
 

 

Het Buitengebeuren, maart 

 

Ron van Hoogstraaten roerde het onderwerp voor het eerst aan in ‘De Raadsheer’ (2010-2011, 

no. 3) en in ‘Album’ (no. 20) ben ik er op teruggekomen : onze vermoorde voorzitter. Vooral 

dankzij speurwerk van Rinus Koevoets kan ik er nu iets meer over vertellen. Hij heeft een 

aantal krantenknipsels uit die tijd weten op te diepen en mij copieën daarvan ter hand gesteld. 

Zelf heb ik ook nog wat speurwerk verricht en aan de hand daarvan kom ik tot de volgende 

reconstructie. 

Heinrich Dobbelman (dit is de goede spelling) was de tweede voorzitter van Eindhoven na 

oprichter dr. Piet Gaarenstroom. Hij werd op zondagavond 13 september 1936 in Heeze, waar 

hij woonde, met messteken vermoord, rond zes uur ’s avonds.  

De dag ervoor was hij opnieuw benoemd tot bestuurslid en secretaris-competitieleider van de 

NBSB. De begrafenis vond een paar dagen later plaats, bijgewoond door de bondsvoorzitter 

van de KNSB, afgevaardigden van de zusterverenigingen uit Breda, Eindhoven en Tilburg en 

andere schaakvrienden. De onderbondsvoorzitter  van de NBSB deed het woord en wees op 

de grote verdiensten van Dobbelman, die hem een ‘stoere, harde en eerlijke werker’ noemde. 

Dobbelman was vijf jaar wedstrijdleider van de NBSB geweest. Hij was een man met elan, 

‘die steeds nieuwe plannen om het schaakleven in Brabant en speciaal dat in Eindhoven 

nieuw leven in te blazen bedacht’. Zo was hij reeds druk doende om feestelijkheden en 

wedstrijden rond het 20-jarig jubileum van de vereniging voor te bereiden. Hij was een 

behoorlijk sterk schaker, die regelmatig in het eerste team van Eindhoven speelde. 

Ik citeer het eerste bericht uit de krant (‘Het Eindhovens Dagblad’) letterlijk : ‘Zondag zes uur 

is tijdens een twist te Heeze zekere D. uit Leende, die ongeveer veertig jaar oud is, door zijn 

buurman Van M. met een mes gestoken. Eén van de messteken trof D. in het hart, zoodat deze 

terstond overleed. De politie heeft de zaak in onderzoek. De moord houdt vermoedelijk 

verband met een familiekwestie. Omstreeks zes uur ontmoette de 46-jarige ongehuwde 

Dobbelman, woonachtig in Leende, zijn buurman Jef van M. in een der straten van Heeze. 

Beiden waren per rijwiel. Van M. vroeg Dobbelman van zijn rijwiel te komen, hetgeen deze 

weigerde. Daarop reed Van M. hem omver. Dobbelman kwam weer op de been, pakte zijn 

fiets en reed weg.  Van M. ging hem achterna en volgde hem tot in het veld, waar hij hem te 

pakken kreeg. Van M. trok een mes en stak D. verscheidene malen. D. sprong echter op, maar 

opnieuw wierp Van M. zich op zijn slachtoffer en stak hem in pols en borst. Eén dezer steken 

trof het hart, waardoor Dobbelman onmiddellijk dood was. Van M. heeft de vlucht genomen 

en is nog niet achterhaald. Hij is 41 jaar en staat zeer ongunstig aangeschreven. Het lijk van 

den verslagene is onder bewaking gesteld, in afwachting van het onderzoek door Jusitie’.  

Het is een wat ombeholpen nieuwsbericht : de ene keer wordt het slachtoffer D. genoemd, de 

andere keer met zijn volledige naam ; de ene keer is hij ongeveer veertig jaar oud, de andere 

keer 46. 

Waar de ‘familiekwestie’ precies over ging, valt niet op te maken uit de krantenberichten van 

die tijd. Uit de knipsels blijkt wel dat Dobbelman en Van M. buren waren. 

De verdachte van de moord, J. (Jef/Sjef) van M. uit Leende, werd al snel aangehouden door 

de rijks- en gemeentepolitie ‘ten huize van B. in De Peel’. ‘Van M. was reeds in den loop van 

den dag gezien in de omgeving van Sluis 1 in de Zuid-Willemsvaart. Het ingestelde 

onderzoek bracht aan het licht dat hij zich in het huis van B. schuil hield. Van M. is 

gevankelijk naar de marechausee-kazerne te Heeze overgebracht’, zo schrijft ‘Het 

Eindhovensch Dagblad’ van die dagen.  

Hier houdt het verhaal op. Ik heb niet kunnen achterhalen welke straf aan Van M. werd 

opgelegd. Ook de relatie tussen de rivalen Dobbelman en Van M. - een ‘familiekwestie’ –  



 

 

blijft onduidelijk.  

Tot zo ver de reconstructie van de moord op onze tweede voorzitter. Als we meer details 

achterhalen, zal ik er vanzelfsprekend op terugkomen. Bovendien zijn we een partij van onze 

oud-voorzitter op het spoor gekomen en die moet natuurlijk ook voor het nageslacht bewaard 

blijven. 

