
Ik pleit er al langer voor om een manier te vinden het religieus 
onderwijs te integreren met de buitenwereld.

Een eerste stap zou het introduceren van schaaklessen kunnen zijn.
Schaken is immers een Joodse traditie en een overwinning op 

het antisemitisme.

oen Nemtsov recentelijk in Rusland vermoord werd, 
riep de Tsjetsjeense leider Kadyrov de moordenaar 
tot held uit. De opposant van het Kremlinregime was 
door de Jihadisten gehaat na zijn uitspraken naar aan-

leiding van de terroristische aanslagen op Charlie Hebdo. De 
piste van een antisemitische moord lijkt de meest waarschijn-
lijke op dit ogenblik.
Ook een andere oppositieleider valt op omwille van zijn achter-
grond.
Toen Garri Kasparov in 1963 in Azerbeidzjan was geboren als 
Garri Weinstein, waren de professionele vooruitzichten voor 
een Jood onder het communisme bleek. Zijn vader, Kim Moi-
sevich Weinstein stierf toen Garri 7 jaar oud was. Schaken was 
één van de weinige sporten of carrièremogelijkheden in een 
regime die sinds Stalin het antisemitisme tot staatspolitiek ver-
hief. Zoals het Christendom het antisemitisme invoerde om te 
vergeten dat Jezus Joods was, zo wilden de communisten de 
Joden vergeten die de revolutie mogelijk maakten.
Het wereldschaakkampioenschap is tot stand gekomen op het 
einde van de 19de eeuw. Sindsdien telden we 16 kampioenen. 
Kasparov was de 13de. 
Maar ook het eerste wereldkampioenschap was een Joods on-
deronsje. Wilhem Steinitz won van Johannes Zukertort. 

Steinitz was in 1836 geboren in het Joods getto van Praag. Zijn 
vader wou eigenlijk dat hij rabbijn werd.
De tweede wereldkampioen was Emanuel Lasker, de zoon van 
een Duitse chazan (voorzanger). 
De vierde was een Russische niet-Jood, Alexander Alekhine. 
Hij bevond zich in Frankrijk toen de nazi’s binnenvielen. 
Om de nazi’s goed gezind te zijn, schreef hij artikels over “het 
Arisch en Joods schaken”. De artikels overtuigden de nazi’s 
hoegenaamd niet en erkenden het schaken dan ook liever niet. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Sovjet Unie de onbe-
twiste leider van het wereldschaken. 
De zesde wereldkampioen werd Michail Botvinnik. Stalin wou 
de Joodse revolutionairen, waaronder zijn rivaal Trotsky, zo 
snel mogelijk vergeten en voerde de antisemitische propaganda 
op. 
Botvinnik stuurde het volgende telegram aan Stalin: “Door 
bloed ben ik Joods, door cultuur Russisch en door opleiding 
Sovjet”.
De achtste wereldkampioen Michail Tal bracht in zijn spel de 
Jiddische levensvreugde. 
Het spel van de eeuw werd gespeeld in 1972. Het was een spel 
tussen een Jood en een antisemiet en tussen het Westen en het 
Oosten op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.

door A.Z.
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Boris Spassky speelde tegen de geniale Bobby Fischer.
De FBI schaduwde Fischers communistische moeder. Zoals in 
Rusland, werden vele Joden in de VS vervolgd, paradoxaal om-
wille van hun communistische sympathieën. 
In de VS werd zelfs geschreven dat Fischer half Joods was. Pas 
veel later werd bekend dat ook zijn vader, een Hongaarse fysi-
cus, Joods was. Spassky was een Russische nationalist met een 
antisemitische overtuiging die uiteraard nog sterker werd toen 
hij verloor.
Kasparov was de zesde en laatste Joodse wereldkampioen. 
Maar wat legt de vooringesteldheid van Joden voor het scha-
ken?
Een mogelijke uitleg is dat dit het meest gepaste spel was voor 
de sjtetl, het typisch Joods dorpje in Polen en Rusland.

door A.Z.

Het bord en de stukken konden gemakkelijk opgeborgen wor-
den bij een inval van de Kozakken.
 Het was ook een spel dat geen financiële middelen behoefde 
hetgeen toch niet aanwezig was in de armzalige dorpen. 
Een culturele uitleg is de meest plausibele. Schaken paste in 
de cultuur van Europese koffiehuizen alsook op de focus voor 
Joodse opleidingen. De gelijkenis met het bestuderen van de 
Talmoed valt ook sterk op. Steinitz was een uitstekende Tal-
moedist. 
Men kan ook niet ontkennen dat de meeste Joodse wereld-
kampioenen leefden in landen die sterk antisemitisch waren. 
Het schaken was soms de enige manier om status te verwerven. 
De objectiviteit van het schaken is altijd het meest aantrek-
kelijke voordeel. Werk kan subjectief beoordeeld worden, een 
muzikale compositie kan verworpen worden alsook het ge-
schreven woord. Maar schaken steunt niet op geluk of een me-
ning. Ofwel win je ofwel verlies je. Vooroordelen hebben hier 
geen invloed op.
Dit was de aantrekkingskracht van het schaken in de 19de en 
vooral de 20ste eeuw. 
Dit verklaart misschien waarom er sinds Kasparov niet alleen 
geen Joodse wereldkampioen meer is geweest, maar ook waar-
om het schaken door de snelle en voorbijgaande moderne cul-
tuur het inventieve menselijke brein niet langer als status telt. 
Toch bestaat er niets beters dan schaken om het brein te 
oefenen en opleidingen mogelijk te maken.


