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Bij wijze van afscheid 

 
Toen ik me voornam een necrologie te schrijven ter gelegenheid van het overlijden van Leon 

Pliester leek me dat een eenvoudige klus die wel in een uur of twee was te klaren. Maar nu ik 

achter mijn laptop zit vraag ik me af waar ik in vredesnaam aan ben begonnen. Ik kende Leon 

al meer dan veertig jaar en als ik aan hem terugdenk rijgen de herinneringen zich vrijwel 

automatisch aaneen. En er zit zoveel memorabels bij dat ik zelfs aan vele tientallen pagina’s 

niet genoeg zou hebben om hem enigszins recht te doen. Daar komt dan nog bij dat ik al een 

paar dagen het onbehagelijke gevoel heb dat ik met zijn dood ook een deel van mijn jeugd ben 

kwijtgeraakt.   

Laat ik maar met een oude herinnering beginnen. Iets vrolijks, want dat was toch wel de 

meest kenmerkende eigenschap van onze vriendschap. Op mijn zeventiende besloot mijn 

moeder dat we met het hele gezin veertien dagen in Zeeland zouden gaan kamperen. Ik vond 

het een bizar idee. Waarom zou je jezelf onderwerpen aan allerlei vakantieontberingen als je 

ook rustig in de tuin zou kunnen zitten met een mooi boek. Er was echter geen ontkomen aan. 

Om het leed enigszins te verzachten bood Leon spontaan aan mee te gaan. We zouden een 

schaakbord en een klok meenemen. Hij kon ook nog ergens een tweepersoons puptentje 

regelen. De camping stemde wonderwel overeen met het schrikbeeld dat ik mij ervan 

gevormd had. Chronisch verstopt sanitair en veel gillende en schreeuwende kinderen. Ik kan 

me nog levendig het geluid voor de geest halen van een kleuter die een treffende imitatie van 

een cirkelzaag ten beste gaf. Daar begon hij doorgaans rond een uur of zeven ’s ochtends mee. 

Verder waren er natuurlijk muggen (veel muggen!) en lekten de luchtbedden. 

Na een paar dagen kwamen Leon en ik op het idee een tienertoerkaart aan te schaffen zodat 

we overdag konden gaan kijken bij het IBM-toernooi dat in Amsterdam werd verspeeld. De 

familie ging er als vanzelfsprekend van uit dat we na afloop van elke ronde weer gewoon 

zouden terugkeren naar de camping. Een misrekening. We treinden elke avond naar het 

ouderlijk huis in Eindhoven. Daar had je echte bedden, geen muggen en ook geen kleuters die 

een cirkelzaag na konden doen. Ik belde uiteraard elke dag op om de smoes van de dag te 

debiteren. Om tien uur was de ronde nog niet afgelopen, de trein had vertraging etc. etc. “Dat 

openbare vervoer is echt heel beroerd, jullie hebben er geen idee van...” Verder sliepen we 

natuurlijk in “nette jeugdherbergen of bij familie van Leon”. Men hoefde zich geen zorgen te 

maken.  

Leon heeft maar een paar jaar bij Eindhoven gespeeld. Na zijn eindexamen ging hij 

psychologie studeren in Amsterdam. Als ik bij hem logeerde heb ik hem daar overigens nooit 

op betrapt. Hij had geen tafel of een bureau en de paar psychologieboeken die hij bezat lagen 

netjes op een stapeltje in een hoek, zonder aantekeningen of onderstrepingen. Ondertussen 

leidde hij een boeiend leven. Hij was kind aan huis op de wietboot van Kees Hoekert, in die 

tijd een trefpunt van iconische figuren zoals Jasper Grootveld die vlak naast die boot vlotten 

bouwde met afvalmateriaal.  

Uiteindelijk is hij wel afgestudeerd maar het vrije ongebonden leven als beroepsschaker trok 

hem meer dan een leven als psycholoog. Als schaker blonk hij hoofdzakelijk uit als 

analyticus. Ik kan daar over meepraten want toen hij zijn eerste boek over het Nimzo-Indisch 

schreef heb ik een tijdje geassisteerd. Assisteren is eigenlijk een te groot woord want de 

‘briljante’ wendingen die ik vond, waren doorgaans niet bestand tegen de analytische geest 

van Leon. Hij heeft er ook erg veel tijd in gestoken. Als ik hem s’ ochtend opbelde om een 

variant door te nemen was hij met zijn boek bezig en als ik hem rond een uur of elf ’s avonds 

belde was hij nog steeds aan het werk. Het resultaat was er ook naar. Zijn boeken werden zeer 

goed beoordeeld en worden anno 2012 nog altijd gebruikt als studiemateriaal.  

   



Voor dit artikel heb ik een partij uitgezocht waarin niet het Nimzo-indisch maar het Frans aan 

bod komt.  
 
Leon Pliester - Gert Jan de Boer (1987) 

 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 Le7 5. e5 Pfd7 6. h4  de beroemde Chatard-Aljechin 

aanval. 6… a6  een zet die ik niet helemaal vertrouw maar ook 6… c5 en 6… Lxg5 zijn niet 

zonder risico. 7. Dg4 Lxg5 8. hxg5 c5 

  

 

 
 
9. dxc5 (!)  het is de vraag of de aanvalszet 9. g6 iets oplevert. Men zie: 9… f5 10. Df4 h6 11. 

dxc5 0-0 12. 0-0-0 Pc6 13. Pxd5 (13. Pf3 Pxc5 14. Lc4 De8 15. Txd5 Pe4!) 13… exd5 14 

Txd5 Pcxe5 15. Td6 De7 16. Pf3 9…. Pxe5 10. Dg3 Pbc6 11. 0-0-0 f5 een lelijke zet maar de 

vraag is of zwart iets anders heeft. Zwart verhindert in ieder geval de opmars van de witte f-

pion. In de partij L. Pliester - P. Guilian, Edinburgh 1988 volgde 11… De7 12. f4 Pd7 13. 

