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Wij presenteren… de koningin is een boek 
voor iedereen met een passie voor schaken!

De koningin is een uitzonderlijk schaakstuk. Bij de voorlopers van het spel, 
rond het jaar 500, bestond zij niet. Zij werd aanvankelijk geïntroduceerd 
als gedegradeerde koning en het was toen verreweg het zwakste van alle 
zes stukken. In de vroege middeleeuwen was dit nieuwe schaakstuk in het 
ene land mannelijk, in het andere land vrouwelijk. Pas vanaf 1500 krijgt de 
koningin haar huidige vorm en kracht.

De internationale schaakmeesters Hans Böhm en Yochanan Afek begonnen 
hun unieke zesdelige serie met De pion (2010), daarna volgden De toren 
(2011), Het paard (2012), De loper (2013) en dan nu De koningin.

Aan de hand van historische achtergrond, spelsituaties en probleem stel-
lingen worden 60 thema’s – aanvallend en verdedigend – in 240 opgaven 
behandeld. We leren van de bijzondere partijfragmenten waarin de 
koningin een beslissende rol speelt.  

De koningin: het sterkste stuk van het schaakspel

Hans Böhm (1950) is een bekende Nederlandse schaker en 
seniorenkampioen in 2010. Hij schreef meer dan 20 boeken en is 
vaste schaakmedewerker van De Telegraaf. Yochanan Afek (1952) is 
een bekende Israëlische schaker en Nederlands kampioen 2012 in 
het oplossen van studies. Hij is naast speler ook studiecomponist, 
schaakjournalist en trainer.  ISBN   978  90  4391  772 8
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Voorwoord

Dit is het vijfde boek in een serie van zes waarin iedere keer een stuk centraal
staat, dit keer de koningin. Naarmate de voltooiing van ons idee uit 2009 dich-
terbij komt (een boek per jaar, we hebben het net weer gehaald) blijkt hoe te-
recht het is om ieder stuk apart te presenteren. Wat betreft de pion (2010), de
toren (2011) en de loper (2013) spreken de boeiende geschiedenis, de ontwik-
keling in de loop van de tijd en de metamorfoses die elk stuk heeft doorge-
maakt zeer tot de verbeelding. In dat opzicht bleef het paard (2012) buiten
onze schuld wat achter; dat is altijd een paard geweest en gebleven en ook de
sprong van het paard is nooit veranderd.

Maar de koningin overtreft zelfs de verwachtingen van de schrijvers. Zij be-
stond nog niet bij de directe voorloper van het schaakspel, het chaturanga
(rond het jaar 500), maar werd gaandeweg geïntroduceerd als gedegradeerde
koning. Ze kon amper lopen, was verreweg het zwakste stuk in het spel en
kreeg toen eeuwenlang problemen met haar sekse: in het ene land was ze man-
nelijk, in een ander land vrouwelijk. Pas ergens rond 1500 wordt ze die mooie,
slanke koningin zoals wij haar kennen, het krachtigste stuk in het spel. U leest
meer over tussentijdse ontwikkelingen in dit boek dat zoals gebruikelijk begint
met de geschiedenis van het schaakspel in het algemeen en vervolgens de ge-
schiedenis van het stuk de koningin bespreekt.

Vervolgens krijgt u 240 opgaven aangeboden waarin de koningin een cruciale
rol speelt. Ze zijn onderverdeeld in zestig thema’s met telkens vier opgaven per
thema. De opgaven zijn aanvallend en verdedigend, lopen op in moeilijk-
heidsgraad en introduceren de lezer op leerzame wijze in die boeiende wereld
van de koningin.

Een boek om van te genieten en van te leren, wat wilt u nog meer? 

Natuurlijk weer onze kleine reeks dankbetuigingen aan degenen zonder wie
deze serie niet het hoge niveau had kunnen hebben dat het heeft.

