In memoriam Leo Diepstraten (1925-2020)
Op 10 november is Leo Diepstraten op 95-jarige leeftijd overleden.

Leo was een van de oprichters van het Max
Euwe Centrum (MEC). Samen met Henk
Wille, Ineke Bakker en Jur ten Have,
illustere namen uit de Nederlandse
schaakgeschiedenis, kwam hij al in 1982
bijeen om iets ter nagedachtenis van Euwe
te bedenken. Het werd het MEC, en vanaf
de opening in 1986 was Leo daar dagelijks
te vinden. Onder zijn bezielende leiding
groeide de bibliotheek van enkele
honderden boeken tot een van de grootste
schaakbibliotheken van Nederland. Het
MEC kreeg schenkingen, kocht ook de
nodige boeken in, maar Leo had ook goede
contacten met alle grote schaakuitgeverijen.
Regelmatig maakte hij een rondje langs
deze, voornamelijk Nederlandse en Duitse,
uitgeverijen, om dan met een auto vol met
boeken bij het MEC terug te komen. Leo
was ook redacteur van onze Nieuwsbrief, die in 1987 voor het eerst uitkwam.
Volgend jaar zal nummer 100 verschijnen.

Zijn schaakhistorische kennis vertaalde Leo niet alleen in talloze artikelen voor
de Nieuwsbrief, ook schreef hij enkele boeken zoals: Vermaarde schaakcafés en
hun illustere gasten en Spel uit de kunst in de kunst, over schaken en kunst.
Jarenlang was hij ook bestuurslid van de bond voor correspondentieschakers, en
ook daar schreef hij een boek over: Tweehonderdvijftig jaar correspondentieschaak in Nederland. Ten slotte was Leo een fervent aanhanger van het Lettisch
gambiet, waarover hij een trilogie schreef. Leo was tot 1996 bestuurslid en tot
2005 betrokken bij de bibliotheek. Voor al zijn inspanningen is Leo tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Leo en Fietie Euwe tonen een fotocollage tijdens de Euweborrel van mei 2011

Daarna bleef hij zeer betrokken bij het MEC: Leo bezocht het MEC regelmatig
voor zijn onderzoek en was ook een vast bezoeker van de Euweborrel en andere
bijeenkomsten, zolang het lichamelijk nog ging. De laatste jaren ging het minder
met zijn gezondheid, maar nog dagelijks was hij bezig met het schrijven van
artikelen.

Wij wensen zijn familie sterkte met dit verlies.

Namens het MEC, Eddy Sibbing

