
Berry Withuis in Bolivia           Hans Meijer 

Berry Withuis (1920-2009) was een overtuigd communist die nog op zijn sterfbed de fascisten 
vervloekte. Zijn zoon heette echter Max, naar Max Euwe, en niet Marx, en de hond van de familie 
Withuis heette Fide, naar de wereldschaakbond, en niet Fidel, want boven alles was Withuis 
schaker. Hij was een mij overigens onbekende schaker wiens naam ik vreemd genoeg op allerlei 
plaatsen tegenkwam. Als eindredacteur op de voorpagina van Schakend Nederland in de jaren 
1974 en 1975, in lijstjes van simultaangevers in het Vroom & Dreesmann (V&D) simultaancircuit, 
in boeken van Max Pam, Hans Bouwmeester, Genna Sosonko en Hans Ree, in artikelen van Jan 
Timman en Lex Jongsma in het schaaktijdschrift Matten en in een stukje van Frits Hoorweg over 
de oprichting van Schaakbulletin. Berry Withuis bleef voor mij echter een enigma tot ik 
Raadselvader (2018) en De oorlog van mijn vader (2017) van zijn dochter Jolande Withuis las. 
Hans Bouwmeester omschreef Withuis als een onvermoeibaar schaakspeler, schaakschrijver en 
schaakorganisator. Gedurende tientallen jaren draaide de Nederlandse schaakwereld om Berry 
Withuis (en Max Euwe). Als ergens serieus geschaakt werd was Withuis nooit ver weg. 

Dat Berry Withuis zelfs in Bolivia voor veel schakers een bekende naam is was voor mij een grote 
verrassing. Min of meer per toeval kwam ik er achter dat in de stad El Alto inmiddels al zes keer 
een schaaktoernooi georganiseerd is dat zijn naam droeg.  

 

In september en oktober 2019 werd het IRT - V Berry Withuis toernooi gewonnen door FM Luis 
Miguel Aguilar op de voet gevolgd door WFM Maria Eugenia Ramirez. Zij zijn de nummers 5 en 
18 van Bolivia. Maria Eugenia voert momenteel de ranglijst van de Boliviaanse dames aan.  

 

Navraag bij Alan Borda, de president van de Boliviaanse Schaakbond FBA, leerde mij dat men bij 
ANBA (Academia Nacional Boliviana de Ajedrez) in El Alto al vele jaren gebruik maakt van het 
boek Ajedrez (1990), de Spaanse vertaling van het boek Jeugdschaak (1972) van Berry Withuis. 
Borda had zijn exemplaar van dit boek van de Argentijnse GM Daniel Hugo Campora gekregen. 
Campora nam in 1984, 1985 en 1987 deel aan het OHRA  toernooi in Amsterdam en in 1989 
schaakte hij in de B-groep van het Hoogovenstoernooi in Wijk aan Zee. 

http://chess-results.com/tnr470008.aspx?lan=2&art=1


   

Na afloop van het Puma Punku toernooi dat in 2013 in La Paz plaatsvond hebben Bernard 
Bannink, Henk Alberts, Rens Minnema en ik Hugo Wayllany, de voorzitter van ANBA, de Engelse 
versie van de Stappenmethode (1987) van Rob Brunia en Cor van Wijgerden cadeau gegeven. Ik 
sluit niet uit dat er mettertijd in Bolivia schaaktoernooien naar Brunia en Van Wijgerden 
vernoemd zullen gaan worden maar voorlopig heeft hun voorganger hier nog de overhand. 

Berry Withuis was de gangmaker achter het V&D simultaancircuit. Deze simultaans werden na 
afloop van het Hoogovenstoernooi gehouden. Het was zwaar werk maar de verdiensten waren 
goed. Aan de scores van Withuis, een van de rondjeslopers, is af te lezen dat hij een formidabel 
tegenstander was: 1966 (+289; =33; -24 88%), 1967 (+274; =44; -19; 88%) en 1968 (+340; =51; -
24; 88%). Op grond van zijn prestaties benoemde Max Euwe (links op de foto) Berry Withuis 
(rechts op de foto) tot simultaanmeester. Bouwmeester gaf in zijn boek, zie hieronder, in het 
hoofdstuk ‘De Scheepsramp’ een aardige draai aan deze unieke titel. In de hemel meldt een 
schaker zich aan de schaakpoort waar Wilhelm Steinitz de wacht houdt. Steinitz: “Er is hier een 
schaker zonder FIDE-titel. Hij noemt zich de simultaanmeester. Ik heb daar nimmer van gehoord. 
Moet ik hem binnenlaten? Gaarne uw advies.” Er volgde een kort beraadslagen en even later 
stapte onze vrind Berry Withuis enthousiast binnen, de schrijfmachine nog onder de arm. Hij 
stelde meteen voor een grote simultaanséance te organiseren. Daar hadden we zin in! 
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