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     NIEUW  
 

SCHAAK                      

   
                                 O SCHAAK WAAR IS UW TRIOMF?  
                                 O MAT WAAR IS UW DOODSTEEK,  
                                 NU HEERST HET NEDERIGE KINDSPELER!  
                                                          [MAT 18,1-10] 
                                                                                                     H.Th.Frenkel  Oss, NL 
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Nieuw schaak 2011. doc. a doc  25/5/2015 
 
PLATO’S  SCHAAK, WETTEN V-739, IS GEEN COMPETITIE SCHAAK!   
 
          COOPERATIEF SCHAAK MET VREDESTICHTENDE KONIGEN? 

 
Schaken, d.w.z. schaakzetten maken met 2 koningen op wit mag dat? De Internationale 
Schaak Federatie heeft geen interdict uitgevaardigd hiertegen daar het binnen de regels blijft 
en dit geen schaken of schaak is. Het mag dus, maar alleen om een foutieve beginopstelling 
met legale zetten te corrigeren. De spelers mogen dan zonder elkaar te slaan van zijde 
(positie) wisselen, de stukken ruilen, door met gelijke, legale zetten, de stukken door onder-
linge plaatsverwisseling, naar de juiste positie aan de overzijde van het bord  spelen. Dit doet 
men gewoonlijk nooit, maar het kan wel en dit zal nu worden gedemonstreerd. 
 
Vanwaar komt deze idee?   
 
Plato noemt competitie schaak in 6 dialogen, maar in zijn Wetten V, 739 beschrijft hij sacraal 
schaak gespeeld door goden en zonen van goden in hun stad van vrede waarin zij in alle 
vreugde leven. Zij benutten de sacrale spelregels van de allerbeste grondwet of wettencode 
waar deze gezegde universeel geldt voor de gehele, gemeenschap namelijk:   
 
 “het  bezit van vrienden is inderdaad gemeenschappelijk bezit”.  
 
In paragraaf 739a staat:  
‘Onze  volgende zet in de wetgeving is net zoals het zetten van het stuk (de man) op het 
schaakbord, dambord, vanaf de sacrale lijn’. (…)Wanneer wij die wetten naleven ons 
gegeven als door een autocratische wetgever, dan leven wij het dichtst bij de onsterfelijk-
heid want wij hebben het begrip eigendom uit ons leven verwijderd, zodat:                            
 
      onze ogen, oren, handen, zien, horen en alles in  
                                        gemeenschap doen; dan keuren wij alles goed of  

                wijzen alles af in perfecte harmonie en ervaren wij  
                                        eensgezind vreugde en pijn vanuit die zelfde bronnen.  
 
Handelingen 2.44-45 der Apostelen in het Nieuwe Testament: ‘Allen die gelovigen wer-
den, waren bij elkaar en hadden alle dingen gemeenschappelijk, en zij verkochten voorts 
hun goederen en bezittingen en deelden de opbrengst aan allen uit, naar ieders behoefte’. 
 
Hand. 4-32. ‘Bovendien was de menigte van hen die gelovigen waren geworden een van 
hart en ziel en zelfs niet een zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was, maar zij 
hadden alle dingen gemeenschappelijk’.  
 
1 Kor.1-10 ‘Nu vermaan ik u broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus dat gij 
allen in overeenstemming met elkaar spreekt en dat er geen verdeeldheid onder u is, maar 
dat gij nauw verenigd zijt in dezelfde geest en in de zelfde gedachtegang’.  
 
Er is dus een opvallende overeenkomst tussen Plato’s wetten en de beleving tussen de 
eerste Christelijke gemeenschappen, er is eenheid van geest en dus geen competitie want 
niemand is gebrekkig; er is genoeg voor iedereen maar niet voor ieders hebzucht. 
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Geschiedenis: Sacraal schaak is niet door mensen bedacht maar door de Egyptisch god. 
In Plato’s book Pheadrus 274 e,d, lezen wij:  
   
“In Egypte leefde een oude god van het land wiens eigennaam was Theuth of Thoth, gever 
van wijsheid [de Griekse Hermes Trismegistus, 3x de grootste, filosoof, priester, koning].  
Hij schonk de Egyptenaren:  
   

Nummer,  getal; Rekenen, wiskunde, Geometrie, meetkunde, de 3 dimensionale of 
Platonische lichamen zoals de kubus of dobbelsteen, Astronomie, sterrenkunde; 
Geneeskunde, medicijnen en om maar niet te spreken van Schaak [sacraal schaak 
of dammen want hij gaf geen krijgskunde in de vorm waarin wij schaak kennen]en 
boven alles gaf hij schrijven, letter, symbolen dat hij uitvond ter veredeling van 
hun geest.  

 
In Plato’s Wetten boek VII, 803 d lezen wij verder dat hij aan het gewone competitieschaak, 
het oorlogsspel, weinig of geen waarde hecht: 
 

”Wij zijn ervan overtuigd dat serieus werk gedaan moet worden omwille van ons spel 
van wetgeving (om goed, billijk en vredig te kunnen regeren en leven). Men zegt wel 
dat oorlogvoeren, [schaak], serieus werk is dat goed uitgevoerd moet worden omwille 
van de vrede, maar in waarheid is er in oorlogvoeren [schaak] geen echt spel aanwezig 
of heeft het enige waarde voor de opvoeding van ons en onze kinderen en juist die din-
gen zijn allerbelangrijkst voor ons schepselen. Het is vrede waarin en waarmee wij 
ons zijn leven moeten doorbrengen en dat is de beste manier. Wat dan is de juiste 
route? Wij behoren ons leven door te brengen met het spelen van spellen, bepaalde 
soort spellen, offerspelen met gezang en dans die ons het vermogen geven de genade 
van de hemel te ontvangen om vijanden te verdrijven en hen te overwinnen wanneer 
wij echt vechten, moeten!“ 

 
Praktische demonstratie van het Platonische Vredesschaak of Sacraal schaak.                                       
De  kwadraten op het schaakbord zijn genummerd van 1- 64 in 1 ononderbroken slinger zoals 
bijen hun honingcellen maken zonder van links naar rechts te vliegen. Kwadraat 1 is zwart en 
8 is wit; 8 op de 1e rij en 9 op de 2e rij raken elkaar.  
Beide Koningen staan opgesteld op een wit kwadraat met de koningin ernaast; zij zijn vrede-
vorsten die het sacrale Platonische schaak spelen zoals hieronder de zetnotatie het aangeeft. 
Iedereen met een schaakspel kan het naspelen met deze zetnotaties. Als er een pion wordt 
verhoogd kan men hem op een damschijf zetten of een zelfgemaakt kroontje geven d.m.v. een 
elastiekje met een paperclip ter onderscheiding van de andere pionnen.   
Nummering van de kwadraten op het schaakbord.         
 

                    Kg - K 
ZWARTE                64-63-62-61-60-59-58-57     vierkanten genummerd als in dit 
STUKKEN           49-50-51-52-53-54-55-56      voorbeeld; 01 is een zwart veld  

48-47-46-45-44-43-42-41      2 is wit etc., tot veld 64; oneven 
33-34-35-36-37-38-39-40       nummers zijn zwart en even  
32-31-30-29-28-27-26-25       nummers zijn wit. 
17-18-19-20-21-22-23-24 
16-15-14-13-12-11-10-09 

WIT  STUKKEN       01-02-03-04-05-06-07-08  
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WIT         ZWART   
01 pi 12   -      28   01 pi 53  -      37 De 1e zet is van de witte pion op 12 naar 
28. Hij  opent het samenspel door de baan naar links voor zijn witte loper vrij te maken. De 
zwarte pion 53 antwoordt op gelijke wijze door naar 37 te gaan zoals in een normale 
openingszet in schaak.  
 
02 pi 16   -      17        02 pi 49  -      48    Witte pion 16 gaat naar 17 en de           
zwarte pion 49 gaat naar 48. Ook hier lijkt het nog op schaak, hoewel dit niet vaak wordt 
gespeeld.  
 
