
Maria Pectoris, een klinkende les 
Door Paul Erich (1984) 
 
Van de redactie: 
Paul Erich was één van de grondleggers van Star Magazine en schreef er een aantal 
puike artikelen voor. Toine van Hoof noemde er twee in diens in memoriam van 16 
april: Rixitis en Maria Pectoris. Beide titels doen denken aan pathologie; geen toeval 
want Paul was arts. Op zijn eigen bescheiden wijze bleef Paul tot het laatst 
geïnteresseerd in het wel en wee van Star Magazine, zodat ik nog niet zo lang 
geleden een e-mail van hem ontving, waarin hij mij op vriendelijke toon wees op een 
oplossing voor een afspeelprobleem die ik in mijn artikel op de site over het hoofd 
had gezien. 
Ter ere van hem en zijn betekenis voor Star Magazine presenteer ik hierbij een van 
de twee door Toine gememoreerde artikelen: Maria Pectoris. 
Peter Bosman 
 
Op het gevaar af dat uw onvolprezen magazine afzakt tot het niveau van de 
Margrietdokter, zie ik me toch genoodzaakt om een nieuw en interessant ziektebeeld 
onder uw aandacht te brengen. Nadat de Rixitis (Noot van de redactie: zie Star 
Magazine nr. 3, april 1980) als een soort AIDS in medische kringen is erkend em er 
sindsdien menige publicatie aan is gewijd, zal ik binnenkort een “nieuwe” kwaal 
introduceren, nl. ‘maria pectoris’. 
Zoals Pasteur opzien baarde met zijn ontdekking van de bacterie, zal nu de 
medische wereld versteld staan van deze vinding; veel mysterieuze gevallen zullen 
op slag opgehelderd worden, de lezer van Star Magazine zij hiervan de primeur 
gegund. 
Opnieuw moet de oorsprong van deze virale aandoening gezocht worden in 
Oostenrijk, niet zoals het rixitis-virus (redactie: het woord verwijst naar de naam van 
Rixi Markus, de Oostenrijkse Bep Vriend van toen) in Wenen, doch 80 km ten 
westen van de hoofdstad, namelijk in Loiben waar elk jaar in augustus een zeer 
aantrekkelijk toernooi gespeeld wordt. 
Het begon allemaal met een ouderwets “blauwtje”: met de Oostenrijkse topspeelster 
Maria Kirner had ik twee jaar geleden min of meer afgesproken om nu, in 1984, het 
mixed Turnier te spelen. Met een charmant briefje herinnerde ik haar in januari j.l. 
aan de gemaakte afspraak; met behulp van een beëdigd vertaler verzekerde ik mij 
van een smetteloze brief, die een normaal mens onmiddelijk overstag zou doen gaan 
(z.B.: weil Sie für 1983 schon mit ein anderer verabredet hatte, bin ich damals völlig 
desillusioniert zu Hause geblieben, kein Wunder dass ich mich nun besonders freue 
nach Loiben ab zu reisen um mit Ihnen u.s.w., u.s.w....) Of mijn brief ooit de 
Kaisergasse bereikt heeft, nooit zal ik het weten; feit is dat er nimmer een reactie is 
gekomen en dat Maria me in Loiben niet zag stáán. Uit zelfrespect negeerde ik ook 
haar volkomen en terwijl Maria inschreef met een of andere domme Herr Seidl trad ik 
met mijn eigen Marijke in het strijdperk. Beide paren scoorden er lustig op los en het 
noodlot bepaalde dat wij in de beslissende fase van het toernooi tegen elkaar 
moesten spelen. Slechts twee spellen zou ik hebben om Maria duidelijk te maken dat 
ze de verkeerde keuze had gemaakt. 
 
Het eerste spel: 
 
 
 
 
 
 



Z/NZ    

  ♠ AHB62   

  ♥ H92   

  ♦ 7   

  ♣ AH85   

    

  ♠ 105 

  ♥ A75 

  ♦ V6532 

    

N

O

Z

W

 ♣ 1094 

  
 
   west   noord    oost   zuid 

Marijke  Seidl     Paul  Maria 

     -    -     -   1♦ 

   pas   1♠   pas   1SA 

   pas   3♣   pas   3SA 

   pas   4SA      pas   5♦ 

   pas   6SA   pas   pas 

   pas    
 

Tegen 6SA kwam Marijke uit met ♦9 (belooft ♦10), die door liep naar ♦B; Maria 

vervolgde met ♥B (Marijke ♥3) die ze na einig gepeins overnam met ♥H. Gretig nam 

ik ♥A en vervolgde met ♥7 in de veronderstelling dat Maria in die kleur de verkeerde 

beslissing had genomen. Tot mijn teleurstelling bleek Maria ♥V zelf te hebben, 

incasserde ze en passant nog twee hartens en ♦AH. Marijke had inmiddels van 
ellende een schopje moeten lozen en het snitje in die kleur leverde de nog 
ontbrekende 12e slag op. Het hele spel: 
 

  ♠ AHB62   

  ♥ H92   

  ♦ 7   

  ♣ AH85   

    