5

Wij presenteren de koningin 001-021_157x234  20141110  14:08  Pagina 5



Wij danken schaakhistoricus Leo Diepstraten voor zijn belangrijke mede-
werking. 

Wij danken May en Ine Kloprogge voor de bijzondere foto’s uit hun verza-
meling.

Wij danken dr. Harold van der Heijden, die zijn databank van zo’n 80.000
stellingen gebruikte om alle 240 opgaven te controleren op correctheid en
bron en daarbij nog waardevolle adviezen gaf.

Wij danken alle schakers en componisten van wie wij voorbeelden konden
gebruiken ter ondersteuning van deze ode aan de koningin.

Hans Böhm en Yochanan Afek
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Korte terugblik op de 

ontstaansgeschiedenis

Raya! Mantri! Hasti! Asva! Ratha! Padati!  
Pardon? Dit zijn de benamingen van de schaakstukken uit het inmiddels vrijwel
uitgestorven Sanskriet, de moedertaal van de meeste Indo-Europese talen. Hoe
en waar begon het schaakspel? Omdat hier al eeuwenlang uiteenlopend over
wordt gedacht, kwamen veertien schaakhistorici uit verschillende landen in 1991
bijeen in Königstein, Duitsland. Vanwege de verheugende stortvloed aan inzich-
ten organiseerde het Max Euwe Centrum in Amsterdam in 1993 een vervolgcon-
gres. Die bijeenkomsten werden vervolgens om de paar jaar herhaald, de laatste
was in 2005. Men stelde om te beginnen maar eens vast wat de definitie van
‘schaken’ is, en daar kwam ongeveer het volgende uit:

een bordspel, van in principe acht bij acht velden
aan beide zijden een gelijk aantal stukken
de stukken hebben een onderscheiden vormgeving en zij hebben een eigen ‘cho-
reografie’, die kenmerkend is voor dat stuk.
de bedoeling is de hoofdfiguur, de koning, mat te geven met als essentieel gege-
ven dat deze koning onkwetsbaar is, dat wil zeggen, niet ‘geslagen’ kan worden.

Een ruime definitie die opgaat voor het schaak zoals we dat vandaag-de-dag
kennen, maar ook voor de (verre) voorlopers. Volgens de historici is de schaak-
geschiedenis in te delen in globaal vier perioden. 

4000 – 400 voor Christus: de voorlopers
400 voor Christus – 750: India, Iran, Arabië
750 – 1475: Europa in de middeleeuwen
1475 – heden: het moderne schaak

7
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De legende van de graankorrel

De legende over het ontstaan van het schaakspel kent vele versies. De
oudste is waarschijnlijk die van Mas’udi, waarin hij verhaalt dat koning
Balhit zo tevreden was over de uitvinding van het schaakspel dat hij de
uitvinder, de Brahmaan Sissa, vroeg welke beloning hij wilde hebben.
“Doe mij maar één graankorrel op het eerste veld en vervolgens op ieder
volgend veld het dubbele”, zei Sissa. De koning ontstak in grote woede,
zoals dat gebruikelijk was, want hij vond de beloning te bescheiden en
dus een belediging. Maar toen hij toch maar opdracht gaf om aan het
verzoek te voldoen, bleek al spoedig dat er niet genoeg graan over de ge-
hele wereld verbouwd werd om de opdracht uit te voeren. 

Wiskundigen hadden uitgerekend dat het om 18.446.744.073.709.551.615
graankorrels zou gaan (wiskundige formule 264 – 1), dat is een rij kame-
len in ganzenpas met ieder 140 kilo van 23 miljard kilometer. Niet genoeg
graan en niet genoeg kamelen dus. En deze legende moet als slotzin
hebben ‘…en de koning wist niet wat hij meer moest bewonderen: de
uitvinding van het schaakspel of de vraag naar de bijzondere beloning’.