03 lo 06   -  pi 48 la1                          03 lo 59  -     p17 la1. De 3e zet toont het sacrale 
Platoonse denken als volkomen tegengesteld aan de geest van schaak. Loper 6 weet dat alle 
bezit nu in gemeenschap is met de zwarte partij; hij wisselt van plaats met de zwarte pion 48 
vanaf de sacrale lijn zodat de zwarte pion op het witte kroningsgebied of de sacrale lijn komt. 
[pionnen in schaak worden gepromoveerd tot koningin als zij erin slagen de achterste rij te 
bereiken in een competitie] Pion 48 wordt nu gepromoveerd, verhoogd tot zwarte laureaat en 
krijgt een witte kroon of teken ter onderscheiding met de bevoegdheid van een koningin. 
Strijd en hebzucht zijn hierbij ontworteld in dit spel! De zwarte loper 59 antwoordt met een 
wederkerige zet en verhoogt de witte pion op zijn heilige lijn 59 en geeft hem een zwarte 
kroon ter onderscheiding met de bewegingskracht van de koningin. Hiermee is het wezen en 
de geest van schaak getranscendeerd! Daarom heet dit spel: sacraal of transcendent schaak. 
 
04 pi 13   -      29                       04 pi 52  -       36  Witte pion 
13 gaat naar 29 en opent de linker diagonaal voor de witte loper; pion 52 antwoordt op gelijke 
wijze.   
 
05 pi 09   -      24   05 pi 56  -       41 Als kan worden verwacht, herhaalt zich 
de 2e zet met pion 9 naar 24 en pion 56 naar 41. Hiermee komt symmetrie tot stand.  
 
06 lo 03   -      41 la2               06 lo 62  x    p 24 la2  Witte loper 3 wisselt plaats met de 
zwarte pion 41 en kroont hem; de zwarte loper 62 kroont nu de witte pion tot laureaat. 
 
07 la 59   -      31   07 la 03  -      39 Witte laureaat 59 trekt terug tot 31 en zo 
doet de zwarte laureaat 3, hij trekt terug tot 39. 
 
      
08 la 62   -      26               07 la 06  -      34  De witte en zwarte laureaten op 62 en 6 
volgen dit voorbeeld. Nu zien wij een schone symmetrie ontstaan. 
 
09 pi 10    -      23      09 pi 55  -      42 De witte en zwarte pionnen gaan 
naar 23 en 42 en openen de weg voor de witte en zwarte lopers om zich te realiseren. 
 
De witte en zwarte pionnen gaan naar 23 en 42 om de weg te openen voor de witte eb zwarte 
lopers of bisschoppen zodat deze zich kunnen realiseren of thuiskomen. 
 
10 pi 15   -     18   10 pi 50  -      47  Deze zet wordt herhaald en nu 
kunnen alle 4 lopers naar hun nieuwe plaats aan de overkant. 
 
11 lo 41   -     59 r1    11 lo 17  -      03 r1 De witte en zwarte lopers 41 en 17 
realiseren zich op 59 en 3. 
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12 lo 48   -     62 r2    12 lo 24  -      06 r2   Ook de andere 2 lopers realiseren 
zich waardoor er een cirkel met 4 pionnen in het middenveld ontstaat, 4 laureaten en 8 
pionnen op de periferie.     
 
13 to 01   x  to 64 sh1    13 to 57  x  to 08 sh1 Nu verlost de witte toren 1 de 
zwarte toren 64; de 1e  zet waardoor 2 stukken thuis komen. Toren 57 beantwoordt deze 
simultaanzet met een identieke simultaanzet en beide partijen ontvangen hun eerste erepunt.   
 
14 pi 28 x   pi 36   14 kg 61 x  pi 36 la3  Pion 28 verwisselt plaats met 
pion 36 maar nu beantwoordt zwart deze zet door de witte pion door met de koningin 61 van 
plaats te wisselen en pion 36 te lauweren.     
 
15 kg 05 x pi 28 la3      15 kg 36 x  la 61 p  De witte konigin 5 
verhoogt de zwarte pion op 28 door plaatsverwisseling en de zwarte koningin ruilt met de 
witte pion om hem ook te verhogen tot laureaat.    
 
16 kg 28 x la 05 p         16 la 28  x  la 36 d  Koningin 28 potentieert met 
laureaat 5. Laureaat  36 potentieert met laureaat 28, zij dansen met elkaar. 
 
 
17 la 28  -     10 p         17 la 36 -       50 p  Nu potentieert laureaat 28 naar 10 
en laureaat 36 gaat naar 50. 
 
18 kg 05 x pi 37 la4      18 kg 61 x  pi 29 la4   De beide koninginnen maken  
nogmaals elk een 4e laureaat. 
 
19 kg 37 x la 05 p        19 kg 29 x  la 61 p  De koninginnen potentieren 
nogmaals met de laureaten. 
 
20 la 29  -     15 p         20 la 37   -     55 p   Nu potentieren deze 2 laureaten 
door tot voor elkaars torens te gaan staan waardoor er een (lege) cirkel ontstaat binnen een 
vierkant, een carre,  met op de hoeken 4 laureaten. Er zijn nu 8 laureaten in totaal 4 aan elke 
zijde die in anticipatie van de koninklijke uitwisseling,  of Exodus, op wacht staan.  
 
 
21 kg 05 x ko 60           21 kg 61 x ko 04  Op de 21e zet, (3x7) verwisselt de witte 
konigin 5 met de zwarte koning 60 en omgekeerd. Nu staan beide koniginnen op wit en de 
koningen op zwart in afwachting van de laatste koninklijke vredeszet van vriendschap waarbij 
beide koningen op wit komen te staan.  
 
Nu komt de  4 paardendans met 4 laureaten. Now comes the dance of the 4 knights with 4 
lareates. 
  
  22 la 31 -      17             22  la 39  -      41  Laureaat 31 gaat naar 17 en 
lauréat 39 naar 41. 
 
23 pa 07 -      24            23 pa 63  -      48  Paard 7 springt naar 24 en paard 63 
naar 48. 
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24 la 17  x pa 48   24 la 41  x pa 24  De laureaten 17 en 41 staan op de 
juiste positie om met de paarden 48 en 24 van plaats te ruilen. 
 
25 pa 02x pa 17 h2        25 pa 58 x pa 41 h2  Nu springen de paarden elkaar te 
hulp en verlossen elkaar; zij ontvangen elk een erepunt.  
 
26 la 48x la 34  d         26 la 24 x la 26 d  De laureaten op 48 en 34, 24 en 26 
dansen met elkaar en komen zo te staan dat zij elkaars paarden op de juiste plaats kunnen 
zetten zodat zij zich ook kunnen realizeren.   
 
27 la 24 x pa 41            27 la 48 x pa17  Laureaat 24 verwisselt met paard 
41 en lauréaat 48 met paard 17. 
    
28 pa 48 - 63 r3             28 pa 24 -   07 r3  De beide paarden realiseren zich 
en het bord is diagonal gezien symmetrisch opgesteld. 
 
29 la 34  - 12 p              29 la 26 -    52 p  De laureaten potentieren zich 34 
op 12 en 26 op 52. 
 
30 la 41 -  09 p    30 la 17 -    49 p  Het middenveld blijft leeg. 
   
31 pi 23   -  26    31 pi 47 -    34 De pionnen gaan in de krachtlijn staan 
van de laureaten van de andere kleur.   
  
32 la 12  x  pi 34 h3   32 la 52 x pi 26  h3 Laureaten 12 en 52 verlossen de  34 
and 52 pionnen 34 en 26 van elkaar. Beide krijgen een erepunt. 
     
33 la 09  x  pi 51 sh4   33 la 49 x pi 11 sh4  Laureaten 9 en 49 verlossen de 
pionnen die staan in hun krachtlijn en zij realiseren zichzelf gelijktijdig; dit heet simultaanzet. 
Ook hier krijgt ieder een erepunt. 
 
34 pi 14  -      19         34 la 55 x pi 19 h5  Pion 14 stapt in de krachtlijn van  
laureaat 55 die hem meteen verlost. Ook hij krijgt een erepunt. 
  
35 la 15  -       14    35 la 26 -    32 Laureaat 14 gaat naar 15 om de eenzame 
pion aan de overkant te kunnen verlossen. Laureaat 26 gaat naar 32. 
    
36 la 34  -       37   36 la 50 x pi 18 h6 Laureaat 34 gaat naar 37 en laureaat 
50 verlost pion 18 waarvoor hij het 6e erepunt verkrijgt. 
 
37 la 10  x pi 42 h5         37 pi 54 -  38  Laureaat 10 verlost pion 42 terwijl pion 54 
naar 38 stapt in de krachtlijn van laureaat 14. 
  
