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Dames en heren, 

 

Welkom bij misschien wel de leukste niet-parlementaire activiteit in het Nederlandse 

parlement: het Tata Steel Torentjes Schaak Simultaan. Zoals u weet bestaat ons 

parlement uit tradities. Veel dingen doen we omdat we ze nu eenmaal al tweehonderd 

jaar zo doen. Voor het Torentjes Schaak Simultaan, dat dit jaar z’n elfde editie beleeft, 

geldt dat we het steeds opnieuw organiseren omdat we er zin in hebben. Omdat we als 

politici en journalisten competitief zijn. Omdat we dit jaar willen laten zien dat we weer 

wat langer standhouden dan vorig jaar – of in ieder geval langer dan onze buurman.  

 

Ik zie veel bekende gezichten. Mensen die al jaren meedoen. Sjoerd Sjoerdsma, Eric 

Smaling, Alexander Munninghoff, Leonard Ornstein, Jos Heymans, Dick Dolman. Ik zie 

ook Jock Geselschap en Jan Nagel. Ik hoop dat zij zijn bijgekomen van hun titanenstrijd 

in Wijk aan Zee. En ik zie onze directeur Bedrijfsvoering, Jan Willem Duijzer, die de eer 

van de ambtelijke organisatie hoog moet houden. Er zijn ook nieuwe gezichten. Voor het 

eerst aan tafel: Dick Tommel, de oud-staatssecretaris van VROM en Thierry Baudet. 

 

Voor de lieve vrede is het misschien goed dat jullie vandaag tegen één grootmeester 

spelen, in plaats van tegen elkaar. Geen beter bindmiddel dan een gezamenlijke 

tegenstander. En wat voor tegenstander. Wesley So werd grootmeester toen hij vijftien 

jaar oud was. Op dit moment staat hij vierde op de wereldranglijst. Andere schakers 

omschrijven zijn stijl als ‘moeiteloos’. Hoewel er in zijn hoofd duizenden gedachten 

tegelijkertijd moeten rondgaan, lijkt het alsof hij zich niet hoeft in te spannen. Ook 

kenmerkend zijn zijn bescheidenheid, en zijn gretigheid om te leren van zijn fouten. Een 

NRC-journalist noemde hem een wereldtopper, en – als Magnus Carlsen niet mee zou 

doen – de schaker van 2016. Vorige maand schreef hij de Grand Chess Tour op zijn 

naam, en dit weekend het prestigieuze Tata Steel toernooi. In neem aan dat jullie al 

klamme handen krijgen.  

 

[Vanaf hier in Engels] 

 

Dear mister So, I just spoke highly of you. I heard that you are honoured to play in the 

Dutch parliament. We are proud that you are here, and that you brought some of your 

biggest fans, your mom and sister, with you. If you have a life in the spotlights, whether 

you are a politician or a chess player, it is good to have people that support you.  

 



I hope you go easy on our MP’s and journalists. They have a tough year ahead of them, so 

it would be in our best interest if they could retain some of their confidence. Before I 

officially open the tournament, I would like to give you a small souvenir. I hope it will 

remind you of this relatively young tradition in the heart of our Dutch democracy, of 

which you now have become part of.  

 

Dames en heren, 

 

Zoals Johan Cruijff ooit zei: als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. Ik 

wens jullie allemaal veel succes. Dat de beste moge winnen! 


