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Het jaar 2011 begon bij ons met een bijzonder eve-
nement. Op 9 januari was er het ‘Bobby Fischer 
Huis’ schaakfeest, met als bijzondere gasten Hans 
Böhm en Anish Giri, de ‘kleine’ grootmeester. Met 
onze antieke schaakstukken speelden ze simul-
taans. Anish Giri, met 16 jaar al een van de beste 
schakers ter wereld, schitterde een week later op 
Tata Steel Chess in Wijk aan Zee door de wereld-
leiders 1, 2 en 3 te bedwingen. Anish’ portret stond 
die dagen meer op de voorpagina’s dan dat van 
onze premier. Thuis is hij ‘gewoon’ een vrolijke 
scholier. Napraten. Na Ede, na Tata. 

Wat is naast het schaken belangrijk in je leven? 
Na de persconferentie zag jij mij met mijn jonge 
zusjes stoeien hè? Zij gaan vaak mee, dan blijven 
we compleet. We waren ook met z’n allen in Ede. 
Mijn vader regelt de zaken, moeder is er altijd 
voor ons. 

Anish, heb je wel eens vaker tussen de kunst 
geschaakt? 
Nee, nooit. Het zijn vaak saaie zaaltjes met tl-
licht. In Ede keek ik tussen de zetten door naar 
kunstwerken. Ja, ik heb op verzoek van jou ook 
nog net meegedaan aan jullie verkiezing ‘Jonge 
Ogen’. Samen met mijn ouders gekeken. Was 
leuk! Ik heb Daiwaille en Schouman gekozen als 
de nummers 1 en 2.

Bijzonder dat jij op romantiek valt. Is dat typisch  
Russisch?
Ja, denk ik wel. We hebben een nogal dramati-
sche geschiedenis. Past dat bij de romantiek?  
En Fischer, was dat een romantisch mens?

Ja, Fischer was altijd zoekende. Hij bedacht trou-
wens ‘Fischer Random Chess’. Wat denk je ervan 
om het te laten spelen in ons Fischer Huis in 2012?
Hans Böhm kan dit type schaak beter uitleggen 
en spelen. Hans is de schaakambassadeur. En 
méér: hij won pas met 10–1 tegen mij én het 
Franse schaakwonder Vachier-Lagrave samen!

Wat zeg je me daar?!
[lachend] Ja, met tafelvoetbal! Kijk maar eens op 
mijn site: www.anishgiri.nl

Je beroep later: ingenieur, als je vader? Schaker?  
Iets met kunst misschien? 
Kunst... kunst? Eigenlijk nooit gedacht dat dat 
mijn schaken zo zou kruisen. Schaken is al kunst 
genoeg, vind ik. Voorlopig houd ik het nog even 
bij VWO. Veel mensen vinden dat ik alleen maar 
het schaken verder moet perfectioneren. ‘Alleen 
af en toe de hond uitlaten mag je,’ zei Matthijs 
van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Nou, 
dat is niet de bedoeling.

Wat denk je van een kunstschaker?
Haha, dan kun je net zo hard uitglijden als een 
kunstschaatser… Maar ik ga wel met je mee naar 
het Haags Gemeentemuseum; je hebt ons daar 
een rondleiding beloofd langs ‘de duurste 
schaakborden’ ter wereld: de schilderijen van 
Piet Mondriaan. Die Victory Boogie Woogie – 
van € 37 miljoen – lijkt me wel cool!

 

Nu we het over de combinatie schaken en kunst 
hebben: kende je Marcel Duchamp? 
Nee, maar nu wel, na het stuk in NRC en jouw 
toespraak op 9 januari. 

Duchamp was conceptueel kunstenaar uit de 20e 
eeuw. Kunst en schaken vond hij twee kanten van 
dezelfde medaille. ‘Alle kunstenaars kunnen niet 
automatisch schaken, maar alle goede schakers zijn 
wel kunstenaars’, zei hij.  
Ja, dat vind ik ook wel. Leuk, dus ik ben ook een 
kunstenaar…

Frank Buunk 

www.simonis-buunk.nl/schaakfeest
Simonis & Buunk ondersteunt Anish Giri sinds 2011
www.anishgiri.nl

