
Emanuel Lasker 
een van de grootste denksporters 

 
 
 

Emanuel Lasker (1868-1941, Duits-
land, wereldburger), was vanaf 
1894 en de daarop volgende 27 
jaar  wereldkampioen schaken. Na 
1925 legde hij het schaakbord weg 
en richtte hij zich volledig op brid-
ge.... 
 
 
Met Salo Landau als partner en Frits 
en Ernst Goudsmit als nevenpaar 
reisde Lasker in 1932 naar Engeland 
voor een vijfdaagse interland in de 
Crockfords Club. 
 
Het Nederlandse team won met grote 
overmacht. Bij de terugmatch, een 
jaar later in de Continental Club te 
Amsterdam, was Lasker niet van de 
partij.  

 
Reden zou het ontbreken van een lidmaatschap van de Continental zijn; 
waarschijnlijker was het dat de broers Goudsmit, die tot ver in de jaren 
vijftig het Nederlandse bridge domineerden, Lasker als een lastige 
concurrent zagen. 
  
Lasker vertrok in 1935 naar New York waar hij een Bridge Academy op-
richtte. In 1941 overleed een van de grootste denksporters aller tijden.  
 
In de Lasker-biografie is het boeiende hoofdstuk over zijn loopbaan als 
bridger van de hand van Bob van de Velde. De auteur constateert dat de 
berichtgeving over bridge in de beginjaren uiterst mager was zodat de 
bridgebijdrage in verhouding tot de duizend schaakbladzijden beschei-
den is gebleven. 
 
 



 
 

 
Lasker publiceerde veel, ook in het 
NBB-orgaan, en was vanaf 1930 me-
dewerker van de Bridge World waar-
bij hij dikwijls de psychologische kan-
ten van spel en speler benadrukte.  
 
 
Hij legde, in het bezit van een univer-
sitaire graad in de mathematik, een 
wiskundige basis onder de 4-3-2-1 
waardering van de honneurs als maat 
voor de potentie om slagen te maken; 
tot op de dag van vandaag gebruikt 
elke bridger deze methode al is nu 
wel duidelijk dat azen en heren hierin 
ondergewaardeerd zijn.  
 

 
Daarnaast vatte Lasker het idee op azen en heren als controles te be-
handelen; de Italiaanse sterren van het Blue Team uit de jaren zestig 
maakten met veel succes gebruik van deze methode.  
 
Ook beschreef hij als eerste de vraagbiedingen; sommige biedingen 
werden niet gebruikt om de kracht van een hand te omschrijven maar om 
informatie los te weken. 
 
Hij beschouwde bridge als een gevecht, organiseerde de eerste meer-
landentoernooien en startte in Rotterdam een bridgestudio.  
 
Met recht een bridge duizendpoot in optima forma. 
 
 
 

Kees Tammens − 05/12/09, de Volkskrant 
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