Deze maand is de focus gericht op een heus Kandidatentoernooi, dat van 14 maart tot en met 

1 april in de Engelse hoofdstad Londen gehouden wordt. Het moet de uitdager van 

wereldkampioen Viswanathan Anand (Ind) opleveren. De deelnemers zijn (met achter hun 

naam hun jongste rating van begin deze maand en hun plaats op de wereldranglijst) :  Levon 

Aronian (Arm, 2809, 3), Magnus Carlsen (Noo, 2872, 1), Boris Gelfand (Isr, 2740, 18), 

Alexander Grichuk (Rus, 2764, 10), Vassily Ivanchuk (Oek, 2757, 13), Vladimir Kramnik 

(Rus. 2810, 2), Teymour Radjabov (Aze, 2791, 4) en Peter Svidler (Rus, 2747, 14). Ze spelen 

een dubbelrondige achtkamp met een prijzenpot van 510.000 euro. Dat kan bijzonder 

interessant worden. 

Natuurlijk is Magnus Carlsen de favoriet. Hij won twee maanden geleden het Tata Steel-

toernooi in Wijk aan Zee met maar liefst 10 uit 13, anderhalve punt voor Levon Aronian. 

Wereldkampioen Viswanathan Anand (2784, 6) werd gedeeld derde met Sergey Kirjakin 

(Rus. 2780, 7) met 8 punten. De andere deelnemers waren daar niet van de partij.  

Wel speelde Anand deze maand nog in een dubbelrondige vierkamp in het Zwitserse Zürich, 

maar ook dat werd geen echt succes. De zege ging naar de Italiaan Fabio Caruana (2760, 11), 

die zich goed herstelde van een rampzalig Tata-toernooi in Wijk aan Zee (twaalfde met 

slechts 5 punten). Hij won twee keer en dat was voldoende voor de eindzege. Er vielen op 

twaalf partijen slechts twee beslissingen. 

 

C     A     K    G      Totaal 

1. Fabio Caruana                          xx   =1    ==   =1        4 

2. Viswanathan Anand                 =0   xx    =1   ==        3 

3/4. Vladimir Kramnik                 ==   =0   xx    ==       2,5 

   Boris Gelfand                             =0   ==   ==   xx        2,5 

 

Dat was bepaald geen goede generale  voor de aanstaande Kandidaten, om het zo maar eens te 

zeggen, maar het spreekwoord zegt, dat op een slechte generale een goede voorstelling volgt. 

Ik moet het eerlijk gezegd nog zien. Carlsen is duidelijk de te kloppen man en hij heeft in het 

verleden al vaak bewezen goed tegen druk te kunnen, maar hij zal het in het chique Savoy van 

Londen weer moeten bewijzen. Ik zet mijn geld in ieder geval op hem. Hij is nu 23 en 

inmiddels van alle markten thuis. Al jaren staat hij nummer 1 op de Wereldranglijst. Het is nu 

de tijd om dat te bewijzen. 

En dan was er nog een grootmeestertoernooi in Amsterdam, dat bijna geen publiciteit kreeg, 

het zogenaamde Batavia-Grolsch toernooi, dat voor de vijfde keer gehouden werd. Dat 

toernooi wordt mede georganiseerd door mijn goede vriend Bas Beekhuizen (fotograaf) in 

café ‘Batavia 1920’, dat tegenover het Centraal Station pal naast de Sint Nicolaaskerk zit. Het 

is een beetje vergelijkbaar met het ‘Sonnevanck-toernooi’ in Wijk aan Zee, waar ook gespeeld 

wordt tussen het borrelende cafépubliek. Onze oud-clubgenoot Robin Swinkels was één van 

de deelnemers en deed het naar behoren. Dat geeft zulke toernooien een heel aparte charme, 

maar vergt ook iets van de tolerantie van de deelnemers, want je kunt kroeggangers moeilijk 

een spreekverbod opleggen. Toch gaat het altijd goed. 

Het toernooi is bedoeld om Nederlandse meesters een kans op een gesloten grootmeesternorm  

 



 

 

te bieden, maar helaas slaagde niemand erin de norm (6 punten) te halen. Lange tijd zag het 

ernaar uit dat Dimitri Reinderman het toernooi zou winnen, maar hij verloor op het einde twee 

keer op rij en dat kostte hem op de valreep nog de eindzege. 

Het toernooi werd een gedeelde overwinning voor GM Alon Greenfeld (Isr, 2540) en IM 

Twan Burg (Ned, 2481) met 5,5 uit 9, voor 2/6. GM Robin Swinkels (Ned, 2522), GM 

Dimitri Reinderman (Ned, 2599), IM Stefan Kuipers (Ned, 2531), IM Yang-Fan Zhou (Eng, 

2437) 5, 7/8. GM Gerald Hertneck (Dui, 2520), IM Tanguy Ringoir (Bel, 2468) 4,5, 9. IM 

Liafbern Riemersma (Ned, 2426) 3 en 10. FM Sjef Rijnaarts (Ned, 2359) 2. Op grond van een 

betere SB-score werd Greenfeld tot winnaar van het toernooi uitgeroepen. Het is goed dat er 

nog steeds van dit soort initiatieven van de grond komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