Kijken met woorden 
DOOR JONGE OGEN 
VOOR JONGE OGEN

Je kijkt naar een schilderij. Voor je het weet 
zweven er woorden door je hoofd. Vanzelf, auto-
matisch, onbewust. Beeld vertaalt zich nu een-
maal in woord. Eind vorig jaar zetten wij 45 
schilderijen op het web. Uit onze beide eeuwen, 
de negentiende en de twintigste. Vergezeld van 
twee vragen aan jonge ogen. Ten eerste: welk 
schilderij zou je graag een tijdje thuis hebben 
hangen? Om er lang en goed naar te kunnen 
kijken? En verder: waarom? Bondig, graag. Op 
voorhand boeit ons de voorkeurskeuze. Jonge 
ogen, immers, zijn de ogen van straks. En wij 
willen nog lang van de partij zijn. Als kunsthandel. 
Ronduit verrassend blijken de motieven, de 
beweegredenen, de daaroms. Opvallend vaak in 
heldere taal, kleurrijk en persoonlijk. Woorden, 
zinnen, geven een treffend beeld van de wijze 
van zien, voelen, vinden, ervaren. Onder jeugdi-
gen van 14 tot 20. Een voorbeeld: de onvergete-
lijke dame van Karel Appel. Olie op doek. Op  
het eerste gezicht de blijdschap zelve. Iris van 
Tilburg (17) brengt de wending aan: de vrolijke 
kleuren weten de bedroefdheid van de vrouw 
niet te verhullen. Ogen kunnen niets verbergen, 
al zou je soms niets liever willen.’ 

Rake observatie, spits verwoord. Kijken met 
woorden offreert associaties, gelaagdheden, 
vragen, commentaar, humor, nieuwe begrippen. 
Zoals: het ‘net echt effect’ van Jonathan Spijkman 
(14). En vergelijk de titel van de Nolde nu eens 
met de kern van zíjn omschrijving. ‘Gele en rode 
bloemen’ versus - ‘Je bent een mier tussen de 
bloemen (…)’. Poëzie van een veertienjarige! 
Jonge ogen wordt vervolgd. Reken maar.

www.simonis-buunk.nl/jongeogen

H.E. Nolde (Hans Emil Hansen) (1867-1956) Gele en 
rode bloemen, aquarel op Japans papier 23 x 27 cm, 
gesign. en te dat. ca. 1945-1950 € 158.000,-

‘Het net echt effect! Je bent 
een mier tussen de bloemen 
en boven je is de grijze 
wolken lucht.’ 
Jonathan Spijkman, 14 jaar

C.K. Appel (1921-2006) Unforgettable Lady, doek 
76 x 38 cm, gesign. en te dat. 1971 verkocht

H.J. Scholten (1824-1907) De afscheidskus, 
paneel 40 x 54 cm, gesign. € 17.500,-

Net een
toneelstuk
Klopt. Schilder Hendrik Jacobus Scholten 
houdt wel van theater, van wat overdrijving. 
Maar hier is het bittere ernst. De hoofdfiguur 
(met harnas, zwaard, hoge laarzen) neemt 
afscheid van zijn vrouw. Die heeft haar 
mooiste jurk aangedaan en ziet er bleekjes 
uit. Links weent zijn zuster. Moeder, in stem-
mig zwart, zit er verslagen bij. Haar zoon 
vertrekt naar het slagveld, naar het front.  
Ten strijde. Dichterbij dan Afghanistan, maar 
toch. Zal hij ooit heelhuids terugkomen?  
En is zij er dan nog? Buiten wacht een knecht 
met de hengst. Vaandels wapperen, paarden 
trappelen. Nog even en het is zover. Dan gaat 
de helm op, met de blauwe pluim… Scholten 
schildert het paneeltje (olieverf op hout, 40 
bij 54 cm) in de 19e eeuw. Hij doet erg zijn 
best om het ouder te laten lijken. Hij is nu 
eenmaal dol op de 17e eeuw, de Gouden… 
Diverse musea hebben werk van hem. Bijv. 
het Rijksmuseum in Amsterdam en Teylers in 
Haarlem. De afscheidskus is te koop in Ede.

Paul Mertz 
communicatieadviseur, www.paulmertz.nl

De kunst van het schaken    
DOOR JONGE OGEN 
VOOR JONGE OGEN

P. Oyens (1842-1894) De schaakspelers, paneel 
30 x 33 cm, gesign. en dat. ’76 € 26.500,-

M. Schouman (1770-1848) Zeegezicht met kofschip en 
fregat, doek 72 x 99 cm, gesign. € 60.000,-

9 januari 2011: Anish Giri speelt simultaan tegen 33 spelers bij Simonis & Buunk (Foto: Ted Walker)

A.J. Daiwaille (1818-1888) Winterlandschap met 
schaatsers, doek 51 x 73 cm, gesign. en te dat. 
ca. 1847-1849 verkocht

‘De vrolijke kleuren weten de 
bedroefdheid van de vrouw 
niet te verhullen. Ogen 
kunnen niets ver bergen, al zou 
je soms niets liever willen.’ 
Iris van Tilburg, 17 jaar


