
Album 26 - Jubilea Eindhoven 

 

In verband met het aanstaande eeuwfeest  van onze vereniging in oktober 2015 

lijkt het me gepast in een aantal artikelen terug te kijken op eerdere jubilea in de 

historie van de club. Al snel blijkt dan dat dat gemakkelijker gezegd dan gedaan 

is. Met name uit de beginperiode is er weinig bruikbaar eigen archiefmateriaal 

bewaard gebleven, maar door naarstig zoeken in andere bronnen hoop ik toch 

een aantal gegevens aan de vergetelheid te hebben onttrokken. 

Bij het 60-jarig jubileum van de vereniging in 1975 deed ik voor het eerst een 

poging de geschiedenis van de club in kaart te brengen. Dat resulteerde toen in 

een artikel van 22 pagina’s over de ‘prehistorie’ van de club, samengebracht in 

een speciaal nummer van ‘De Raadsheer’, die toen voor het eerst verscheen in 

de huidige vorm. Dat nummer is terug te vinden in het huidige archief in de 

eerste band met ingebonden clubbladen. Daar heb ik hoogst persoonlijk voor 

gezorgd. 

De ‘préhistorie’ van de club loopt van het oprichtingsjaar 1915 tot en met 1936, 

toen er voor het eerst schriftelijk verslag gedaan werd van het wel en wee van de 

vereniging door de opeenvolgende secretarissen en wedstrijdleiders, vaak slecht 

gedocumenteerd en zeer onvolledig. Ik heb getracht zo veel mogelijk gegevens 

aan te vullen in deze tweede poging de geschiedenis van onze vereniging vast te 

leggen. Inmiddels heb ik ook veel meer bronnen tot mijn beschikking. 

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel dateert de  acte van 

oprichting van de Eindhovense Schaakvereniging (ESV) van 15 oktober 1915, 

nadat op een eerste vergadering voor belangstelenden op 28 september 1915 de 

interesse gepeild was. Die bleek er te zijn en een week later werd het eerste 

bestuur gevormd met Piet Gaarenstroom als voorzitter, F. Petit als secretaris en 

J. Kool als penningsmeester. Er werd gekozen voor hotel ‘Phenix’ als 

speellokaal met de dinsdag als clubavond. Het ging vermoedelijk om een man of 

vijftien, die een interne competitie speelden. Zij betaalden 9 gulden contributie 

voor het eerste seizoen. 

 

In de navolgende reeks artikelen zal ik de nadruk op de jubilea van de 

vereniging leggen, waarin veel materiaal aan bod komt, dat nooit eerder  in ‘De 

Raadsheer’ verschenen is. Het kostte veel moeite het bij elkaar te krijgen. 

 

Het eerste jubileum, 10 jaar (1925) 

 

Het eerste jubileum was vanzelfsprekend in 1925, toen de vereniging 10 jaar 

bestond. Het ledenaantal was inmiddels opgelopen tot 37. Op de feestavond 

mochten de heren A. de Graaff, P. Gaarenstroom en A. Schellekens als leden 

van het eerste uur ‘een keuze doen uit de aanwezige prijzenvoorraad’. Meer is er 



niet over bekend. In dat seizoen werd het eerste tiental tweede, maar moest het 

tweede zich halverwege de competitie terugtrekken wegens gebrek aan reserves. 

Daarna begint het ledenaantal weer te groeien. In 1930 duikt voor het eerst de 

naam van Louis Stumpers op. Hij wordt in 1934 voor het eerst Brabants 

kampioen, een titel die hij maar liefst 28 keer zou prolongeren, nog steeds een 

vrijwel onaantastbaar record. Eindhoven was toen duidelijk de sterkste club van 

Brabant en werd keer op keer kampioen. 

 

Het tweede jubileum, 20 jaar (1935) 

 

Bij het 20-jarig jubileum in 1935 komt er uit de eigen leden 125 gulden op tafel 

voor de viering met een simultaan van Ewfim Bogoljubov, Rueben Fine of 

Alexander Aljechin, op dat moment drie grootheden in het internationale schaak, 

maar de leden hebben toch liever een souper... Aljechin was op dat moment nog 

wereldkampioen ! 

 

Het derde jubileum, 25 jaar (1940) 

 

In mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen en dat heeft ook gevolgen voor 

de schaakclub. In verband met het door de bezetter opgelegde vroege 

sluitingsuur wordt de interne competitie stil gelegd, maar dat weerhoudt de club 

er niet van een toernooi te organiseren ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 

Het was aanvankelijk gepland voor september 1940, maar wordt door de 

omstandigheden uitgesteld tot het Pinksterweekeinde van 1941, als er bij 

daglicht gespeeld kan worden.  

