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FLORIAN JACOBS SECRETARIS
Hugo van Hengel heeft na vijf jaar besloten te
stoppen als secretaris van het MEC. Wij danken
Hugo voor zijn immer enthousiaste inbreng!
In Florian Jacobs hebben we een enthousiaste
en jonge opvolger gevonden. Ondanks zijn
23 jaar is Florian een routinier in de schaakwereld, want hij schaakt al bijna 17 jaar bij
Zukertort-Amstelveen. Florian is net begonnen
aan zijn master filosofie aan de Universiteit
van Amsterdam en is ook al vele jaren actief als
schaaktrainer op scholen en zijn club.
Florian welkom!

Florian Jacobs, de nieuwe secretaris van het MEC
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IN MEMORIAM ELS EUWE (1927-2012)
Een bijdrage van zoon Machgiel Bakker
Op 12 mei van dit jaar overleed Els Euwe,
de oudste dochter van Max Euwe, op 85-jarige
leeftijd in het Leendert Meeshuis in Bilthoven.
De laatste jaren van haar leven namen haar
verstandelijke vermogens helaas af, maar haar
connectie met het schaken was tot op het laatst
toe intact.
Jonge verplegers die haar naam foutief uit
spraken - “Goedemorgen Mevrouw Joewe” konden rekenen op een venijnige uithaal:
“Ik heet Euwe!”. Het weinige dat ze met haar
medebewoners in het Leendert Meeshuis deelde
ging vaak over schaken. Trots vertelde ze over
haar afkomst en ze wees op foto’s van haar vader
op het nachtkastje.
Toen Max Euwe wereldkampioen werd in 1935,
was mijn moeder acht jaar en ze kon
de opwinding in de Johannes Verhulststraat
in Amsterdam nog heel goed voor ogen halen.
Mijn moeder was de eerste die het heuglijke
nieuws van de overwinning op Aljechin vernam
toen ze de ochtend van 16 december 1935
ontwaakte. “En vader hebt u gewonnen?”,
vroeg ze. Stapels brieven, telegrammen,
bloemen en de telefoon die onophoudelijk
rinkelde. Journalisten, cameramensen, familieleden, kennissen, buurtbewoners - iedereen
kwam langs en het “hele huis stond op z’n
kop.”Het was allemaal heel bijzonder, maar
de volgende dag moest je toch weer gewoon
naar school en het leven ging door.”
Max had haar - en z’n andere twee dochters,
Caroline (overleden in 2001) en Fietie - het
schaken wel geleerd maar erg veel plezier had ze
er niet in. “Nee, we hebben nooit tegen elkaar
geschaakt”, vertelde ze een journalist van RTV
Noord Holland half verontschuldigend, tijdens

Onthulling Euwe-beeld, (vlnr) wethouder Els Iping,
Els Euwe en kunstenares José Fijnhout

de onthulling van het standbeeld van haar
vader op 7 mei 2004 op het Max Euweplein in
Amsterdam. “Hij was een goede leraar, en had
veel geduld met ons. Maar je wilt het als kind
net zo goed doen als je vader, maar daar was
in zijn geval natuurlijk geen beginnen aan.
Wij waren geen partij voor hem.”
Het standbeeld van een piekerende Euwe vond
ze heel treffend en gelijkend. Het doet zeker
recht aan de persoon Euwe, zei ze, maar, “hij
had het te veel eer gevonden. Hij was heel
bescheiden.”
Na het overlijden van haar vader in 1981, werd
ze samen met haar twee zussen vaak uitgenodigd bij de vele plechtigheden die er met de
nodige regelmaat georganiseerd werden ter
ere van haar vader - een postzegel van Euwe in
2001, een tentoonstelling van het Amsterdams
Historisch Museum over de Helden van Amsterdam
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(vlnr) Els, Alexander Münninghoff, Caroline en Fietie bij de uitreiking van de Euwe-postzegel in 2001

Oost (Euwe was geboren in Watergraafsmeer),
de uitreiking van de Euwe-ring, en ga zo maar
door. Mijn moeder vond het altijd enorm leuk
om op te draven of om de organisaties van foto’s
te voorzien.
Van Euwe was bekend dat hij z’n dagen minutieus voorbereidde. Elke week maakte hij, zoals
hij dat zelf noemde, ‘een programma’ met wie
er gebeld of geschreven moest worden, welke
bezoekjes afgelegd moesten worden - alles
stond in principe vast van uur tot uur. Els was
genetisch meer belast met de spiritualiteit en
het vertrouwen op intuïtie van haar moeder.
Maar iets van de hang naar overzichtelijkheid
en controle valt terug te vinden in de vele fotoboeken die mijn moeder naliet - allen keurig
met data gedocumenteerd en van onderschriften voorzien.
Zo zien we dat ze in juni 1981 nog op reis gaat
met haar vader naar Jordanië - vijf maanden
voor zijn dood. In het Inter Continental Hotel
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in Amman werd “The First Jordanian Chess
Festival” georganiseerd en Euwe was uitgenodigd door koning Hussein om een aantal simultaans te spelen. Ook gaf hij een lezing over computerschaak. Vanwege het warme weer droeg
hij een wit overhemd, zonder das en hangend
over z’n broek - een niet alledaagse uitrusting
voor Euwe.
Zoals gebruikelijk werd Euwe rijkelijk gefêteerd
en behalve een bezoek aan de archeologische
stad Petra (Al Khazneh) moesten er diverse
andere opgravingen bezocht worden in de
woestijn. Geen pretje, zo te zien - Euwe droeg
een zakdoek geknoopt om het hoofd en had
duidelijk last van het stof en de hitte.
Maar ‘s avonds was het feest, vertelde mijn
moeder. Er was muziek en folkloristische dans
en er moest regelmatig geproost worden met
de gastheren. Zoals bekend was Euwe praktisch
geheelonthouder en mijn moeder was ook
niet echt van de alcohol. Desondanks hield