38 la 14  x  pi 38 h6    38 la 18  -  15 r4 Laureaat 14 verlost pion 38, waarvoor 
hij een erepunt krijgt; nu is er weer symmetrie op het bord. Laureaat 18 realiseert zich op 15. 
 
39 la 38  -       54 r4    39 la 32  -  16 r5 Laureaten 38 en 32 realiseren zich op 
respetiefelijk 54 en 16. 
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40 la 42  -       56 r5     40 la 19  -  20 i   Laureaat 42 realiseert zich op 56, 
maar omdat zwart de laatste zet moet doen, maakt hij een tussenzet om het spelbalans in 
evenwicht te houden, dit heet een idler zet; la 19 gaat naar 20.  
 
41 la 37  -       53 r6    41 la 20  -  13 r6   Laureaat 37 realiseert zich op 53 
en laureaat 20 op 13. 
 
42 ko 61 x      kg 60    42 ko 05 x kg 04  Nu komt de sleutelzet van 
vriendschap en vrede; deze is een symbolische zet en wordt niet als normale zet geteld. 
 
Hiermee is het samenspel beëindigd. Oorlog en geweld zijn geconverteerd tot vrede en 
vriendschap!  
 
Dit spel toont dat oorlog en roof de eigenlijke betekenis van het woord schaak c.q. schaken is 
want de spelers slaan elkaar. Dit is niet de natuurlijke, bedoelde gang van zaken, maar de uit-
zondering. Oorlog wordt immers gevochten omwille van de vrede en vrede ontstaat omwille 
van de liefde die harmonie en voorspoed schept voor allen. Liefde kan niet alleen blijven, ze 
wil zich uiten door naar de ander te gaan, en liefde mede te delen. Deze liefde is natuurlijk, 
eigen aan de orde van de oorspronkelijke schepping, het is communicatief en bovennatuurlijk. 
Ook de wet der wederkerigheid toont dat haat zichzelf doodt en dat liefde, liefde schept, dus 
leven in overvloed. Niet haat of de ‘wet en kracht der sterkste’ is de natuurwet want dan zou 
er geen leven zijn omdat de sterkste overleeft als enige en sterft als laatste. De z.g. wet van het 
recht der sterkste is geen natuurwet maar een perversie en waanidee dat het absurde argument 
dient voor oorlog en broedermoord, het toneel van geestelijke blindheid en de capitulatie aan 
heb- en heerszucht want leeuwen eten geen leeuwen maar leven dankzij schapen. Wat wint de 
schaker anders dan dood, ellende en eenzaamheid; wat hij de ander aandoet zal hem ultiem 
verteren. Schaak is intellectueel bedrog, niet het ‘vernuft’ die het pretendeert te tonen maar de 
ontaarding ervan. Leven ontstaat dankzij de oerbron van liefde, goedheid en waarheid en niet 
de afwezigheid daarvan, maar de tegenstelling kan pas ontstaan door perverse gedachten 
voortkomend uit hebzucht en hoogmoed, of zonde waardoor de mens zichzelf ultiem ver-
nietigd. Helaas zien wij dit maar al te vaak. De Mens heeft een vrije wil om goed of kwaad te 
doen, kwaad lijden doet pijn, maar gaat voorbij; kwaad doen is een schande en tekent en ver-
duisterd het geweten van de boosdoener en dat duurt eeuwig, want men kanniet zeggen dat 
men iets misdaan of gedaan heeft als men iets wel gedaan heeft, men kan anderen bedreigen, 
maar niet zijn eigen geweten, minder nog God, die ons allen zal oordelen op de laatste dag.   
             
 
Korte notitie witte koningin op zwart #5 foutieve opstelling en correctie 

01 pi 12   -      28  = 16  01 pi 53  -      37    = 16* 
02 pi 16   -      17    = 01  02 pi 49  -      48           =  01* 

            03 bi 06   -  pi 48 la1             = 42           03 bi 59  -     p17 la1     =  42* 
04 pi 13   -      29                   = 16        04 pi 52  -       36    = 16* 
05 pi 09   -      24  = 15  05 pi 56  -       41   = 15* 
06 bi 03   -      41 la2             = 38  06 bi 62  x    p 24 la2    = 38*  
07 la 59   -      31  = 28  07 la 03  -      39     = 36* 
08 la 62   -      26  = 36  08 la 06  -      34     = 28* 
09 pi10    -      23  = 13  09 la 55  -      42    = 13* 
10 pi 15   -     18  = 03  10 pi 50  -      47           = 03* 
11 bi 41   -     59 r1              = 18  11 bi 17  -      03 r1      = 14* 
12 bi 48   -     62 r2              = 14  12 bi 24  -      06 r2      = 18* 
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13 to 01   x  to 64 sh1  = 63   13 to 57  x  to 08 sh1   = 49* 
14 pi 28   x   pi 36  = 08  14 kg 61 x  pi 36 la3    = 25* 
15 kg 05 x    pi 28 la3    = 23  15 kg 36 x  la 61 p       = 25*  
16 kg 28 x    la 05 p       = 23  16 la 28  x  la 36 d       = 08* 
17 la 28  -     10 p         = 18  17 la 36 -       50 p    = 14* 
18 kg 05 x pi 37 la4     = 32  18 kg 61 x  pi 29 la4     = 32* 
19 kg 37 x la 05 p       = 32  19 kg 29 x  la 61 p        = 32* 
20 la 29  -     15 p        = 14  20 la 37   -     55 p        = 18*  
21 kg 05 x k 60          = 55  21 kg 61 x ko 04    = 57 * 
22 la 31 -      17            = 14  22  la 39  -      41    = 02* 
23 pa 07 -      24           = 17  23 pa 63  -      48    = 15* 
24 la 17  x pa 48  = 31  24 la 41  x pa 24    = 17* 
25 pa 02x  pa 17 h2     = 15   25 pa 58 x pa 41 h2      = 17* 
26 la 48 x   la 34  d       = 14  26 la 24 x la 26 d    = 02*  
27 la 24 x   pa 41         = 17   27 la 48 x pa17    = 31*   
28 pa 48 -   63 r3          = 15   28 pa 24 -   07 r3   = 17* 
29 la 34  -   12 p            = 22  29 la 26 -    52 p    = 26* 
30 la 41 -    09 p   = 32  30 la 17 -    49 p    = 32* 
31 pi 23   -   26   = 03  31 pi 47 -    34     = 13* 
32 la 12  x pi 34 h3  = 22  32 la 52 x pi 26  h3       = 26* 
33 la 09  x pi 51 sh4  = 42  33 la 49 x pi 11 sh4      = 38* 
34 pi 14  -      19   = 05      34 la 55 x pi 19 h5        = 36*  
35 la 15  -      14   = 01  35 la 26 -    32               = 06* 

            36 la 34  -      37  = 03  36 la 50 x pi 18 h6        = 32* 
37 la 10  x pi 42 h5   = 32     37 pi 54 -  38                = 16* 
38 la 14  x pi 38 h6   = 24  38 la 18  -  15 r4    = 03* 
39 la 38  -      54 r4   = 16  39 la 32  -  16 r5   = 16*  
40 la 42  -      56 r5    = 14  40 la 19  -  20 i    = 01* 
41 la 37  -      53 r6    = 16  41 la 20  -  12 r6    = 08* 

           42  ko 61 Stand Down Hard  = 00             42  ko 05 x kg 04    = 01* 
                                                           [863   +                                                 855 =   1718] 
[± 20 minuten]  2 x 4 laureaten; 2 x 6 erepunten = 12 [honor points]; 2 x 6 realisaties =12;  
4 x simultaan = 4 x 2 = 4 ; 2 x 2 k+kg = 32 stukken op hun plaats hersteld.  
1718 : 82 = 20.92 ; 20.92 x10= 209.2 √209.2 = 14.475 ;  
 
In dit spel met 2 x 42 zetten ziet men als het ware een vloeiende, elegante vredesdans 
uitgevoerd, met perfecte symmetrie in de zetten die natuurlijk eerst uitgedacht worden, maar 
het is alsof die zetten uit het spel zelf voortvloeien, zonder enige weerstand want de zetten 
beantwoorden aan de wet der wederkerigheid. Als vanzelf voelen de spelers een behoefte om 
schoonheid van zetten en dus van denken te verenigen met snelheid, efficiëntie. Dit heet iso- 
metrisch denken en doen. In de 20ste zet vormt zich een carré in afwachting van de 
eenentwintigste zet 21  met het hele middenveld ontruimd. Er is een erehaag van stukken  
opgesteld met laureaten staande in houding in afwachting van de verwisseling van de witte 
koningin  met de zwarte koning  kg 05 x ko 60 en de zwarte koningin met de witte koning kg 
61 x ko 04. [voor schakers moet dit een pijnlijk moment zijn] 
  
Afstand : zetten =1718 : 84 = 20.45; na herstel van de staatsgreep 
                             1718 : 82 = 20.95 = 14.472 : 10 x 82 = 1718; 
In de analyse van de ratio zien wij als het ware de geest van Metapontum te voorschijn komen 
in het getal 14.472 =14.48 
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Het delen door 10 symboliseert de decaloog, de 10 Geboden van de Heer uw God. 
Deuteronomium 6,4: “Luister, o Israël: Jehovah onze God, is één God.  Gij moet Jehovah, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart,  geheel uw ziel, en geheel uw levenskracht. 
 
