Schaakstukken ‘Régence’
Frankrijk, periode 1700-1950

‘Régence’ schaakstukken uit de collectie van Old in Chess antiques

Model 'Régence'
Vanaf het begin van de 18e eeuw waren in Europa schaakstukken van het Franse model ‘Régence’ zeer gebruikelijk.
Niet omdat het Franse model populair was onder Europese schakers, integendeel, maar omdat in de 18e en 19e eeuw
de Franse schaakhegemonie onomstreden was met hoofdrollen voor o.a. Philidor, La Bourdonnais en Saint-Amant.
Parijs werd als het Mekka van de schaakwereld gezien. En het Parijse ‘Café de la Régence’ gold voor meer dan een
eeuw als het belangrijkste schaakcentrum van Europa. En daar speelde men met dit model stukken.
Café de la Régence en schaakstukken
Café de la Régence werd in 1718 opgericht. Naast genoemde Franse wereldspelers bezochten buitenlandse
topschakers als Steinitz, Winawer, Anderssen, Staunton en Rosenthal het etablissement. Bekende niet-schakers als
Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte en Robespierre speelden er ook hun schaakpartijen. Het café werd trouwens
door meer buitenlandse persoonlijkheden met een bezoek vereerd. Vermeldingswaard is dat er ook de historische

eerste ontmoeting plaatsvond tussen Karl Marx en Friedrich Engels.
Café de la Régence verkreeg zijn naam in de zogenaamde Régence-periode waarin het werd opgericht. Het type
schaakstukken waarmee men in dit beroemde café speelde dankt de naam aan het bekende schaak-etablissement.
Opkomst Staunton en ondergang Régence.
In 1843 vond in café de la Régence de 2e match plaats tussen de sterkste spelers van die tijd, de Engelsman Howard
Staunton en de Fransman Saint-Amant. Staunton won de match en werd daarna als de officieuze wereldkampioen
beschouwd. De Franse hegemonie was doorbroken en de Engelsen zagen hun kans schoon om de schaakwereld te
verlossen van die ‘abstracte’ en wiebelende instabiele Franse schaakstukken. In 1849 patenteerden zij de ‘Staunton’schaakstukken. Uiteindelijk werd In 1924 het Staunton-model door de Wereldschaakbond aangewezen als het officiële
wedstrijd-model. De laatste Régence-sets werden nog tot rond 1950 geproduceerd.
Collectie
‘Old in Chess antiques’ beschikt over 10 Régence schaaksets. De oudste set dateert van 1790, de jongste is van 1950.
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Schaakstukken Régence ca. 1925
Stukken ‘vroeg-Régence’ ca. 1790 -1810
Schaakstukken Régence ca. 1910
Paardenpaar van luxe Régence set ca. 1750
Schaakstukken Régence ca. 1950
Schaakstukken Régence ca. 1890
Régence stukken van vruchtenhout ca. 1920
stukken Régence ca. 1900 in de originele ‘top slide box’
stukken Régence ca. 1915 in Duitse spelbox
Régence stukken ca. 1890 met originele box
Regence stukken ca. 1885

Sale
Antieke Régence sets kunnen met een bijbehorend bord worden geleverd. Prijzen van de sets
variëren van € 60,- tot € 225,- en zijn op aanvraag verkrijgbaar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schaakstukken
Régence ca. 1925
(ref R.001.At)

De set is van Buxushout, is niet
verzwaard, is voorzien van vilt.
Gelakt.
K-hoogte: 82mm
Paarden zijn 2-delig
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stukken ‘vroeg-Régence’ ca. 1790 -1810

(ref R.002.At)

K-hoogte: 65 mm
Paarden: 2-delig, ‘tête
simple’
materiaal: vruchtenhout
De stukken van deze set
vertonen de kenmerkende vorm
van de overgang van ‘Directoirestijl’ naar ‘Regence’-stijl rond de
wisseling 18e en 19e eeuw. De
finials van pion, loper en dame
zijn nog de Directoire-achtige
‘hoedjes’.
Bijz: in het 225 jaar bestaan van deze set heeft iemand de lopers opgehoogd door een ‘ophoogstukje’!

Schaakstukken
Régence
ca. 1910
De set is van gelakt Buxushout
K-hoogte: 71 mm
Paarden 2-delig
(ref R.003.A)
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Paardenpaar van luxe Régence set
ca. 1750
(ref R.004.A)

De stukken zijn van Kersenhout, 2-delige paarden.
Zorgvuldig gedraaid, gestoken en fraai afgewerkt.

Hoogte van de paarden is 90 mm !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schaakstukken
Régence ca. 1950
(ref R.005.A)

Groot formaat Régence
waarschijnlijk van
Berkenhout.
K-hoogte 100 mm

Schaakstukken
Régence ca. 1890
(ref. R.006.Tt)

Stukken zijn van palmhout. De
zwarte kant is geëboniseerd
palmhout.
Mooi patina

K-hoogte 75 mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Régence stukken van vruchtenhout ca. 1920

(ref R.007.Tt)

Deze Régence set heeft
kenmerken van de spellen die
in Duitsland geproduceerd
werden voor de zogenaamde
‘Spieleschachteln’, spelkisten.
De torens zijn breder dan de
Franse, de paardenkop is plat,
de K-kroon is forser en de
stukken zijn gemaakt van
‘weichholz’.
De set is mogelijk ouder: 19e
eeuws.
K-hoogte 83 mm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stukken Régence ca. 1900 in de originele ‘top slide box’
Palmhouten set met fraai patina
Zwarte stukken zijn geëboniseerd
K- hoogte: 77 mm

(ref R.008.A)

stukken Régence
ca. 1915
in Duitse spelbox
(ref R.009.A)

Duits fabricaat van het van
oorsprong Franse model,
gemaakt uit ‘Weichholz’.
Duitsland exporteerde en
masse spelboxen binnen
Europa
K-hoogte:`

73 mm
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Régence stukken
ca. 1890
met originele box
(ref R.010.A)

Gedraaide stukken, gesneden
paardenkoppen, diep patina.
Zwarte stukken geëboniseerd.
K-hoogte: 79 mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regence stukken
ca. 1885 (ref R.011.A)
Ongelakte kleine Régence met
gedraaide stukken en 2 delige
paarden. Paardenkoppen zijn
gesneden.
K-hoogte 63 mm.