Euwe - beleefd als hij was - de stemming erin.
Onvermoeibaar, zo leek hij.
“We dachten dat die man het eeuwige leven
had”, vertelde mijn moeder, en de schrik was
dan ook groot toen hij na een bezoek aan Israel
getroffen werd door een hartaanval. Maar terug
in Nederland ging Euwe onverwoestbaar door
op de oude voet en begon gelijk - nog liggend
in het ziekenhuisbed - met het beantwoorden
van de achterstallige post. “Alsof er niks was
gebeurd en met een onverwoestbaar vertrouwen
in de toekomst.” Euwe overleed echter toch
- geheel tegen ieders verwachting in - op 26
november van dat jaar.
Toen ook haar moeder, mijn oma, een aantal
jaren later overleed werd het echt tijd om de
vele foto’s en schaakparafernalia onder de familie (en het MEC) te verdelen. Een groot gedeelte
van de foto’s kwamen terecht bij mijn moeder
in Utrecht waar het jarenlang stof vergaarde
op zolder. Toen ook zij moest verkassen naar
een zorgcentrum verhuisde het fotoarchief
naar mijn adres. Ik heb het merendeel reeds
gedigitaliseerd maar met het duiden van de vele
gebeurtenissen die op de foto’s worden afgebeeld zal ik nog wel een tijdje zoet zijn.

Els Euwe samen met haar vader in Jordanië

Euwe was voor die tijd, al heette het toen nog
niet zo, een BN-er en behalve de vele toernooifoto’s, zijn er ook talloze waarop Euwe en zijn
vrouw uitgenodigd zijn om ergens op te draven,
iets in ontvangst te nemen of om te worden
toegesproken.
Zo ordentelijk als Euwe was in het documenteren van de tijd, daar is in het fotoarchief helaas
weinig van terug te vinden. Zeker nadat de amateurfotografie een vlucht nam in de 70-er jaren,
neemt het aantal ‘kiekjes’ in het archief gestaag
toe. Het was, zo denk ik, simpelweg te veel voor
hem om netjes bij te houden.

IN MEMORIAM JOOP ADEMA (1922 – 2012)
Op 27 juni is Joop Adema op 89-jarige leeftijd
overleden. Joop was vanaf de oprichting tot 1996
administrateur van het MEC. Daarvoor was hij
15 jaar lang penningmeester van de Schaakbond
Groot Amsterdam (SGA).

In 1987 werd hij Lid van Verdienste van de SGA.
Wij wensen de familie Adema sterkte toe met
dit verlies.
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ACTIVITEITEN IN HET MEC
De afgelopen maanden zijn er volop activiteiten in het MEC geweest. Naast de trainingen
voor clubschakers hebben de grootmeesters
Swinkels, Jussupow en Sadler in het MEC
training gegeven.
Uiteraard stonden onze halfjaarlijkse boekenbeurs en filmmiddag (CinéMax) op het programma. Op vrijdag 11 mei werd onder grote
belangstelling de expositie over “Curacao 1962”
geopend, met aansluitend de Euweborrel – dit
keer in het MEC.
winnaar Hilke van den Berg in actie

Zaterdag 2 juni werd er op het Max Euweplein
een bijzondere schaakdans opgevoerd door
kinderen uit Bystré in Oost-Bohemen. Een half
uur lang wisten de Tsjechische danseressen het
publiek te vermaken. De schaakdans werd officieel geopend door ons bestuurslid Jeroen van
den Berg en wethouder van het stadsdeel centrum, Roeland Rengelink. Alex Koelewijn heeft
een filmpje van deze dans gemaakt dat op onze
site te bewonderen is.
Eind juni was het Max Euweplein voor de 19e
keer het toneel van ons Pleinfestival. De simultaans, klokseances en snelschaakshows werden gegeven door de kersverse grootmeesters
Roeland Pruijssers, Ruud Janssen en Maarten
Solleveld. De jongste jeugd konden de strijd
aangaan met de regionale jeugdtoppers Tyro
Bekedam en Maarten Hoeneveld.
Daarnaast werd er dit jaar een officieus
Nederlands rapidkampioenschap voor 25-jarigen verspeeld omdat het MEC reeds 25 jaar bestaat. Het
was een beresterk toernooi want de gemiddeld
rating van de 17 deelnemers was maar liefst
2070! De winnaar werd Hilke van den Berg, die
IM Joost Michielsen een halfje voor bleef. Op de
6

