
In memoriam: Salo Landau
In deze eerste dagen mei staat jaarlijks de herinnering aan de meest duistere periode van Nederland 
van de afgelopen paar honderd jaar centraal: de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen joden en andere 
leden van minderheidsgroepen verdwenen in de concentratiekampen van de nazi's en kwamen daar 
ellendig aan hun eind. Het gaat op 4 en 5 mei niet alleen om het herdenken van de slachtoffers en 
het vieren van de bevrijding, maar ook om de wijze les uit de geschiedenis dat het heel fout kan 
aflopen, als een volk massaal achter iemand aanloopt, wiens hoofdthema het is een bevolkings-
groep, die toevallig een ander geloof heeft dan de meeste anderen, aanduiden als een levensbedrei-
gend gevaar voor de samenleving. Gezien de uitslag van de kamerverkiezingen in 2010, met name 
die in de gemeente Rucphen, moge duidelijk zijn dat we spijtig genoeg weinig leren van onze eigen 
geschiedenis. 
Eén van de slachtoffers van het nazi-regime was de joodse Nederlandse topschaker Salo Landau. 
Salo Landau was in de jaren '30 na Max Euwe de sterkste Nederlandse schaker kon zich aardig 
meten met de internationale top. Zijn status als internationaal bekend schaker weerhield de nazi's er 
niet van hem net als zo vele andere joden op te pakken en af te voeren naar een concentratiekamp. 
Ergens tussen oktober 1943 en maart 1944 bezweek Landau aan de verschrikkingen in het 
concentratiekamp Gräditz en overleed. Zijn vrouw en dochter werden vergast in Auschwitz. 
Als eerbetoon aan Salo Landau hier één van zijn mooiste partijen, die hij speelde in het Finse 
Kemeri in 1937 met wit tegen de Fin Eero Böök:

Salo Landau

1.d2-d4,d7-d5 2.Pg1-f3.Pg8-f6 3.d2-d3,d7-d6 4.Lf1-d3,c7-c5 5.c2-c3,Pb8-d7 6.Pb1-d2,Lf8-d6 
7.o-o,o-o 8.Tf1-e1,Dd8-c7 9.e3-e4,c5xd4 10.c3xd4,d5xe4 11.Pd2xe4,Pf6xe4 12.Te1xe4,Tf8-e8 
13.Te4-h4,Pd7-f8 14.Pf3-g5,h7-h6 15.Dd1-h5!,e6-e5 16.Lc1-d2,e5xd4 17.Ta1-c1,Dc7-e7 
18.Pg5-e4,Pf8-g6 19.Le2-g5,De7-e5 20.f2-f4,De5-d5 21.Pe4-f6+!,g7xf6 22.Ld3xg5!! (zie diagram)
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Eero Böök kan op 3 manieren een stuk pakken, maar elk van die drie zetten pakt voor zwart 
desastreus uit. Böök brandde zijn handen niet aan de lopers en speelde de beste zet die hij in deze 
stelling nog had: 22...,Le6-f8. Landau vervolgde nu met 23.Tc1-c7,Lc8-e6 24.Lg5xf6,Dd5xh5 
25.Lg6xh5,Te8-c8 26.Lh5xf7+,Kg8-h7 27.Tc7xc8,Le6xc8 28.Lf6xd4,Lc8-f5 29.Th4-h5 en zwart 
heeft geen zin meer in het volstrekt kansloze eindspel en geeft op. 

We maken een sprong van 74 jaar, naar de voorlaatste ronde van de interne competitie van Eeuwig 
Schaak. De uitslagen in die ronde waren: 
Ad Bruijns – Wim Soeters 1 – 0  
Jan Rijkse – Matti Hurkmans 1 – 0 
Cees Buurman – John van Helden ½ – ½  
Toon de Rooij – Ger van Aalst 1 – 0 
Cor Lazeroms – Joost Asselbergs 0 – 1 

Stand aan kop: 

1. Ad Bruijns 123
2. Jan Rijkse 85
3. John van Helden 71½
4. Cees Buurman 68½
5. Kees van Hogeloon 57
6. Toon de Rooij 56
7. Wim Soeters 54½
8. Matti Hurkmans 45
9. Joost Asselbergs 39
10. Ger van Aalst 36½

De laatste competitieronde van dit seizoen wordt gespeeld op donderdag 5 mei. Ad Bruijns weet al 
zeker dat hij dan de vlag buiten kan hangen: voor hem is de buit binnen. Het is inmiddels duidelijk 
dat hij de C-competitie gaat winnen en wederom ook clubkampioen zal worden. Voor de verdeling 
van de andere plaatsen is het nog wel degelijk spannend! 


