
Een bloemetje voor Max 
 
Wie was Max Douwes? 
 
Als deze rubriek op of omstreeks 22 mei op de website van damvereniging VBI wordt 
geplaatst, is het 84 jaar geleden dat Max Douwes in Klijndijk (gemeente Odoorn) in Drenthe 
werd geboren. Hij was het enige kind van de hoofdonderwijzer en de onderwijzeres van de 
plaatselijke school. Hoewel ik de bewering niet met bewijzen kan staven, wordt verteld dat 
Max al op 9-jarige leeftijd debuteerde met een damprobleem in de Emmer Courant. 
 
Max Douwes? Waar hebben we die naam eerder gehoord? Als Max zijn bekendheid aan de 
damproblematiek moest ontlenen, dan zou hij net als de meeste van zijn generatie- en 
hobbygenoten zijn vergeten. Max was door zijn vader voorbestemd om medicijnen te gaan 
studeren. Hij werd ingeschreven aan de universiteit van Groningen, maar er waren een paar 
gewichtige redenen die zijn studie dwarsboomden: hij kon geen bloed zien en hij moest naar 
een sanatorium omdat hij tbc had opgelopen. Met hulp van anderen wist hij van de nood een 
deugd te maken. Toen hij genezen was, kreeg hij een valse medische verklaring waarin het 
hem ten strengste werd verboden het sanatorium te verlaten. Daardoor wist hij uit handen van 
de Duitse bezetters te blijven en dat was des te meer welkom omdat zijn studie al was 
afgebroken, toen Max geweigerd had een Ariërverklaring te tekenen. Het moet reeds in die 
jaren zijn geweest dat de geweldige taalvaardigheid van Max was opgevallen. Vlak na de 
oorlog werd hij medewerker van de Regionale Omroep Noord. Hij schreef een hoorspelserie 
die in het hoge noorden razend populair werd. Een journalist meldde dat op de avond van de 
uitzending de straten in het noorden “ontvolkt” waren. Zijn capaciteiten bleven niet 
onopgemerkt. Hilversum riep. Max Douwes werd medewerker van de NCRV-radio, waar hij 
faam verwierf als regisseur. Zijn grootste bekendheid kreeg Max toen de televisie haar intrede 
deed. Hij regisseerde een aantal films en toneelstukken. De grote doorbraak kwam, toen hij de 
populaire, uit het Engels vertaalde serie “Stiefbeen en Zoon” mocht regisseren. Dankzij de 
bekende auteurs Piet Römer en Rien van Nunen kon er een product worden gemaakt waar 
veel Nederlanders wekelijks naar keken. Max Douwes bleef weliswaar in de schaduw van de 
beide toneelspelers staan, maar zijn naam was gevestigd.  
 
In de bloei van zijn leven werd Max echter getroffen door een ernstige tegenslag. Hij kreeg 
een hersenbloeding en ernstige problemen met zijn maag. Naderhand zei Max: “In de jaren 
ervoor had ik roofbouw geplaagd op mijn lichaam. We aten onregelmatig en maakten 
onmogelijke werktijden.” Van de ene op de andere dag werd Max invalide. Herstel bleek niet 
meer mogelijk. Toen ik hem leerde kennen, kon hij zich nog wel door het huis verplaatsen, 
maar een gang van de huiskamer naar de keuken duurde vele minuten. Twee dingen gaven  
nog zin aan zijn leven: zijn vrouw Bepje (en de kinderen en kleinkinderen) en de 
damproblematiek. 



 

 
 
Max en de damproblemen 
Zelfs in zijn drukste jaren wist Max Douwes tijd te vinden om damproblemen te maken. “Ik 
maak mijn problemen in bad”, schreef hij aan de damredacteur van Elseviers Weekblad. In 
elk geval zat Max vol ideeën en was hij een snelle denker. Ook in zijn laatste jaren, toen zijn 
benen dienst weigerden, was hij nog in staat om de damschijven met een behoorlijke snelheid 
over zijn dambord te verschuiven.  
 
Max was onconventioneel. Hij maakte problemen die geen enkele gelijkenis met het 
praktische spel vertoonden. Ze moesten ingewikkeld en groot zijn: echte problemen. Ooit 
maakte iemand een aanmerking op de beginstand van een van Max’ problemen. “Hoe komt 
die schijf op 45?” vroeg de partijfanaat. “Meneer, die heb ik daar zelf neergezet”, was het rake 
antwoord. Max werd door een Russische probleemvriend gevraagd om jurylid te worden bij 
een probleemconcours. Niemand begreep naderhand iets van zijn waarderingsschaal. “Hoe 
kan dat toch?”, vroeg zijn vriend naderhand. “Je hebt dat probleem wel erg weinig punten 
toegekend”. Hij doelde op een probleem met een prachtige gescheiden aanvangsstand. “Beste 
vriend”, schreef Max terug. “Dat is geen probleemstand. Ik vind hem lelijk”.  
De problemen van Max pasten uitstekend bij de filosofie van de zestiger jaren. Ze waren 
onconventioneel, zonder normen en vrij van alle waarden. Max verzon de meest fascinerende 
slagsystemen, maar hij deed geen enkele poging om ze in fatsoenlijke vormen te gieten. En 
het aardige was: van Max pikte iedereen dat. Als anderen zijn stijl probeerden na te doen, dan 
kregen ze wel eens commentaar, maar Max Douwes stond boven de wet. De oplossers waren 
gefascineerd door zijn geweldige techniek. 