Er zijn 8 laureaten  gekroond van de 32 stukken= 25%              
12 verlossingen                           = 12 stukken waarvan 4 simultaan zetten  
12 realisaties   + 4 realisaties      = 16 stukken 
2 koningen + 2  koninginnen      =   4  stukken 
 totaal                                           =  32 stukken 

 
Commentaar: Metapontum is een vredesspel met wedijver in respect en goedheid voor elkaar 
op een bord met zeshoeken en 2x 16 analoge schaakstukken. Welke aandrift bezielt ons? 
Oefenen wij voor om toekomstige hemelingen te zijn en om al in het nu dat bewustzijn te 
vormen en ernaar te leven? Spelen is oefenen tot vaardigheid van iets of tot wat, het spel is het 
middel. De afstand van de 32 Metapontum stukken gespeeld op een zelfde wijze is 1448. Het 
verschil in afstand tussen de 2 spelen is 1718 - 1448 = 270 velden, dit is ≈ 100 x het 
transcendentale getal e. In dit voor de wereld verkeerd opgesteld schaakspel staan beide 
koninginnen op zwart en beide koningen op het witte vierkant, hetwelk betekent dat de 
koningen vredevorsten en geen een oorlogsvorsten zijn. Bij conventioneel schaak staat de 
witte koning op zwart en de zwarte koning op wit, want de koninginnen kleuren, d.w.z. de 
witte staat op wit en de zwarte op een zwart veld. Nu staan zij in oppositie, gesymboliseerd 
door de kleur en is het ene rijk, de wereld, verdeeld in twee tegengestelde partijen of rijken en 
is er oorlog want de verdrongen witte koning wil naar zijn rechtmatige witte kwadraat. Maar 
zo was het niet bedoeld in den beginne, want oorlog is chaos, duisternis maken waar licht is, 
verwarring stichten waar orde heerst en dood veroorzaken waar leven is en dat is niet de 
natuurlijke noch de bovennatuurlijke zin van het bestaan. Echter licht schenkt leven in 
overvloed. In dit voor de wereld omgekeerde schaak (koningen op wit) wordt de laatste zet 
niet geteld als zet omdat het een terugdraaien is, een omkering, van de eerste staatsgreep van 
de witte koningin die de geest van Lucifer vertegenwoordigt in het begin van de schepping. 
Maar de afstanden worden wel geteld en dan is de wortel van de ratio:         √(1718 : 82 x E5) 
= 1447.45 , of afgerond 1448 reeds bekend uit Metapontum zodat schaak en Metapontum en 
identieke oorsprong hebben daar zij in wezen door dezelfde goede, heilige geest, Gods 
alwetendheid en almacht als idee zijn geconcipieerd.   

Conventioneel schaak en afgeleide spelen en spelregels zijn ontstaan uit een perversie, 
beïnvloedt door de geest van de haatdragende, hebzuchtige, heerszuchtige en moordzuchtige 
Boze, de geest van Lucifer, de oude slang en duivel, de vader der leugen, list, bedrog, 
strategie en geslepen diplomatie die ons arme, domme mensen verleid te geloven dat we ‘iets 
winnen’ wat niet van ons is door roof van de ander wanneer we hem vermoorden (op het bord 
van het leven als wij denken sterker te zijn). Hij, Satan, heeft die de omkering en afzetting van 
de witte Koning (God Almachtig) getracht te forceren, maar faalde en is in de hel gestort met 
zijn engelen door Michael die zei: Wie is als God?; nu wreekt Satan zich op de mens die 
geschapen en bestemd is voor het eeuwige geluk in de hemel met God die hij heeft verloren. 
Want in den beginne stonden de beide koningen (God de Vader en Jezus) op wit en beide 
koninginnen (de Kerk en Maria) op zwart op het 8x8 zeshoekige bord van de kosmos omdat 
zij, de koninginnen (de kosmos, engelen, machten en mensen) uit niets en om niet zijn 
geschapen, door God en voor Gods liefde, en ons menselijk spel is om God hiervoor te 
danken en te loven (Zie Plato & Spreuken 8.31) door elkaar als spelers en pelgrims in het 
leven op het bord van de wereld te helpen in de goede, coöperatieve geest van liefde en 
harmonie om de goddelijke wijsheid en deugden te verkrijgen en het eeuwige leven te winnen 
door eerbied voor God en mens.  
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Dit was in den beginne het teken van kosmische harmonie, van eenheid en vrede in het 
scheppingsspel of toneel van God, Spreuken 8.31 het ware schaak in de betekenis van Sjah als 
Koning der koningen. Maar toen besloot de witte koningin door de gisting van de hoogmoed 
ingeblazen door Satan, alles in de schepping om te draaien, de scheppingsorde te verdraaien, 
perversie, want zij redeneerde in zichzelve: ik ben de schitterendste, de meest luisterrijke, de 
lichtdrager in de schepping en aan mij behoort de witte plaats van de Koning. Zij besloot deze 
witte plaats, de troon van God, het onvergankelijke, onvergelijkbare, onoverwinnelijke en 
ongenaakbare licht, in bezit te nemen, en zij verstootte de witte Koning, God, van zijn troon 
en nam plaats op zijn witte lichttroon.  

 
Isaias 14, 12  
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, Gij morgenster,  
en zoon van de ochtend:  
Hoe zijt gij op aarde gesmeten, Gij volkentemmer! 
13 Gij, die in uw hart hebt gezegd: Ik klim naar de 
Hemel; Boven de sterren van God verhef ik mijn troon; 
Ik zet mij neer op de godenberg, in het hoge noorden; 
14 Ik stijg op de toppen der wolken omhoog, den 
allerhoogste gelijk! 15 Ha! in de onderwereld zinkt gij 
neer, Diep in de grond!  

 
En dit is de oorsprong van de strijd en van het kwaad, de misdaad, de broedermoord en 

de schaakgreep of staatsgreep naar macht, want de witte koningin, de meest intelligente van 
alle geestelijke wezens wilde alles in bezit nemen en alleenheerser zijn, de gehele macht en al 
het geschapene tot zich trekken, vooral de stukken, de zielen van de mensen en zij verdrong 
daarom de witte Koning, God naar het duister of het zwarte kwadraat. Dit is de oorsprong van 
het kwaad, de zonde, de oorlog, roofzucht en de dood. Omdat wit de eerste zet maakt in het 
conventionele schaak heeft wit de overhand en kan het spel bedwingen, en door gebruik van 
de hebzuchtige intelligentie de partij aan de overkant, als het lukt, verslaan. Maar het Licht 
laat zich niet overwinnen door de duisternis, maar door offer, Gods Zoon, herstelt door de 
witte koning, Christus, de gehele scheppingsorde en redt de zielen die Hem toebehoren en het 
vredesschaak in hun leven spelen.  
 
