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In deze rubriek vertellen we het verhaal achter een familiebe-
richt. Is er in uw omgeving iemand overleden, die niet vergeten
mag worden? Laat het ons weten: gh.redactie@ad.nl.

V
anuit alle hoeken van de
schaakwereld werd hem
uitbundig lof toegezwaaid.
Hij begreep dat gezien
zijn vele activiteiten wel,

maar aarzelde niet om zijn vrouw
Alie als ‘de drijvende kracht’ te be-
stempelen. „Ze gaf me de ruimte.
Dat zie je wel eens anders.”
Enkele weken voor zijn dood sprak
Ab Scheel vertederd over haar. „We
zijn 56 jaar samen en ruim 52 jaar
getrouwd. Dat was fijn, zoals heel
veel in mijn leven heel fijn was. Ik
ben niet bang om dood te gaan,
maar zal haar, mijn kinderen en
kleinkinderen vreselijk missen.”
Vijf maanden geleden werd een
ernstige vorm van asbestkanker
vastgesteld. Direct werd duidelijk,
dat er geen kans op genezing was.
Een keiharde confrontatie, die hem
er overigens niet van weerhield om
zo intens mogelijk van zijn res-
tantje leven te genieten. Weken-
lang meldde hij zich nog elke
maandag op zijn schaakvereniging.

Ondertussen bereidde hij zijn af-
scheid voor aan de hand van een
werklijst. Dat was Ab Scheel ten
voeten uit: accuraat en vastbeslo-
ten. Hij nam ook de regie van zijn
uitvaart in handen, inclusief het
gedetailleerde programma en het
ontwerp van een kaart die hem ty-
peerde: aan de voorkant de afbeel-
ding van een gevallen (schaak)ko-
ning met de tekst ‘De laatste partij,
een ongelijke strijd, in tijdnood
opgegeven!’
Albertus Antonius Maria Scheel
kwam in 1941 in Woerden ter we-

reld als zoon van een melkcontro-
leur. Hij was de jongste van elf
kinderen. Op 6-jarige leeftijd ver-
loor hij zijn vader, die in de oor-
logsjaren tuberculose had opgelo-
pen en na een ziekbed van twee
jaar overleed. Dertien jaar later
moest hij afscheid nemen van zijn
moeder. Ab, die de ambachtsschool
in Woerden had bezocht en daar
timmerlessen volgde, moest al snel
de handen uit de mouwen steken.
Naast het rondbrengen van kran-
ten werkte hij als schoonmaker in
het badhuis en ging hij – 14 jaar
oud – aan de slag bij aannemers.
Begin jaren ’60 trad hij in dienst
bij een koelkastenfabriek.

Gevaren
Niets wees erop dat juist dat
dienstverband hem later fataal zou
worden. Er werd gewerkt met eter-
nit, een isolatiemateriaal waarvan
de gevaren nog niet bekend waren.
„Het spul werd gezaagd en het vrij-
komende fijnstof zette zich onge-
hinderd op de longen.
Medio april 1959 had hij Alie uit
Haastrecht leren kennen. De gebo-
ren Goudse was net als Ab aange-
sloten bij de katholieke arbeiders-
jeugd. Ze ontmoetten elkaar in het
Alphense Avifauna. „We zaten bij
de flamingo’s, toen we elkaar het
eerste kusje gaven.”
Een kleine vier jaar later trouwde
het stel, vestigde zich in 1965 in
Gouda en kreeg twee dochters,
Ingrid (1964) en Claudia (1967).
Kort daarop meldde Alie zich als
leerling bij autorijschool Enterprise,
waar wegens uitbreiding gezocht
werd naar een instructeur. Ab
greep die kans met beide handen
aan. In 1973 nam het echtpaar de
rijschool over en gedurende twintig
jaar vulden de twee elkaar aan.
Zijn leven nam in 1987 een bijzon-
dere wending, toen een vriend hem
binnenloodste bij de Goudse
schaakvereniging Messemaker
1847. Daar ontwikkelde hij zich tot
een gepassioneerde amateurspeler,
maar vooral tot organisator en be-
stuurder. Wedstrijdleider, jeugdlei-

der, captain van het eerste team en
initiatiefnemer bij vele toernooien,
waaronder het open kampioen-
schap van Gouda met deelname
van internationale grootmeesters
met wie hij als vrienden omging.

Alle fronten
En vrienden maakte hij op alle
fronten. Het leverde hem een lange
erelijst op: lid van verdienste van
zijn schaakclub en van de Rotter-
damse Schaakbond, Vrijwilliger
van het Jaar 2005 van de Konink-
lijke Nederlandse Schaakbond en
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Bij zijn uitvaart, ruim twee weken
geleden, stonden honderden aan-
wezigen stil bij de verdiensten van
de man die, ook als webmaster en
als fotograaf, wel het ‘centrum van
de schaakwereld’ werd genoemd.

Z Ab Scheel was niet alleen organisator bij de schaakclub, maar ook een gepassioneerde speler. PRIVÉFOTO’S

Ab Scheel (1941-2015)

Z Ab Scheel te midden van leden van schaakvereniging Messemaker
1847 waar hij zo veel vrijwilligersfuncties vervulde.

DEBRUILOFT NogelkedageetJacquespalingmetsuiker
Jacques (85) en Jeanne (82) Kraan-Sluis
van de voormalige palingrokerij aan de
Westerdijk in Leimuiden hebben hun
diamanten huwelijk groots gevierd met
veel familie en vrienden. De bruidegom
verhoogde de feestvreugde met een
deuntje op zijn accordeon. Hun zestig
gelukkige jaren samen waren het feest
dubbel en dwars waard.
Ze kregen twee zoons en drie dochters.
Jeanne zorgde ervoor dat het drukke
huishouden op rolletjes liep. Jacques
bracht brood op de plank met de ver-
koop van de paling die zijn broers rook-
ten. Hij moet een enthousiaste paling-
verkoper zijn geweest: „Hij eet nog alle

dagen paling met suiker,’’ vertelt zijn
echtgenote.
Jacques en Jeanne ontmoetten elkaar
op een kermisfeest in Noordwijk. „Ik
ging naar buiten, toen hij binnenkwam
en zei: ‘Hé zwartje, dansen?’ Nou, dat
zag ik wel zitten en zo is het gekomen,’’
vertelt de bruid lachend.
Haar man boekte in zijn jonge jaren
veel successen in de zeil-, schaats- en
autorallysport. Verschillende keren reed
hij de Tulpenrally en schaatste hij de
Elfstedentocht. In 1956 zou hij op het
onderdeel zeilen meedoen aan de
Olympische Spelen in Australië, maar
wegens de opstand in Hongarije trok

Nederland zich terug. „De boot was al
in Australië, maar wij mochten niet
meedoen,’’ zegt hij terugblikkend.
Zeilen doet hij niet meer, maar met zijn
zelfgebouwde sloep met de toepasse-
lijke naam Het Kranennest gaat hij nog
steeds varen. Jacques is echter niet de
enige sportieveling van het stel. Jeanne
gymt en doet aan nordic walking. Elke
week loopt ze met tien vriendinnen
Vriezekoop in de rondte. „Toch 7 kilo-
meter,’’ meldt ze. Voor een kop koffie
onderbreken de dames dan de wande-
ling bij Garage Boon in Bilderdam.
„Altijd gezellig daar,’’ zegt de bruid.

(Ellen Verhaar)
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De jarenmetmijn
vrouwwaren fijn,
zoals heel veel in
mijn leven fijn was
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