Er wordt voor het eerst een echt sterk toernooi georganiseerd met als plaats van 

handeling zaal ‘Trianon’ aan de Vrijstraat, het toenmalige speellokaal. Er 

worden drie gasten (Salo Landau uit Amsterdam, Emiel Mulder uit Den Bosch 

en Gerard Oskam uit Rotterdam) uitgenodigd, die het moeten opnemen  tegen de 

beste spelers van de eigen club (Louis Stumpers, Jacques van Kol en Willy 

Spijksma).  

Omdat  het een speciaal evenement was, sta ik er wat langer bij stil, al zijn veel 

belangrijke gegevens over bijvoorbeeld data en speeltempo helaas verloren 

gegaan, maar ik heb getracht zo veel mogelijk te reconstrueren. In mijn eerder 

genoemde artikel bij het 60-jarig jubileum (1975) wordt er met geen letter aan 

gerefereerd, maar nader onderzoek heeft wel het een en ander opgeleverd. Zo 

heb ik de volgende toernooitabel kunnen reconstrueren : 

 

Oktober 1940  (25-jarig jubileumtoernooi), gevierd in mei 1941 

 

Hoofdgroep :  

 1 2 3 4 5 6 Tot. 

Salo Landau x 1 1 1 1 1 5 



Louis Stumpers 0 x ½  1 1 1 3½   

Emiel Mulder 0 ½ x ½ ½ 1 2½ 

Jacques van Kol 0 0 ½ x ½ 1 2 

Willy Spijksma 0 0 ½ ½ x ½ 1½ 

Gerard Oskam 0 0 0 0 ½ x ½ 

 

Groep B : 1. C. Roele 4,5, 2/3. Arnold van den Hoek, F. Gaarenstroom 3. 4. Ed 

Verkaik 2,5, 5. P. Rassers 1,5. 6. L. Reynders 0,5. 

(in totaal 80 deelnemers) 

 

Ik sta hier graag iets langer stil bij de zes deelnemers. : 

 

1. Salo Landau (1903-1943) was een jood en van origine een Pool uit Bochnia. 

Hij verhuisde eerst naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen en vandaar naar 

vrienden van zijn vader in Rotterdam, waar hij in 1922 aankwam. Hij werd lid 

van NRSV, de Nieuwe Rotterdamsche Schaakvereeniging, waar Gerard Oskam 

zich over hem ontfermde, één van zijn tegenstanders in het jubileumtoernooi van 

Eindhoven. Landau werd snel sterker. 

In 1929 deed hij voor het eerst mee aan het Nederlands kampioenschap in 

Amsterdam en werd  gedeeld tweede met Henri Weenink met 7/9, achter 1. Max 

Euwe 8,5/9. In 1936 werd hij in zijn woonplaats Rotterdam kampioen van 

Nederland met 7,5/9 bij afwezigheid van Max Euwe, die toen wereldkampioen 

was.  

Hij deed nog twee keer mee aan het Nederlands kampioenschap : in 1938 werd 

hij in Amsterdam 5/6-de met 6/11 en in  1939 weer in Amsterdam 

(kandidatentoernooi, waarvan de winnaar Euwe mocht uitdagen voor een 

tweekamp om de nationale titel) 1-ste met 7,5/9.  

Euwe verpletterde zijn oude secondant (bij de tweede match tegen Alexander 

Aljechin, 1937) daarna met 7,5-2,5 (=5, =5, -0). Samen met Euwe nam hij deel 

aan het meestertoernooi van het Engelse Hastings rond de jaarwisseling 1938-

1939. Hij werd derde achter 1. Laszlo Szabo (Hon) en 2. Max Euwe en had toen 

ongetwijfeld het meesterniveau bereikt. 

In de oorlog (1942) werd hij na verraad op het station van Breda gevangen 

genomen door de bezetter en via de kampen Amersfoort en Westerbork 

afgevoerd naar een werkkamp in Gräditz, toen in Duitsland, maar nu in Polen 

gelegen, niet ver van zijn geboorteplaats. Daar overleed hij in 1943 aan 

uitputting, evenals zijn vrouw en dochter.  

Het toernooi in Eindhoven in 1941 was één van de laatste reguliere toernooien 

van Landau, naar wie overigens wel een variant van het Slavisch vernoemd is. 