EEN ALTERNATIEVE OPLOSSING VOOR EEN OUD SCHAAKPROBLEEM IN HET 
RECHTEN DER STUKKEN 
 
Stel een hypothetische schaakregel zegt: eenmaal foutief geplaatste schaakstukken staan 
vast. Zij moeten uitsluitend met reglementaire zetten worden gerecht. M.a.w. zij moeten 
naar hun juiste [competitie]positie worden gespeeld volgens de reguliere schaakbewegingen. 
Men mag niet slaan. Stel men ontdekt net vóór de competitie op het schaakbord, met vak-
nummers 1-64, een foutief geplaatste witte koning op het witte vak 4 i.p.v. 5. Men gebruikt 
hier vaknummers 1-64 i.p.v. de normale schaaknotitie. Zie voorbeeld. De positieregels zijn; 
de witte koningin staat op het witte vak 4, de zwarte koningin op zwarte vak 61; de spelers 
hebben rechts een wit vak. Een andere spelregel zegt: spelers zetten beurtelings zonder 
overslaan. Volgens deze onbekende hypothetische spelregel moeten de spelers eerst hun 
stukken rechten. Spelopdracht: corrigeer de positie, noteer de zetten en analyseer het pro-
bleem. Dit is een goede oefening om alle stukken zo snel mogelijk naar hun competitie positie 
te krijgen. Er wordt dus geen schaak gespeeld! Alle 32 stukken moeten zet na zet eerst naar 
hun juiste plaats volgens de voorgeschreven bewegingsregels. Spelers houden alle verkeers 
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regels in acht, stukken mogen elkaar niet slaan maar mogen wel van plaats verwisselen met 
elkaar als zij dat onderling afspreken. 
In het rechten der stukken ontdekt men het probleem met de pionnen:  

1e zij mogen alleen verticaal vooruit, dus nooit achteruit;  
2e zij blokkeren elkaar verticaal;  
3e diagonaal mogen ze alleen het stuk van de andere partij/kleur slaan in schaak.  

Om de koning op 4 naar 5 te krijgen moet een van de pionnen vooruit om ruimte te maken, en 
de koningin moet ook plaats maken; zij mag wel achteruit. Die pion mag niet meer terug. 
Doordat men beurtelings moet zetten is de zwarte partij noodzakelijk ook betrokken in het 
rechtenprobleem van de witte koning. De 2x 16 stukken moeten dus eerst vertikaal naar de 
overzijde en dan weer terug om die witte koning op zijn juiste plaats #5 te krijgen. Van daar 
de nummering der vakken zodat men het bord niet kan verdraaien! Men zou denken dat de 
koningen de laatste zetten behoren te maken. Dat is niet mogelijk met de huidige spelregels, 
want zij staan op de achterste rij. Om daar te komen in hun voorlaatste zet in het 
richtingsproces moeten er openingen door pionnen gemaakt worden om naar buiten en naar 
binnen te gaan naar hun juiste vak. De bekende schaakregels voorzien niet hierin en moeten 
dus worden aangevuld, geamendeerd om een goede, elegante oplossing te krijgen. Hier 
corrigeer ik volgens die hypothetische regels. 

[Deze oplossing van het rechten bestaat reeds in Metapontum en heet de vredeszet 
waarbij de positie van de koning en koningin juist opzettelijk verwisseld zijn om tenslotte in 
die laatste zet,  de vriendschapszet van vrede,   elkaar naar de juiste plaats te kunnen keren] 
Schaakspelers corrigeren dit schaakprobleem gewoonlijk met de hand daarbij de spelregels 
veronachtzamend.  

 
OVEREENKOMSTEN TUSSEN SCHAAK EN DE WERELD 

Het schaakbord is als de wereld, de vakken zijn als de landen, de twee partijen zijn als de 
koningen die elkaar willen domineren, de stukken zijn als de mensen, hun onderlinge indeling 
is als hun standen en rangen, hun kleuren zijn als hun rassen en culturen, de spelregels zijn als 
hun wetten, de partijen zijn als de maatschappelijke tegenstanders, het zetten is als hun 
beperkte levensmogelijkheden, het spelen voor gewin is als het genot der groten en sterken 
met het lot der kleinen en zwakken, het slaan is als de dood, de competitie is als de 
gedwongen levensuitdaging, het denken is als in de politiek, de tweekamp is als de oorlog, het 
winnen is het minder verliezen dan de ander, de opstelling is als de sociale orde, het 
spelverloop als de toenemende wanorde. De pion is als de kleine boer of man die alleen 
vooruit kan, de toren is als de grote landeigenaar die horizontaal en verticaal aanvalt, het 
springende paard is als de politie die overal komt, de loper is als de geestelijke gezaghebber 
die schuins overvalt, de koningin is als de nietsontziende generaal, de koning is als de wrede 
vorst die alles bepaalt en iedereen voor zijn genot laat sterven en zelf niet hoeft te bewegen. 
Zo lijkt schaak op de wereld. Schaakdenken is  analoog aan wereldsgericht denken.  
 
Schaak is een leerzaam spel in exact, logisch en tactisch denken. Schaakdenken loopt parallel 
met het maatschappelijk en politieke verhoudingen. Schaak weerspiegelt het doen en laten in 
de wereld vooral in het politieke gesjoemel en gesjacher. Het ‘leven’ van elk schaakstuk is 
gemeten bij de afstand tussen zijn eerste en laatste zet, analoog aan zijn levensduur. De 
gemiddelde afstand in dit correctiespel zonder verhogingen der pionnen is 11.6 [zie afstand : 
zetten] per vakeenheden per zet. Dit is 50% van de gemiddelde vakeenheden met verhogingen 
in Metapontum. M afst.= 22 per zet. In deze eerste oplossing in het schaakspel worden er 
geen laureaten, promoties, gemaakt om zoveel mogelijk die martiale geest van schaak te 
handhaven. In schaak is er geen afspraak over hoe de koning zich moet gedragen met een 
correctieprobleem. Moet de Koning de laatste zet maken zoals men zou verwachten, dan 
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blijven hier de spelregels van schaak in gebreken. Men moet dus nieuwe Internationale 
verdragen maken zoals in de politiek. Schaak loopt dus achter t.o.v. de politiek van de 20e en 
21e eeuw waarin men wel naar samenwerkingstructuren en vredesverdragen zoekt die 
blijvend zijn. Toch loopt de wereld ver achter met het Christelijke verlossingswerk en de 
theologie. Metapontum daarentegen weerspiegelt voor zover mogelijk dit Christelijk ideaal. 
Waarom al dit werk mag men zich afvragen? Omdat schaak en de meeste competitieve 
spellen als sociaal en pedagogisch voorbeeldmateriaal nog geheel verkeren in de tijd van de 
barbaren en het hoog tijd is dat deze schone en potentieel zeer verdienstelijke opvoe-
dingsinstrumenten ons nu eens tot heil mogen gaan strekken, vooral voor onze kwetsbare 
kinderen, de toekomstige politieke wereldleiders. Omdat spelen kinderen de normen van het 
geweld voorspiegelen en agressie als deugd aanbevelen, ervaren wij in onze wereld en 
maatschappij de zure en soms zeer bloedige vruchten ervan die oorlog haat en destructie 
brengen met verlies leven en cultuur. De speelgoedindustrie en zijn financiële maat-
schappelijke bijdrage is enorm groot wanneer gemeten met alle producten daar wij in de 21e 
eeuw alles over hebben voor spel, sport, genot, vermaak, ontspanning enz. In onze hang naar 
tijdverdrijf, killing time, worden in onze tijd die activiteiten zo cultuur bepalend en is het 
genot als een religie geworden. Alles dat niet noodzakelijk is voor het behoud van het leven 
wordt tot nationale eer zoals song en sport. Als wij deze industrie zouden kunnen bewerken 
om zich te bekeren tot het goede i.p.v. ‘het geweldige of beter het gewelddadige ’ dan zal al 
mijn werk niet tevergeefs zijn geweest.  
 
De opstelling is foutief volgens schaak doch goed volgens de wet der rede en verstand  omdat 
alles in den beginne goed door God geschapen was. Ook zij die niet in God geloven willen het 
goede voor zichzelf, nooit het kwade, en het kwade is het vernietigen van de orde. 
 
Overweging: 
Nu staan beide de koningen op een wit veld en beide koninginnen op een zwart veld, terwijl 
het rechter veld wit is volgens de voorschriften.  [Dit spel kan worden nagespeeld in +/20 
min.]    
En zo behoort het te zijn als de schepping is hersteld in de harten van de mensen die slechts 
het goede willen voor zichzelf en hun naaste.  
 

Zie Lucas 10,27: “Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben  
met geheel uw hart en geheel uw ziel en met geheel uw kracht  
en met geheel uw verstand, en: ‘uw naaste als uzelf.’”  
In dit spel voldoen wij aan dit gebod uit het heilig Evangelie.  

 
Dit spel eindigt met 2 laureaten per zijde in 2x 45 zetten. 
 
Er zijn: 
Verlossingen                6 x 2 =12 
Realisaties                    7 x 2 =14   
2 koningen + 2 koninginnen =  4 
2 simultaanzetten             =   2 
                                             --------- 
Totaal                                      32 stukken thuis gebracht.  
 