Eerste periode: 4000 – 400 voor Christus, de voorlopers

De mogelijke voorlopers
De eerste periode wordt gekenmerkt door de renspelen, waarbij de stukken van
de ene kant naar de andere kant van het bord moesten zien te komen. In deze pe-
riode werd de zet vaak bepaald door dobbelstenen. De speler die het eerst al zijn
stukken naar de overkant had gebracht, was de winnaar. Typische hedendaagse
renspelen zijn halma en mens-erger-je-niet. Indien er wordt geslagen, begint
men weer bij ‘af’. 

Ook het damspel heeft daar elementen van, maar het heeft ook het karakter van
een berovingspel, net zoals het vroegste schaak. Een geslagen stuk keert dan niet
meer terug. En in deze beide denksporten is er de ‘promotie’ bij het bereiken van
de overkant. Een van de jongere schaakhistorici Gerhard Josten (geboren 1938 in
Duisburg) vond de oorsprong van de promotie in een renspel van de Sumeriërs.

8
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Hij wijst daarbij op het Gilgamesj-epos van ongeveer 2300 voor Christus, waar-
in de mens zijn zelfbestemming zoekt ten opzichte van de goden. De stukken op
de onderste rij staan voor de goden en de pionnen stellen ‘de mens’ voor. De
mens kon aan (een) god gelijk worden door aan de andere zijde te komen. Het is
de drang naar onsterfelijkheid.

We kunnen aan deze mythologische verwijzingen binnen onze schaakcultuur
net zoveel waarde hechten als we zelf willen. Er zijn vele verklaringen gezocht en
gevonden. De zoektocht naar de betekenis van de symboliek van de schaakstuk-
ken is in ieder geval cultuuroverschrijdend. 

De directe voorloper
De directe voorloper van het schaakspel is het zogeheten ‘Chaturanga voor vier
personen’. Chaturanga was een oorlogsspel dat werd gespeeld op een ‘ashtapa-
dabord’, dat wil zeggen een speelbord van acht bij acht velden. De zetten werden
bepaald met behulp van dobbelstenen en Chaturanga moet derhalve worden
aangemerkt als geluksspel. Chaturanga is een woord uit het Sanskriet en bete-
kent vierdelig. 

Bekend is dat Alexander de Grote in 326 voor Christus tegenover een leger stond
van 50.000 voetsoldaten, 1000 strijdwagens, 130 olifanten en 3000 paarden, het
vierdelige Indiase leger dat model stond voor Chaturanga. Iedere speler had de
beschikking over een Ratha, een Asva, een Hasti, een Raya en vier Padati. 

Het woord Ratha is etymologisch hetzelfde woord als ons woord ‘rad’ of wiel en
hiermee werd de strijdwagen aangeduid. Asva betekent paard in het Sanskriet en
het betreft dan bereden paarden. Het waren de Hettieten in Anatolië die om-
streeks 1700 voor Christus erin slaagden wilde paarden te temmen zodat ze kon-
den worden gebruikt als trek- en rijdier. Hasti staat voor olifant en juist in India
zijn de olifanten, een inheemse diersoort, aangewend als vierde divisie van het
vierdelige leger. Padati betekent in het Sanskriet ‘voetsoldaten’ en de infanterie
is altijd en overal de eerste oorlogsdivisie geweest. Het zal niet verbazen dat ‘pa-
dati’ staat voor ‘voeten’. In de oeroude tijden voerde de koning het leger aan, om
gebied te veroveren (offensief) of om te voorkomen dat zijn eigen gebied inge-
nomen werd (defensief). De Raya is de Indiase koning.

9
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Chaturanga werd gespeeld op een ongeschakeerd bord (geen wit/zwart) van 64
velden en zal volgens schaakhistorici omstreeks 500 voor Christus zijn ont-
staan.
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Tweede periode: 400 voor Christus – 750, India, Iran, Arabië

Chaturanga voor twee personen 
De coalitiegenoten uit het Chaturanga voor vier personen, de witten en de zwar-
ten, voegden hun twee legers samen. Omdat er geen twee koningen konden zijn,
werd één Raya vervangen door een Mantri. Dit Sanskrietwoord kennen wij in
zijn Latijnse vorm als ‘mentor’. Het zijn etymologisch verwante woorden en ze
hebben de betekenis van ‘raadgever’ of ‘raadsheer’. De samenvoeging van de le-
gers leidde vanzelf tot een andere opstelling op het ashtapadabord, met alle wit-
te stukken aan de ene kant en aan de andere kant alle zwarte stukken. 