In het boek ‘Partij verloren’ uit 1947 over schakers, die de oorlog niet 

overleefden, schreef Hans Kmoch, een andere secondant van Euwe, een lijvig 

artikel over Landau, die zijn hele leven zijn inkomsten als beroepsschnabbelaar 



bijeen moest sprokkelen. In zijn topdagen was hij een sterke meester, al bestond 

die titel op dat moment nog niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Solo Laundau. Rechts: Louis Stumpers. 

 

2. Louis Stumpers (1911-2003) drong aan het eind van de jaren dertig door tot 

de nationale top. In 1939 werd hij in Amsterdam (kandidatentoernooi) 10-de met 

2/9. Hij was in 1936 naar Eindhoven verhuisd en begon daar bij het ‘Nat Lab’ 

van Philips aan een grote wetenschappelijk loopbaan. In 1936 werd hij lid van 

ESV en meteen voor het eerst clubkampioen, hetgeen hij nog zestien keer zou 

herhalen. Hij werd maar liefst 29 keer kampioen van Brabant.  

Tijdens de oorlog behoorde hij jarenlang tot de subtop van Nederland : in het 

NK 1942 in Leeuwarden (kandidatentoernooi) werd hij 5-de met 4/7. Vlak na de 

oorlog maakte hij naam door de B-group van het beroemde Staunton-toernooi 

1946 in Groningen op zijn naam te schrijven. Hij deed nog drie keer aan het 

Nederlands kampioenschap mee : NK 1948 in Nijmegen 4/5-de met 4,5/9, NK 

1950 in Amsterdam 7-de met 5/11 en NK 1952 in Enschede 7/9-de met 4/10.  

Stumpers speelde in 25 interlands voor het Nederlandse team. Door zijn drukke 

werkzaamheden kon hij maar weinig tijd voor het schaken vrijmaken, maar wel 

verdedigde hij zo vaak mogelijk het eerste bord van zijn vereniging en met 

redelijk succes. Hij werd door de KNSB tot nationaal meester benoemd en door 

de club, waarvan hij van 1945 tot en met 1956 voorzitter was, tot erelid. Later, 

in 2000, werd hij bevorderd tot erevoorzitter. Stumpers werd voor zijn 

uitmuntende wetenschappelijke verdiensten vele keren onderscheiden.  

Voor ‘De Raadsheer’ heb ik hem een keer zeer uitvoerig geinterviewd in zijn 

woning aan de Parklaan : een groot geleerde en een sterk schaker (2350, schat 



ik), maar ook een hinderlijk ijdele man. Van de zes deelnemers aan het 

jubileumtoernooi van Eindhoven was hij de enige, die ik persoonlijk heb 

gekend. 

 

3. Emiel (ook vaak gespeld als Emile) Mulder (1910-    )  leerde schaken van 

zijn vader en werd in 1925 lid van de Bossche schaakvereniging, waar hij zich al 

snel ontpopte als de sterkste speler. In het seioen 1927-1928 werd hij de eerste 

kampioen van de toen net opgerichte Noord-Brabantse Schaakbond (NBSB). 

Het jaar erop prolongeerde hij deze titel en verwierf hij het recht om te mogen 

aan het Nederlands kampioenschap.  

Hij begon in 1927 een schaakrubriek in ‘Het Huisgezin’, een plaatselijk blad in 

Den Bosch en hield dat vol tot 1940. 

In NK 1929 in Amsterdam werd het ‘provinciaaltje’ meedogenloos afgedroogd. 

Hij werd 10-de met 0 uit 9... Daar speelde hij voor het eerst tegen Max Euwe (1-

ste) en Salo Landau (gedeeld 2-de). 

Emiel verhuisde in 1931 naar Amsterdam om medicijnen te gaan studeren. Hij 

wordt er lid van het beroemde VAS, het Vereenigd Amsterdamsch 

Schaakgenootschap, en wordt met die club jaar in jaar oud landskampioen. Ook 

nationaal bleef hij zijn partijtje meeblazen : in 1933 wordt hij in Den Haag 6-de  

bij het NK met 4/9, het kampioenschap, waarin oud-kampioen Adolf Olland 

letterlijk onderuit gaat en achter het bord sterft. Dat gebeurde in zijn partij tegen 

Mulder, die dat zijn hele leven niet meer vergeten heeft.  

In 1938 was hij in Amsterdam weer van de partij en werd hij 7-de met 5,5/11. 