Wat is de meerwaarde van dit spel en deze spelmethode? De spelers hebben vrede gesticht, zij 
zijn elk 2 laureaten of koninginnen rijker geworden,  zij hebben niet 1 stuk verloren en toch 
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het geluk verkregen dat zij verlangden te bezitten, het land aan de overkant van melk en 
honing, de hemel voor eeuwig, zonder de ander te verdrijven.  
Ook in schaak wil men het land aan de overkant hebben, maar dan door oorlog te voeren 
verliezen beide partijen en geen koning wordt ooit aan die overzijde aangetroffen. Wat heeft 
de overwinnaar gewonnen? De dood van de andere koning, het verlies ook van eigen troepen 
en die van de tegenstander waardoor de orde die er heerste aan het begin, een totale ruïne is 
geworden. Dat is wat oorlog brengt, ellende voor de overlevenden, ruïne en dood.  
Wie wil er nog werkelijk schaken?  
 
Geachte lezer, 
 
Met een video in fast forward  kan men in 10 minuten tonen hoe schaak als oorlogsspel kan 
worden omgekeerd tot vredesspel met standaard schaakzetten door simpele plaatsverwisseling 
der stukken i.p.v. slaan! De schrijver maakte de ontdekking toen hij zich eens had verdiept in 
de problematiek van een verkeerde beginopstelling in schaak, iets dat iedere schaker wel eens 
overkomt [human error]. Echter schakers lossen het probleem op door de stukken van het 
bord te vegen met een hand en weer handig goed te plaatsen en zij zien er geen probleem of 
noch een uitdaging in.  
De schrijver echter vroeg zich af of “het rechten der foutief opgestelde stukken met de hand 
wel legaal is. Zijn schaakonderzoek in de VS  leverde geen duidelijk antwoord op. Maar een 
schaakcolumnist vertelde dat men het had geprobeerd en adviseerde: “Don’t waste your 
time!” Door een toeval en door verder in de klassieke literatuur te zoeken vond hij legitieme 
manieren om de foutief opgestelde stukken te rechten en zo heeft hij de oplossing van dit door 
schakers genegeerde en door hem zo genoemde ‘schaakdilemma’ op video vast gelegd.  
 
Waarom heeft hij een video gemaakt van dit schaakdilemma? Het is omdat de oplossing ligt  
in de toepassing van het omkeringprincipe uit de filosofie en wiskunde. Schaak is niet alleen 
een goed voorbeeld voor oorlog maar het verbergt ook een uitstekend model om samen-
werking zichtbaar te maken. Omgekeerd schaken is samenwerken en leidt tot vredestichten en 
brengt verzoening. Dit is weliswaar een zeer bescheiden model van wereldvrede, maar als wij 
het tragische verloop van de 5000 jaar oude Palestijnse vredeskwestie beschouwen, wetende 
dat haat meer woede en meer agressie opwekt en men het schaakbord vergelijkt met dat plekje 
van oorlog en de slachtoffers als schaakstukken, dan is deze omkering van het (schaak) 
probleem een welkome verademing. Politieke pundits zeggen wel dat oorlog ook spelen is en 
dat mensen behoefte hebben aan spelen. Zo zeggen zij die zelf geen modder aan hun voeten of 
bloed aan hun handen krijgen. Als dat waar is dan is het omgekeerd ook waar! Want het moet 
ons allen duidelijk zijn dat de politieke oplossing niet voortkomt van de regeringsleiders, noch 
van de Palestijnse noch van de Israëlische kant; nee, zij zijn het probleem en houden het in 
stand. De oplossing komt vanuit de kleine mensen, de kleine pionnen die tenslotte ontrouw 
worden aan de haatintriges en doctrines van hun politieke en geestelijk (ver)blinde leiders. 
Het zijn tenslotte de zwarte pionnen die de hand reiken aan de witte pionnen, elkaars plaats 
innemen i.p.v. elkaar te slaan zoals zij zijn bevolen. Zo komen de kleien aan de andere kant, 
de kant van vrede door ontrouw aan de haat, ontrouw aan het moorden, ontrouw aan het 
politieke bedrog en ontrouw aan de rassenfobie en oorlog te zijn.  Zij, de kleien leiden elkaar 
tot verzoening. De kleine schaakstukken, de marginale pionnen dwingen de grote stukken (de 
heren met de hoge hoeden) die zichzelf altijd eerst in veiligheid stellen, zij dwingen ze nu te 
gaan samenwerken en dat is voor hun eigen behoud en heil. Zo komt er vrede op het schaak 
bord. Zo komt er vrede in de wereld door de regel van de naastenliefde toe te passen ook in 
onze spelen. Dit kleine verhaal staat uitgebeeld op de video, maar het leuke hiervan is dat het 
schakers woedend maakt want zij zien een bedreiging voor hun spel van hebzucht en 
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heerszucht. Hier is het schaak der nederige en zachtmoedige speler die zich laat inspireren 
door Jezus.    
  
De video heeft 5 deeltjes:  
deel 1 : gewone speel tijd 17 minuten  
Het schaak probleem; verkeerde opstellingen, wit en zwart en links en rechts verwisselen  
het zet voor zet rechten van de stukken met legitieme zetten naar de overkant. 2x 54 zetten! 
deel 2: Wat hebben wij geleerd? Stukken hoeven niet te slaan maar kunnen plaats verwisselen 
en elkaars pionnen verhogen, promoveren, zo bespaart men veel tijd en zetten en wij leren 
samen te werken  oor een cultuur van en voor vrede. 
deel 3; Oplossing van de schaak paradox, de stukken moeten nu schuin, d.w.z. diagonaal 
oversteken, naar rechts en links. Dit is meer complex, maar als wij nieuwe vaardigheden leren 
in het samenwerken is ook dit een leuke en leerzame schaakpuzzel waaruit nieuwe inzichten 
worden verworven. 
 
Deel 4;  een wereldkampioenschap van Zuckertort tegen Steinitz in 32 elk zetten met 17 
doden in totaal. De witte koning heeft zich teruggetrokken in zijn burcht en is niet meer van 
z’n stoel gekomen terwijl zijn mannen stierven en zijn koningin. De zwarte koning werd 
opgejaagd en moest tenslotte uit wanhoop zich op z’n gezicht gooien voor de witte koning, 
die als winst naar een lijkenveld en ordeverwoesting moest kijken, en dat is winnen!  
 
Meditatie; Wandelend in discussie lopen de schaker en ik  naar het huis met vele mensen. 
Een van hen is Jezus, ik zie Hem staan, een beetje afgezonderd, onopzichtig tussen alle 
mensen in en ik loop naar Hem toe. Zodra ik in zijn nabijheid kom zeg ik tot de schaker: 
‘Ik zou graag willen dat jij deze Man ontmoet’ en meteen stapt Jezus naar voren en ik stel 
de schaker aan Jezus voor. Jezus is vriendelijk en Hij stelt zich voor aan hem en loopt met 
de schaker de tuin in. Nu ontstaat er en vriendschapsband tussen de schaker en Jezus. Mijn 
plan is geslaagd. Jezus zegt tegen de schaker:  
“Als je Metapontum leert spleen leer je de gedachten kennen van mij, Jezus, in een spel.  
Het Metapontumspel is een symbolische afspiegeling van het leven. Ik, Jezus, wil dat je je 
medespeler helpt om naar de overkant te komen, de overkant symboliseert de Hemel. 
Elk stuk stelt een mens voor; aan het einde van het spel kan je zien hoeveel mensen hun 
doel hebben bereikt om naar de overkant te komen, of hoeveel mensen er gedoodt zijn, 
(verwijderd van het bord van het leven) door jou van de andere partij of speler. En dit 
geldt voor jouw eigen stukken ook die de andere speler heeft gedood.(jij bent dat stuk).  
 