Ons contact 
Hoe ik in contact ben gekomen met Max weet ik eigenlijk niet meer. We schreven elkaar af 
en toe. Zijn brieven werden bij ons thuis altijd met groot enthousiasme ontvangen. Hoewel 
mijn vrouw niet en mijn dochters niet meer dammen, werden de brieven van Max altijd door 
de hele familie gelezen. Welk onderwerp hij ook behandelde: hij schreef er met veel humor 
over in prachtige volzinnen. Het was badinerend, maar ook indrukwekkend. Het zal in het 
begin van de jaren 90 zijn geweest dat mijn vrouw en ik voor het eerst bij Max en Bepje in 
Hilversum op bezoek gingen. De reis vanuit Heerlen was ver, dus we bleven er meestal ook 
overnachten. Toen spraken we af dat we met enige regelmaat de reis naar Hilversum zouden 
ondernemen. Dat hebben we gedaan tot de dood van Max in 1998, maar ook daarna hebben 
we elkaar niet uit het oog verloren. Ik weet nog dat Max zei: “Het is me nog nooit gelukt om 
samen met een ander een probleem te maken. Daarvoor ben ik te individualistisch ingesteld”. 
Ons lukte het wel. Sterker nog: na zijn dood is de samenwerking blijven bestaan. Met enige 
regelmaat neem ik problemen van Max onderhanden en soms kan er zelfs gesproken worden 
van een samenwerkingsproduct.  
 
Een bloemetje voor Max 

 
In 1998 kreeg ik van Bepje alle damspullen van haar man mee. Daarbij zat een groot aantal 
schriften en notatieboekjes met damproblemen. Ik heb toen een selectie gemaakt van de 
problemen die Max in zijn laatste levensjaren had gemaakt. In 1999 verscheen “Maximaal 
90/91, de damproblemen van Max Douwes uit 1990 en 1991. In de jaren erna werden 
Maximaal 92/93 en Maximaal 94/98 uitgebracht. Daarna dacht ik met het werk van Max te 
kunnen stoppen, maar onlangs heb ik een aantal klappers uit de kelder naar boven gehaald en 
ben ik (voorlopig nog heel vrijblijvend) opnieuw met zijn werk begonnen. De bedoeling is om 
me door Max te laten inspireren. In welke vorm dat gaat gebeuren, weet ik nog niet. Een 
proeve daarvan vindt u in deze rubriek. 
 
Toen de eerste boekjes met Max’problemen uitkwamen, liet Bepje mij zien dat ze een kaarsje 
had aangestoken voor het portret van Max en daarnaast de boekjes had uitgestald. Een kaarsje 
voor Max: ik vond het heel aandoenlijk. Het had niets te maken met (wat mijn verre 
Reformatorische voorouders noemden) “Roomsche stoutigheden”. Dat waren zaken (zoals het 
branden van kaarsjes) die door de overheid waren verboden, maar tegen betaling oogluikend 
werden toegestaan. De familie Douwes was gewoon Gereformeerd.  



Weliswaar kwam Max uit het als zeer vrijzinnig bekend staande Odoorn, maar toen hij 
kennismaakte met zijn schoonvader zei deze: “Wat je gelooft, moet je zelf weten, maar ik zou 
het zeer op prijs stellen, dat je in elk geval kennis neemt van de achtergrond van je aanstaande 
vrouw”. Max volgde catechisatie bij de Gereformeerde dominee en koesterde zich in de 
liefderijke sfeer die hij in het ouderlijk huis van zijn toekomstige vrouw tegenkwam. “Zijn 
jullie Gereformeerd?”, vroeg hij vol verbazing aan zijn schoonvader, “en mogen jullie toch 
kaarten?” 
 
Max bleef de ontwikkelingen in zijn nieuwe kerkgenootschap geamuseerd op enige afstand 
volgen. “Ik neem de Bijbel letterlijk”, zo vermaande een ouderling hem. “Meneer”, 
antwoordde Max, “ik neem hem serieus”.  
Max zette zich energiek in voor het behoud van het Drents-Saksische dialect (of taal, zo men 
wil). Veel waardering kreeg hij voor de vertaling van het boek Mattheus in met de titel “De 
goede tiding”. In plaats van een kaarsje krijgt u op de foto een bloemetje voor de foto van 
Max te zien. 
 