Pxd5 exd5 14. Te1 Pde5 15. Pf3 Le6 16. Pxe5 Pxe5 17. Txe5 g6 18. Dc3 0-0 en nu had wit 

met 19. Dh3 aan alle tegenstand een einde kunnen maken. In de partij volgde 19. De1 en ook 

dat leidde tot winst. 12. Pf3 Pxf3 13. gxf3 De7 14. Ld3 g6 15. The1 Dxc5 de zwarte stelling 

lijkt nog solide maar blijkt bij nader inzien een gatenkaas. 16. Lxf5! gxf5 17. Pxd5 Kf7 18. 

Dc7 Kf8 19. g6 hxg6 20. Th1 Th5 21. Pf4  en zwart gaf op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leon vond het leuk eindspelen tot op het bot uit te analyseren. Dat gold ook voor 

eindspelcomposities. We hebben twee studies samen gemaakt.  

 

L. Pliester en T. Balemans 

 

 
 

Wit aan zet houdt remise.  

1. Kd3 1. Ke3? verliest: 1… a4 2. Ke4 Kd6 3. Kd4 g3 4. Ke3 Ke5 5. Kf3 Kxf5 6. Kxg3 Ke4 

7. Kf2 Kf4! De zwarte koning slaat eerst toe op h4 en ontfermt zich pas daarna over over de 

pion op a3. 1… Kd6 1… a4 leidt na 2. Ke3! tot zetverwisseling 2. Kd4! a4 3. Ke4  dit is een 

basisstelling: wederzijdse tempodwang. (Twee andere stellingen om in de gaten te houden 

zijn Kf4 versus Kf6 en Ke3 versus Ke7.) Er kan volgen: 3… Ke7 4. Ke3 Kf8 5. Kd3 Ke8 6. 

Kd4 Kd8 7. Ke4 Kc8 8. Kd4 Kc7 9. Ke3 Kc6 10. Kd4 Kd6 11. Ke4 (Dezelfde stelling 

ontstond op de derde zet) 11… Kc5 12. Ke5 Kc6 (Hij moet natuurlijk wel binnen het 

kwadraat van de pion op f5 blijven) 13. Kd4 Kd6 14. Ke4 (de derde keer!) etc.  

 

 

 

 

Ongeveer een jaar geleden belde Leon op met de mededeling dat hij aan cirrose leed, een 

ernstige leveraandoening. Hij klonk verontwaardigd. Cirrose maakt zijn slachtoffers 

doorgaans onder zware drinkers en Leon dronk niet. Na een of twee glazen werd hij al 

misselijk. In de maanden die volgden had ik regelmatig telefonisch contact met hem. Zijn 

leven stond in die tijd bijna helemaal in het teken van zijn ziekte. Los van allerlei 

onderzoeken en kleinere ingrepen werd in die tijd zijn galblaas verwijderd en moest hij een 

paar keer onder het mes om een nieuwe stent in zijn poortader te laten zetten. In al die 

gesprekken verbaasde hij me echter steeds weer door de laconieke wijze waarop hij met zijn 

ziekte omging. Ik heb in die tijd ook geen moment gedacht dat het wel eens helemaal fout zou 

kunnen aflopen. Hij stond op de nominatie voor een levertransplantatie maar volgens de 

specialisten was hij nog geen urgent geval. Dat veranderde eind september. Leon was 

bewusteloos geraakt en werd met spoed naar het AMC overgebracht. Ik belde hem een dag 

later. Ofschoon hij volkomen helder was klonk hij extreem vermoeid. Het was een turbulent 

gesprek want tijdens het gesprek waren er een aantal verplegers bezig met een infuus en het 

instaleren van allerlei meters.  



Een paar dagen later was hij weer de oude. Althans… zo klonk hij. Hij vond het jammer dat 

hij niet bij kennis was toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Dat transport had de nodige 

voeten in de aarde want Leon woonde op drie hoog en de brandweer moest er aan te pas 

komen om hem naar beneden te takelen. “Er was verdikkeme niet eens iemand met een 

camera in de buurt om het even te filmen.” Verder lag hij niet slecht in het AMC. Vanuit zijn 

bed had hij een mooi uitzicht dat tot Utrecht reikte. De snoeren en de meters waren wel lastig 

en je hoorde om de haverklap zonder aanwijsbare oorzaak allerlei piepjes en 

waarschuwingsgeluiden. Het belette hem overigens niet om af en toe een ommetje op de gang 

te maken.  

Begin oktober werd hij overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum. Toen ik hem voor 

het laatst sprak, zei hij dat hij in afwachting was van een geschikte donorlever. Er waren ook 

nog wat complicaties omdat inmiddels ook zijn nieren waren aangetast. Ik moet eerlijk 

bekennen dat ik me ook toen niet realiseerde dat de situatie precair was. Waarschijnlijk was 

hij op dat moment al niet meer te redden. Op 23 oktober hoorde ik van zijn vriendin dat hij 

die ochtend was overleden. 

 

Teun Balemans 
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