Hoeveel stukken zijn er omgekomen door het spel, zoveel mensen zijn er symbolisch 
omgekomen. Je leert dus of om een weldoener te zijn of een moordenaar in een spel.  
[dit is de les die Jezus geeft aan de schaker; hebben wij niet allen schaak gespeeld met anderen in ons leven? 
Dan is het nu de tijd om Metapontum te leren spelen, het vredesspel van Jezus] De definitie van schaken in het 
woordenboek is: roven; met geweld wegnemen, vrouwen roven. Hans Theo Frenkel Maart 17, 2011, herlezen  
5/2015 

 
Nu volgt een schaaktransitie vanuit een standaard schaakopstelling. Als men het naspeelt 
komt het karakter van de denker naar voren, orde, de cirkel wordt in het midden van het bord 
na enige tijd zichtbaar, het is als een dans, maar het heeft mij wel 20+ keren genomen om het 
zo te krijgen, symmetrisch, dansachtig, efficiënt, eerbiedig, in de geest van Jezus, mijn leraar 
en meester. Ik hoop dat ik dit spel mag leren aan kinderen en ouderen om zo te mogen mee-
werken aan een wereld van vrede en verdraagzaamheid. Ik  kijk altijd naar Jezus, Hij was een 
man en werd door iedereen tegengewerkt, veracht, bespot en tenslotte vermoord, en nu zijn er 
1 miljard Christen. Hij is mijn mentor en zorgt voor het verdere verloop, daar vertrouw ik op.  
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9/5/15 transitie standaard schaak met 2x2 la’s; h= erepunt;la = laureaat; r = realisatie 
zet  na/#  act na/#  winst  afst.         zet  na/#  act na/#  winst  afst.          
01 pi   9   - 24            = 15  01 pi 56   -    41   = 15  
02 pi 16   - 17      =   1  02 pi 49   -     48   = 1 
03 pi 13   - 29      =16  03 pi 52   -    36   = 16 
04 pi 12   - 28     = 16  04 pi 53   -    37   = 16 
05 b 3      x   pi 41 la1   = 38  05 b 62    x pi24 la1  = 39 
06 b 6      x   pi 48 la2   = 42  06 b 59    x  pi17 la2  = 42 
07 la 59    - 31     = 28  07 la  6    -          34   = 28 
08 la 62    - 26     = 36  08 la  3    -     39   = 36 
09 pi 15    - 18           =   3  09 pi 55   -     42   = 13 
10 pi 10    - 23           = 13  10 pi 50   -     47   = 3 
11 b  41    - 59 r 1      = 18  11 b  17   - 3 r 1  = 14 
12 b  48    - 62 r 2       = 14  12 b  24   - 6 r 2  = 18 
13 t     1   x   t 64 sh1     = 63  13 t   57   x  t 8 sh1    = 49 
14 la 31   - 17     =  14  14 la 39   - 41   = 2  
15 pa  7   - 24     =  17  15 pa 63  - 48   =15 
16 la 17   x   pa 48     = 31  16 la 41   x pa 24   = 17 
17 pa  2   x    pa 17 h2   = 15  17 pa 58  x pa 41 h2   = 17 
18 la 26   x    la 24       = 2  18 la 34   x la 48   = 14 
19 la 24   x   pa 41     = 17  19 la 48   x pa 17   = 31 
20 pa 48  - 63 r 3    = 15  20 pa 24  -   7 r 3  = 17 
21 la 41   -        9 p     = 32   21 la 17   -  49 p   = 32 
22 la 34   - 33     =   1  22 la 26   - 25   =   1 
23 pi 23   - 26     =   3  23 pi 47   - 34   = 13 
24 la   9   x pi 37 h3      = 28  24 la 49   x  pi 29 h3  = 20 
25 la 37   x   la 29     =   8  25 la 37   - 55 p   = 18 
26 la 29   -       15     = 14  26 pi 36   -  29   =   7 [494] 
27 pi 28   -       37     =   9 [509] 27 la 55   x pi 37 h4   = 18 
28 la 15   x  pi 29 h4     = 14  28 la 37   - 40   =   3 
29 la 29   -       32     =   3  29 la 40   - 56   =  16 
30 kg  4   -       12     =   8  30 pi 42   -  39  =    3     [wit 509+335=844] 
31 kg 12  x    k 60 r4   = 48  31 q  61   - 53  =    8 [zwart 494+298=792] 
32 la 32    -       16 p    = 16  32 k  12   - 4 r4  =    8   [ 844 + 792 = 1636] 
33 la 33    -       13 p    = 20  33 q  53   x  k 5 r5  =   48  1636 = totale zetaf- 
34 k  53    -      61 r5   =   8  34 la 56   x pi 14 sh5  =   42   stand der stukken. 
35 la 13    x  pi 39 h5  =  26  35 la 25   x pi 26  =     1   (25Ø)2 1        =1636   
36 la 39    x  la 26  =  13  36 la 39   -     53 p  =   14   25(25π:1.2))2 =1636 
37 la 26    -      12 =   14  37 la 53  x pi 25 h6  =  28    (25(ee2))2 :E6=1636 
38 la 12    x pi 34 h6  =   22  38 la 25  -     28  =    3 
39 pi 18    -      31 =   13  39 la 28  -     50  =  22 
40 la 16    x pi 54 sh7 =   38  40 pi 51  -     46  =    5 
41 la 34    -      39 =     5  41 la 50  x pi 31 h7  =  19 
42 la 39    -     10 =   29  42 la 31  -      45  =  14 
43 la 10    x pi 46 h8 =   36  43 la 45  -      51  =    6 
44 pi 11    -      27 =   16  44 la 51  x pi 27 h8   =  24 
45 la 46    -      52 r6 =     6 [335]  45 la 27  -      11 r6   =  16 [298] 
Koningen & koninginnen [q] realiseren zich op hun legitieme kwadraten #31~34 met 2 x 2 
laureaten +,  [speeltijd ±20 min]  Complete omkering van alle stukken in 2 x 45 zetten.  
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Transitie standaard opstelling zonder laureaten   
zet  na/#  act na/#  winst  afst.         zet  na/#  act na/#  winst  afst.          
01 pi   9   - 25               01 pi 56   -    40    
02 pi 16   - 32        02 pi 49   -     33    
03 pi 13   - 29        03 pi 52   -    36    
04 pi 12   - 28     =  04 pi 53   -    37   
05 b 6      -       12   05 pa 63 -    48  
06 b 12   x   pa 48   06 pa 58 -    41 
07 b 3   - 13   07 pi50 -    47 
08 b 13 x    pa 41   07 pi 55 -     42 
09 pa 2 x    pa 13 h1   09 b 59 x          b 41 h1 
10 pa 7 x    pa 12 h2   10  b 62 x         b 48 h2 
11 t 1 -           17      11 b 41 x          pa 13  
12 pa 41 -        58 r1   12  b 48 x         pa 12 
13 t 8 -             24   13 t 57 -                41 
14 pa 48 -         63 r2    14 t 64 -              48   [sym] 
15 t 24 -           22    15 b 12 -              6  r1  
16 t 17 -           19   16 b13 -                3  r2 
17 t 19 x      pi 51   17 pi 47 -           34 
18 t 22 x      pi 54   18  pi 42 -           39 
19 t 51 -            49   19 pi 34 x        pi 32 
20 t 49 –          64 r3   20 t 41 -              43 
21 t 54 -          56    21 t 48 -              46 
22 pi 15 x     pi 19 h3   22 t 46 x           pi 19    
23 pi 10 x     pi 22 h3   23 t 43 x           pi 22 
24 t 56 -          57 r4   24 t 19 -               17 
25 pi 28 x     pi 36              25 t 22 -               24 
26 pi 29 x     pi 37   26 t 24  -               8 r3 
27 pi 25  x    pi 39    27 t17 -                1 r4 [sym] 
28 pi 43 -         54 r4   28 pi 32 -           17 
29 pi 39 -         42   29 pi 25 -            24 
30 pi 42-          55 r5   30 pi 24 -            9 r5 
31 pi 46 -        51 r6   31 pi 17 -          16 r6 
32 pi 34 -       47   32  pi 29 -         20 
33 pi 14 x     pi 20 h4   33 pi 28 -          21 
34 pi 11 x     pi 21 h5   34 q 61-            39 
35 pi 47 -        50 r7   35 q  39 -          41  
36 pi 36 -        45   36 q41 x       pi 21 
37 pi 41 -        56 r8   37 q 21 -           49 
38 pi 20 -        29   38 q 49 x      pi 29 h3  
39  q 4 -          13   39 q 29  x     pi 37  
40  k 5 -          12   40 q 37 -    43 
41 q 13 -           5   41 k 60 -           53 
42  k 12 -         4    42 q 43 -    38  
 43 q 5 x       k 53    43 q 38 -     52 
44 q 53 x      q 52   44 q 53 -           60 
45  k 4 -        12   45 q 60 x         k12 
46 q 52 -        53   45 q 12 x        q 53 
47 q 12 x   pi 40 h   46 q 53 x        pi 45 h4   ok 
48 q 40 -        22   48 q 45 x  pi 29  
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49 q 22  -     38    49 q 29 - 20 
50 q 38 x  pi 33   50 q 20 - 13 
51 q 33 x   q 13   51 q 33 - 31 
52 q 13 -      20   52 q 31 -   13 
53 q 20 x pi 38   53 q 13 - 4 
54 q 38 -     52    54 q   4 - 13 
55 q 52 -     61    55  q 13 - 4 
56 p 45 -   52 r   56 pi 20 - 13 r 
57 q 61 x k 60 rr   57 k 5 x q4 rr 
              [2 koningen dansen met 2 koninginnen] ok ok 
SCHAAK WAAR IS UW TRIOMF? O MAT WAAR IS UW STEEK, DE ZWAKKE LEEFT!  
[HOSEA 13,14; 1 KOR 54-56] 
De schaak transitiespelen tonen dat met 
dezelfde zetten en goed gebruik van intel-
ligentie schaak werkelijk kan worden om-
gekeerd, omgebouwd, getranscendeerd tot 
vredesschaak waar alle stukken leven, hoe-
wel mij door vele ‘schaakexperts’ in de VS 
op de universiteit werd verzekerd dat dit 
onmogelijk was, want zij hadden het ge-
probeerd om die foute opstelling te her-
stellen en bewezen dat het, schaak, niet 
kon worden omgekeerd. Nu blijkt dan 
toch, na heel veel oefenen dat het wel 
mogelijk is en, binnen de grenzen en ‘wet-
matigheden van de ICF de schaak regels’,  
om schaak om te keren. Men hoeft niet te 
slaan, slaan  niet als absolute norm of regel 
te doen gelden daar door plaatsverwis-
seling der stukken, dus zonder hun eli-
minatie, de originele bedoeling van het 
spel en die der spelers, evenzeer kan 
worden waargemaakt, n.l. het in bezit ne-
men van het tegenoverliggende territo-
rium, land of gebied, en dat alle stukken, 
c.q. mensen hun ultieme doel toch berei-
ken. Tevens laat dit spel zien dat i.p.v. 
chaos door verwoesting, c.q. oorlog, van 
de bestaande orde, harmonie en schoon-
heid in opstellingsvorm kan worden aan-
getoond waarin de cirkel en de wederke-
righeidregel een prominente rol spelen. 
Daarnaast laat het zien dat de rol van oor-
log, geweld en alles wat daarmee samen-
hangt, het oude denkwezen van geweld, 
hebzucht, trots, haat, afgunst, enz., door dit 
nieuwe schaak is overstegen en dat de hele 
geo-oorlogspolitiek grondig moet worden 
herzien en aangepast. Er is dus dialoog, 
rede, geloof en veel oefening en training 