Hij speelde toen onder het pseudoniem Molenaar, want hij deed gelijkertijd zijn 

artsenexamen en wilde niet dat zijn examinator van zijn schaakactiviteiten wist. 

Hij slaagde wel. Met zijn diploma op zak werd hij longarts bij het sanatorium 

‘Sint Jozefsheil’ in Bakel, waar hij later, in 1950 geneesheer-directeur werd. In 

de oorlog verhuisde hij naar Eindhoven en werd lid van onze club. In die jaren 

werd hij drie maal kampioen van de vereniging, maar in 1941 ten tijde van het 

jubileumtoernooi was hij nog lid van Den Bosch.  

In het NK van Leeuwarden 1942 was hij 6-de geworden met 2/7. Mulder, 

inmiddels verhuisd naar Eindhoven, behoorde toen tot de Top-Tien van 

Nederland. Na de oorlog schaakte Mulder, die in 1946 tot doctor was 

gepromoveerd, minder, maar in 1959 werd hij nog gedeeld eerste bij het Open 

Nederlands kampioenschap. Mulder werd drie keer kampioen van Eindhoven, in 

1943, 1959 en 1964. (Voor meer informatie ‘HMC-Den Bosch - 50 jaar’, boekje 

2, interview met Hans Scholten).  

 

4. Jacques van Kol was voor de Tweede Wereldoorlog vele jaren een vast en 

betrouwbaar lid van het eerste team van Eindhoven en werd daarmee in die tijd 

regelmatig kampioen van Brabant. Hij behoorde in die periode tot de sterkste 

spelers van de club en werd intern vier keer op een rij kampioen van de 

vereniging in de periode 1928-1931.  



Van Kol maakte deel uit van de ploeg, die na de aansluiting van de NBSB bij de 

KNSB in 1938  met het eerste naar de eerste klasse van de KNSB promoveerde.  

Door tijdgebrek gedwongen speelde de doctor weinig externe wedstrijden en 

ging hij zich steeds meer toeleggen op het correspondentieschaak en met succes. 

In 1940 werd hij in deze discipline zelfs de zevende Nederland kampioen, 

hetgeen na hem alleen gepresteerd werd door Alessandro di Bucchianico (1987) 

en Bas van de Plassche (1990). Na de oorlog kwam hij niet meer uit in de 

externe competitie. Het is mij niet gelukt nadere persoonlijke gegevens over 

hem te vinden. 

 

5. Willy Spijksma was evenals Jacques van Kol en zijn broer Frits Spijksma 

voor de Tweede Wereldoorlog een trouw lid van de vereniging, die vele jaren in 

het eerste team uitkwam. In 1932 werd hij clubkampioen. Ook hij werd, net als 

Van Kol, vele keren Brabants kampioen met het team en ook hij maakte de 

promotie van de NBSB naar de eerste klasse van KNSB mee, maar ook over 

hem heb ik geen noemenswaardige gegevens kunnen opdiepen. 

 

6. De Rotterdammer Gerard Oskam (1880-1952) behoorde tegen het begin van 

de vorige eeuw tot de sterkste spelers van het land en bleef vele jaren tot die 

categorie behoren. In 1900 werd hij officieus kampioen van Nederland. Er 

bestond toen wel een Nederlands kampioenschap, maar dat werd niet als 

zodanig erkend door de NSB, zoals de KNSB toen nog heette. De bond kreeg 

het predikaat ‘Koninklijk’ pas in 1933 van koningin Wilhelmina bij het 50 jarig 

bestaan.  Oskam bereikte zijn piek in 1919. In het NK van dat jaar in Den Haag 

werd 5-de met 3/7, achter 1. 1. Max Marchand (5/8) en 2. Max Euwe (4,5), en 

deed hij mee aan het B-toernooi van het Engelse Hastings, dat gewonnen werd 

door Max Euwe. De Cubaan José Raoul  Capablanca, die twee jaar later 

wereldkampioen zou worden, won het hoofdtoernooi. Oskam, in Den Haag 

rechter van beroep,  maakte ook deel uit van het Nederlandse team, dat deelnam 

aan de eerste Olympiade, die in 1924 in Parijs plaats vond.Tijdens die 

Olympiade werd de FIDE opgericht. Toen hij in Eindhoven speelde, was hij al 

over de zestig. 

 

Het was geen spannend toernooi, want Landau was duidelijk de sterkste. Hij 

won al zijn partijen. 

In de volgende afleveringen van ‘Album’ zal ik ingaan op latere jubilea van de 

vereniging. 

 

Jules Welling 