Inspiratie door Max 
 
Er is in de problematiek op het ogenblik een tendens om partijachtige standen hoog te 
waarderen. “Je hebt een leuke rubriek in Het Damspel geschreven”, zo liet een 
vooraanstaande problemist mij weten, “maar ik had verwacht dat je geen problemen met 
wilde aanvangsstanden zou plaatsen”.  

 
De problemen die Max in 1980 
maakte, zullen menigeen de 
wenkbrauwen doen fronsen. 
Daarom heb ik in sommige 
gevallen geprobeerd er een versie 
van te geven die meer bij deze 
tijd past. “Naar ’s lands 
gelegenheid verdietst”, schreef 
P.C.Hooft lang geleden.  
Hieronder ziet u een proeve van 
onze samenwerking. De 
problemen van Max dateren uit 
1980. Een aantal van mijn eigen 
bewerkingen ontstonden tijdens 
een korte vakantie in Marokko. 
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Oplossingen (alleen de zetten van wit, maar ter wille van de minder gevorderden niet in de 
verkorte notatie) 

1. 18-13, 19-13, 15-10, 24-19, 29x18, 16-11, 11x2, 2x47 (over 13,40,43,27,17,9 en 42) 
Kijk, en zoiets kon nog wel in de jaren tachtig, maar tegenwoordig stoort men zich aan 
de “afgezakte broek” 37-38-42, en vooral aan het feit dat er een gekunstelde 
standverklaring moet worden gevonden. Vandaar dat ik hetzelfde idee in een rustige 
vorm probeerde te gieten, zie diagram 1A. 

1A. 42-37, 25-20, 15-10, 24-19, 29x18, 16-11, 11x4, 4x45. Met behoud van de grondvorm    
is er een beter probleem ontstaan. Max zou dat volmondig hebben beaamd. 

2.   17-11,43x32, 12x21, 18x7, 23-18, 28x10, 25x3, 26x48Y, 3x48 Motief Max? (40-44) 
49x40 (35x44) 50x39 (26-31) 48x26 (45-50) 26-37, 46x37  Y. Max had niet gezien 
(en ik zag dat aanvankelijk ook niet) dat het probleem faalt, want de witte dam moet 
drie stukken slaan. Maar afgezien daarvan vergt de terugslag 26x46 veel van de 
aanvangsstand. Ook de doorgebroken witte schijf op 8 doet pijn aan de ogen. Het 
motief verdient een bewerking en dat inspireerde mij tot het probleem van het vierde 
diagram. 

2a.  48-42, 42x31, 29-24, 38-32, 28x10, 25x3, 3x48 en ook hier is het idee in een prettiger  
 ogende vorm gegoten.  

2b. Zo’n slagsysteem laat een problemist niet los. Daarom kwam ik een poosje later tot 
stand 2b. 37-31, 32x41, 49-44, 44-40, 50-44, 28x8, 11-7, 17x10, 25x3, 3x42 (26-3) 
27-21, 42-37, 48x37. Door het idee van een ander slot te voorzien, is er een aanzienlijk 
beter probleem ontstaan en kan 2a eigenlijk vervallen. 

3. 27-21, 47-41, 44-39, 24x42, 49x40, 50x39, 21-17, 16x7, 46-41, 26x8, 14x3, 3x5. 
Motief Max (11-17) 20-14, 5x11, 25-20-14-9, 15-10 enz. Dit is niet te verbeteren. Het 
probleem mag dan een ruige aanvangsstand hebben, maar we zien hier zo’n grote 
ideeënrijkdom, dat niemand enige behoefte zal voelen om dit te verbeteren of zelfs 
maar te evenaren. Fraai is het getreuzel van de zwarte dam op veld 11. Hij ziet dat er 
veel patiënten in de wachtkamer zitten en vertrekt uiteindelijk. Met de volgende zet 
wordt hij weer teruggeroepen. Het mooie motief heb ik verschillende malen bewerkt. 
Voor andere problemisten is het wellicht een uitdaging om zich er ook aan te wagen. 



4. 16-11, 36-31, 31-27, 46-41, 48x28, 29x7, 34x21, 49-44, 44-40. 7-1 (34-39) 1-6  Dit  
idee schreeuwt om verbetering, al is het alleen al omdat het probleem bijoplosbaar is 
door 27-21 en 46-41. Maar ook mijn zetting op diagram 4a is niet alles. 

4a. 46-41, 26x28 (17x26 gedwongen) 16-11 (6x17) 39-33, 29x7, 34x21 en verder als 4. 
Nadelen: wit heeft een minschijf en 46 mag helaas niet op 47 staan omdat de zetting 
dan bijoplosbaar is. Misschien weet een andere problemist met een betere stand te 
komen. 

 
Naschrift bij de vorige rubriek: 
Johan Bastiaannet meldt het motief van Van den Boogaard al ruim 70 jaar bekend is. Dat 
verbaast mij niet, zoals ik al liet merken bij het commentaar. Het is te vinden in het 
Eindspel II van J.F.Moser onder nummer 293. Auteur: Damclub Lyon 1935. Waarvan 
akte! 

 