nodig om die mentale omvorming, die me-
tanoia, tot stand te brengen om het hart van 
de mens te bekeren. Het geloof dat de 
mens primair en per definitie een rover is, 
is alleen waar als er geen moreel imperatief 
bestaat en morele opvoeding hem bewust 
wordt onthouden zodat de jonge mens 
slechts met competitieve sport, spelen en 
oorlogsmodellen wordt gevoed waardoor 
de ultieme bedoeling en bestemming van 
het menselijk leven, het eeuwige leven in 
gelukzaligheid, de hemel, nauwelijks seri-
eus wordt genomen, of erger, belachelijk 
wordt gemaakt en zelfs wetenschappelijk 
wordt ontkend door te suggereren dat er 
geen transcendente Rede, God, Christus of 
absolute waarheid bestaat. Nu heeft deze 
gangbare blinde redenering zich zelf mat 
gezet en is een fiasco geworden! God IS 
[ontologisch], Hij LEEFT want Hij is de 
eeuwige cirkel vitaal aanwezig in de gelo-
vige mens om de dood, haat en hebzucht te 
overwinnen; dat is de echte triomf! Schaak 
is dus getranscendeerd en heeft alle waarde 
verloren als denkmodel. Vredesschaak 
biedt dus meer, want nu kan men streven 
naar een snellere oplossing in een com-
petentie setting van duo spelers die racen 
om elkaar te overtreffen in coöperatieve 
vaardigheden, een wedijver van deugd-
zaamheid en schoonheid waar iedereen 
door is gebaat. De volgende uitdaging is 
dan om die beste samenwerkingsmodellen 
te integreren in de maatschappij, het 
onderwijs, overheid en vooral de politiek. 
Dit is als men God laat spelen in en met de 
mens als hij weer kind geworden is .     
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Alternatief: Transitie standaard opstelling zonder laureaten  Pinksteren 30/31 mei 20, 15  
 
zet  na/#  act na/#  winst  afst.         zet  na/#  act na/#  winst  afst.          
01 pi 13 - 29     01 pi52 -  36    
04 pi 12   - 28     = 16  04 pi 53   - 37   
05 pa 2 - 17   05 pa 63 - 48  
06 b6 -  12         06 b59 - 53 
07 b3 -  13   07 pa58 - 41 
08 b 13 x    pa 41   07 b62 - 52 
09 b12 x     pa 48   09 b 53 x    pa17 
10 pa 7 - 24   10 b 52 x    pa24 
11 pa52 - 63 r 1     11 pa13 - 2 r1 
12 pa 53 - 58 r 2   12 pa12 - 7 r 2 sym 
13 b48 - 30   13 b17 - 35 
14 b41 - 27    14 b 24 - 38 
15 pi 16 - 17    15 pi49 - 48  
16 b30 x      pi 48   16 pi 56 - 41 
17 pi 9 - 24   17 b 38 x    pi 24 
18 b27 x      pi 41   18  b35 x     pi17  sym 
19 pi 15 - 31   19 pi 50 - 34 
20 pi 10 - 26   20 pi 55- 39 cirkel 
21 b41 -  59 r 3    21 b24 - 6 r 3 
22 b48 - 62 r 4   22 b17 -   3 r 4    
23 to1 x      to 64 sh 1   23 to57 x     to 8 hs1 
24 pi 28 x    pi 36   24 pi 37 x    pi 29 
25 pi 36 - 45   25 pi 28 -  21 
26 pi 14 - 19   26 pi 51 - 46 
27 q4 -  18    27 q61 - 47 
28 q18 - 16   28  q47 - 49 
29 q16 x       pi30 h2   29 q49 x       pi35 h2 
30  q30 x       pi29    30 q35 x       pi45 
31  q29 - 13    31 q45 -           53 
32 pi 11 x     pi21 h3   32 k60 -  52 
33 q13 x        k52   33 k13 x  k5 
34 q52 x       q53   34 q 52 x  k13 
35 k52 - 60   35 q13 -  61  
36 pi37- 44   36 q61 - 47 
37 q53 -  51   37 pi27 -  22 
38 q51 - 9   38 q47 x      pi35 
39  q9  - 10   39 q35 -  29  
40  q10 x     pi22 h4   40 q29 - 55 
41  q22 -  27   41 q55 x      pi19 h3 
42  q27 x     pi39    42 pi46- 35  
 43 q39 - 43    43 q19 x       q43 
44 q19  - 15 p   44 q43 -  37 
45  pi21 x     pi27   45  q37 -  51 
46  pi26 - 39   45 pi54 - 43 
47 q15  x     pi43 h5   46 q51 x     pi 27 h4    
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48 pi47 -  50 r5   48 pi30 -  19  
49 q43  - 41    49 pi19 -  14 r4 
50 q41 - 24   50 q27 - 25  
51 q24 x       pi21   51 q25 - 56 
52 q 21 - 12   52 q56 x      pi38 h5 
53 q12 x       pi34 h6   53 pi 24 -  9  r5 
54 q34 -  20   54 q38 - 54 
55  pi31 - 34   55 q54 - 52 
56 pi39 -  42   56 pi35 -  30 
57 q20 x       pi30   57 q52 x      pi34 h6 
58 q 30 - 25   58 q34 - 38 
59 q25 - 53   59 q38 - 54 
60 q53 - 43   60 q54 x       pi42 h7 
61 q43 - 53   61 q42 -           23  
62 q53 - 61   62 q13 - 21 
63 q61 - 53   63 q21 - 13 
64 q53 - 61   64 q13 - 4  
65 pi44 - 53   65 pi20 - 13 
66 k 60 x     q 61  dans  66 k5    x    q4 dans         30 min ok ok 


