*.318.418

Wentieke,, H.J., (1847. RK. brc,cxibakker). 301.
3()2

Wentel. A.. C 1794. NH, oprichter). 157.158. 174.
176.177.433

Werff. A. \·an der. 24.45
Wei-kliecle,1-R·hauk ·e,·ee,iiging.

C Utrecht).

147

233-23-1.235.245.273.418,446

Werrndly. T.J., (ps. Didyinus. 1829, jurijt). 180.
2 1 (), 211.299.338.353.362
Wessein. A. mii. C 1834. NH. advocaar en directeur
verzekeringfinaatschappij). 349

634

Westei·*m. C Bolsward). 246. 315. 335.340-341
Westerman en Zoon. 1 0 1

Westerveld. G.. 2(1

Westerveld. G.W.. 317
Wesm,inster Chess Club, Londen). 122
WHIST. (Amsterdam). 356.362.363*
C

Wielen. IJ. van der, C 1844, NH. logementhouder).
312,313.316

Wijk. T. van. (student medicijnen). 350: 359
Wijsenbeek. Th., 77
Wilhelmina van Pruisen, 49
Willem Frederik. prins. 27
Willem Frederik Hendrik. prins, 391 4
Willem George Frederik, prins, 27
Willem L koning. 50.51.67.152*. 373
Willem Ill. stadhouder. 23
Willem III. koning, 391*
Willem V, stadhouder, 23.49, 61.144
Willem VI. graaf van Holland, 12.31
Willem van Oranje. 22
Winkelman. J.H.. 35
Winkler. H.. ('11796, NH. winkelier). 303. 305,
306

Winkler. R, 58
Wixsink. J.A.H.. ( 1848, N H. telegratist). 316
Wit. D. de. ( 1819. NH. grutter). 156.176
Witt Hamer. M.J. de. C 1843. geen. advocaat). 349.
410

1Vitte Paard. /tel. (Leeuw·arden). 337
Wonder, P.C.. 94
Woud, A. van der, 198
Wouda, C. , (1 8 1 9. NH, stukadooren meubeltiiaker). 307
Woude. R. van der, 3()7

Z
Litrikic),1. l Leiden). 349.362
Zeeman. P.. < 1865. student natuurkunde), 350
Zeemanshc,cip. 4 Am.sterdam ). 167

Zeidler. J.A.E.. 4 1 4

Zier. J.G.H.C.. 286
Zijlker. J.F.. 381
Zijlma. G.. ( 1842. NH. landbouwer), 375
Zomerdijk. H.J.. 87.103.137
Zuidema. L.W.. 220
Zuidhorn. 381
Zukenon. C Amstelveen). 238*. 283. 286. 335,
340.373.377-378.379.470

Zukertort. J.H.. 283.286*. 385
Ztaphense Sk·haakvereeniging. 251

Zuylen van Nyereli. P,J, van. graal. C 1743.

militairl. 27*, 29.3(). 144,264.457
ZR'aan. de. C student). 36()
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OVER DE AUTEUR
Henricus Johannes Gerardus Maria Schc)Iten werd op 25 februari 1956 geboren te Vught. Na in 1974 het diploma
gymnasium- te hebben behaald. studeerde hij experimentele natuurkunde aan de universiteit \·an Utrecht. Tijden+
ziin sludie was hij vocir/itter van HMC 1)en B€)si·It. deMijds de grootste schaakvereniging van Noord-Brabant. Ook
slaagde hij voor de KNSB-examens schaakinstructeur A en B. Binnen de schaakbond wa< hij werkzaam aix trainer en
docent. Ook was hij geruime tijd lid van dc Bondsraad.
Zijn studie sloot hii in 1983 at'met een docti,raaidiploma. specialisatie kernfysica. Hij ging werken bij het
autoinatiseringsbedrijt' Cap Gemini. Na de eerste jaren in technische functies te hebben geopereerd. specialiseerde hil
zich na 1993 in het besturen van complexe veranderingsprocessen. Hij behoort toI de experts op dat terrein. Vanwege
zijn baan heefthij van juni 1994 tottebruari 1997 in het buitenland (Brusselen Londen) gewoond en gewerkt.
Vanaf begin 1992 heeft hij rich in zijn vrije tijd toegelegd op de studie van het schaakleven in Nederland in de
negentiende eeuw. Met schaakhistorisch onderzoek had hij eerder kennisgeniaakt door zijn hijdragen aan de
jubileumboeken van HMC' De„ Busi·h ( 1987) en S. V. Ei,idhot·en 1 199()).
Hij is gehuwd met Wampie Timmermans en heet't drie kinderen: Peer. Lara en Mat4. Hij woont in Bilthoven.
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