Volgens de historici is het niet waarschijnlijk dat in het Chaturanga voor twee
personen de partij kon worden beslist door mat te geven. Volgens een hypothe-
se van Johannes Kohtz, uiteengezet in het Handbuch des Schachspiels uit 1916,
was er nog steeds sprake van een berovingoverwinning. 

In de bloeiperiode van de vroege Arabische islam van 640-750 ontstaat een enor-
me verbreiding van het schaakspel als de Arabieren op hun veroveringstocht het
‘Shahtrang’ leren kennen in Perzië. Goede schakers uit die tijd zijn Al-Adli en 
Al-suli; zij lieten ook aanzienlijke literatuur na over opening, middenspel en
eindspel. 
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De geschiedenis van de koningin

Zoals we uit de algemene geschiedenis van het schaakspel hebben begrepen
was er bij de directe voorloper van het schaakspel, het chaturanga voor vier
personen uit de Indiase cultuur, nog geen koningin-stuk. Pas bij de invoering
van chataranga voor twee personen, toen de twee witte en de twee zwarte le-
gers werden samengevoegd, ontstond het probleem van twee witte en twee
zwarte koningen. Dat kon natuurlijk niet. De overbodige koning werd in feite
gedegradeerd, vervangen door een nieuw stuk: de mantri (‘mentor’) oftewel de
raadgever van de koning (raya). De macht van de mantri werd gehalveerd: de
raya mocht staande in het centrum naar acht velden, de mantri slechts naar
vier en dan alleen diagonaal. De mantri bleef derhalve altijd op dezelfde kleur
en was in feite het zwakst van alle stukken. Wel waren de raya en de mantri bei-
de mannelijke figuren. 

Toen het spel in Perzië bekend werd ging de mantri daar farzin heten, dat

14

Koningin te paard van palmhout, circa
1550. Herkomst Zuid-Duitsland. In het
Rijksmuseum in Amsterdam bevindt 
zich een compleet spel.
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‘wijze man’ en ook ‘raadgever’ betekent. Soms gebruikte men het woord ‘vesir’
dat eigenlijk staat voor ‘minister’. Als rechterhand van de koning werd het
nieuwe stuk ook wel gezien als veldheer, degene die de bevelen van de koning
moest uitvoeren; daarom kreeg hij een beperkte actieradius op het schaak-
bord.

Toen de Arabieren kennisnamen van het spel gebruikten zij het woord fir-
zan of firz, later ferz of met het lidwoord erbij al ferz. Toen het spel naar Euro-
pa kwam ontstonden er in eerste instantie drie situaties. De Arabieren bleven
zowel in hun eigen contreien als in de Europese landen waar zij neerstreken de
term ‘ferz’ gebruiken. In Italië vielen de Arabieren weliswaar op diverse plaat-
sen binnen maar ze werden ook weer spoedig verdreven zodat de Italiaanse
cultuur intact bleef. 

Daarnaast ontwikkelde zich in Spanje een andere cultuur dan in Italië om-
dat in Spanje de Arabische/Moorse cultuur een grotere invloed had. 

De oudste schriftelijke vermeldingen van het vroegste schaakspel in Europa
stammen uit vele Latijnse en enkele Spaanse teksten. Het oudste manuscript,
vermoedelijk uit ongeveer het jaar 1000, is het verhaal van een ridder met de
naam Ruodlieb die schaakte. Er bestaat een testament uit 1010 van graaf Er-

15

Koningin, Italiaans schaakspel, 
17de eeuw.
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