♠ V874 ♠ 105 

♥ 643 ♥ A75 

♦ 1098 ♦ V6532 

♣ V73   

N

O

Z

W

 ♣ 1094 

     

  ♠ 93   

  ♥ VB108   

  ♦ AHB4   

  ♣ B62   
 

Maria kon niet nalaten op te merken dat ik ♥A nooit had mogen nemen (‘furchtbar’, 
zei ze); voorts dat r9 ‘der einzige tötliche Angriff war’, maar dat door het voortijdig 

nemen van ♥A die leuke dwangpositie op west toch ontstaan was. Inderdaad 
realiseerde ik me nu dat ik pas de derde hartenslag had mogen nemen en dan s10 of 
k10 had moeten naspelen. De leider zit dan aan tafel geplakt en is kansloos; zonder 

♦9 zou het contract altijd gemaakt zijn. 
Ik voelde me uiterst miserabel, durfde nauwelijks naar de overkant te kijken en zeker 
niet naar links; plotseling voelde ik allerlei tintelingen in borst en ledematen opkomen 



en een warm kloppend gevoel in het hoofd en ik vroeg me af waar dit op kon duiden. 

Wel had ik het onbehaaglijke gevoel beetgenomen te zijn, waarbij de onzichtbare ♥V 
(welke kaart anders...) een rol speelde. Enigszins gedemoraliseerd doch extra op 
mijn hoede begonnen we het tweede spel: 
 
N/NZ    

  ♠ A   

  ♥ HB742   

  ♦ A964   

  ♣ H97   

    

  ♠ H10853 

  ♥ A6 

  ♦ V 

    

N

O

Z

W

 ♣ V10854 

  
 
   west   noord    oost   zuid 

Marijke  Seidl     Paul  Maria 

     -    1♥    1♠   2SA 

   pas    3SA    pas   pas 

   pas 
 

Marijke kwam uit met ♠2, hmm, in elk geval een veelbelovende start. Maria nam ♠A, 

overzag even de situatie en speelde vervolgens ♥10 uit de hand. Dit was mijn kans, 
kennelijk was ook Maria nu door zenuwen overmand en gad ze uit de verkeerde 
hand voorgespeeld. Uiteraard kende ik geen pardon, ‘Turnierleitung’ brulde ik door 
de zaal. Marijke had kennelijk medelijden met Maria (onbegrijpelijk, dat weke gedoe) 

en wilde van arbitrage afzien en de ♥10 accepteren, maar ik volhardde en eiste 

briesend via de arbiter dat er harten van tafel werd gespeeld. Aldus geschiedde, ♥2 

van tafel, ♥6 bij mij, ♥V bij Maria was haar negende slag. Dit was het spel: 
 

  ♠ A   

  ♥ HB742   

  ♦ A964   

  ♣ H97   

    

♠ V942 ♠ H10853 

♥ 9853 ♥ A6 

♦ 1087 ♦ V 

♣ B3   

N

O

Z

W

 ♣ V10854 

     

  ♠ B76   

  ♥ V10   

  ♦ HB532   

  ♣ A62   
 

Met blikken ogen staarde ik een tijdje naar ♥V, toen naar Maria; eenmaal bij mijn 
positieven riep ik wederom ‘Turnierletung’ en stelde dat Maria mij ‘absichtlich’ misleid 
had en dat in die Niederlände op dit soort grappen de doodstraf staat. Op mijn 
beschuldiging werd echter nauwelijks gereageerd, iedereen aan tafel keek mij wat 
schamper aan. Bij het ‘wechseln bitte’ moest ik bijna ondersteund worden, zo was ik 



uit het veld geslagen; en opnieuw, en nu in heviger mate, voelde ik de prikkelingen in 
borst en ledematen, vlinders in de buik en een warm kloppend gevoel in het hoofd. 
Dit klachtenbeeld heb ik na het nodige speurwerk beschreven gevonden in een 
antiquarisch pathologieboek ‘Herzkrankheiten und ihre Gefährdungen’ onder de 
naam maria pectoris. Als zodanig was het volkomen in de vergetelheid geraakt maar 

daarin gaat dus nu verandering komen. Voorlopig zit ik alleen rustig aan tafel met ♥V 
in handen of in dummy is ze onzichtbaar dan komt er een unheimisch gevoel over 
me. 
 
P.S. 1: 
In de einduitslag bleek Maria 12e (ver boven mij) te zijn geëindigd, op de derde plaats 
prijkte de naam van ‘Ehepaar Erich’. Tegen vergoeding (dinertje in Schloss 
Dürnstein) mocht ik van paps bij de ‘Preisverteilung’ zijn prijs gaan afhalen; keek 
Maria toch even ‘auf die Nase’. 
 
P.S. 2: 
De ‘beëdigd vertaler’ waarover ik sprak blijkt achteraf ons clublid ‘Big L.’ te zijn, die 
(waarschijnlijk uit jaloezie) een aantal zinsneden uit mijn brief volkomen verdraaid 
schijnt te hebben. 