gedeelde 3e plaats eindigden Pieter Roggeveen,
Annemarie Volkers en Ticho Cornelisse met 4½
punt. Bij de 4-punters zaten onder andere IM
Sander van Eijk en FM Tex de Wit.
Af en toe wordt het MEC ook door derden
gebruikt. Zo was het MEC op vrijdag 6 april
afgeladen bij de presentatie van “Diepvriesfiguur”,
het boek dat Roel van Duijn heeft geschreven
over de periode dat hij gevolgd werd door de
BVD. Niet alleen omdat Roel een bekende schaker is had de uitgeverij aan het MEC gedacht,
maar vooral ook omdat Roel in de zestiger jaren
gevangen heeft gezeten in het complex waar het
MEC is gevestigd.

een signerende Roel van Duijn

Half augustus trainde het Nederlandse damesteam in het MEC als voorbereiding op de
Olympiade in Istanbul. Onder leiding van
Jeroen Bosch, oud-pupil van de Max Euwe
Academie, werd er twee dagen hard getraind.
Hiernaast een voorbeeld van een rekenstelling: Is 1...,Pxd4 goed? Oplossing achter in deze
Nieuwsbrief.
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SCHAAKVERRASSINGEN IN NORMANDIË
Een bijdrage van Ruud Aalbersberg

Marcel Duchamp

Eind augustus 2011 waren mijn vrouw en ik
weer eens toe aan een weekje Frankrijk. Wij
dachten aan Normandië, niet al te ver van
Nederland. Omdat alleen nabij Dieppe een
aardig huisje was te vinden, viel onze keus
op deze haven/industriestad van zo’n 35.000
inwoners, vooral bekend om de daar mislukte
raid in augustus 1942 en zijn schitterende, bij
avondzon wit-geel-roze oplichtende krijtrotsen.
Eerlijk gezegd hadden wij weinig verwachtingen,

het ging ons om de rust en Varengeville kent
een aantal prachtige tuinen. Groot was mijn
verbazing dat, toen wij het stadje binnenreden, grote spandoeken het begin van het 7e
Internationale Schaaktoernooi aankondigden.
Uiteraard ben ik daar een paar keer binnengelopen, bij de hoofdgroep (elo 1700-2500,
vier grootmeesters) die in het Casino om de
hoofdprijs van € 1000 speelde en bij de beide
lagere groepen in het Congrescentrum op de
boulevard. In de hoofdgroep deed slechts één
Nederlander mee, Luc Zimmermann uit Zuid
Limburg en verder nog Tatiana Kostiuk, een
schoonheid uit de Oekraïne, tevens een sterke
vrouwelijke grootmeester. Er heerste een goede
sfeer, er was veel jeugd. Winnaar werd dit jaar
een mij onbekende grootmeester. (Andrei
Instratescu – red.) In 2009 streek de bekende
Engelse grootmeester Hebden de hoofdprijs op.
Dieppe herbergde nog een verrassing en wel een
prachtig, vrij groot handgesneden schaakspel
in het prachtige Chateau, nu tevens streekmuseum, dat de baai van Dieppe eertijds beveiligde. Het was rond 1955 aan een abt van een
naburig klooster geschonken met als stelling de
Babsontask – in het schaken voor 1985 zoiets als
de laatste stelling van de wiskundige Fermat –
maar dan op de 64 velden.
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Twee verrassingen dus, met nog een tweetal te
gaan omdat ik mij herinnerde dat Blainville,
het geboortedorp van Marcel Duchamp (1887
– 1968), vooral bekend als de Dadaïst van de
ready-mades (het omgedraaide fietswiel, het
urinoir = de fontein ), later ook van het Grote
Glas, maar voor de laatste Wereldoorlog ook een
geduchte internationale schaakmeester en lid
van het Franse Olympiadeteam, in de buurt van
Rouen was gelegen.
Over de snelweg zou dat een drie kwartier rijden zijn. Ik was benieuwd of het kerkje van het
dorp dat Duchamp in zijn eerste creatieve periode schilderde er nog was en of zijn woonhuis

nog te vinden was. En route dus en met behulp
van een postbode werden beide snel gevonden.
Zowaar, het kerkje en zijn woonhuis staan er
nog, en zijn nauwelijks veranderd, zoals zoveel
op het franse platteland niet lijkt te veranderen.
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Daar, in de nu wat verwaarloosde tuin van het
notarishuis, leerde Duchamp het schaakspel van
zijn broers; een spel dat steeds meer zijn leven
zou gaan beheersen . Ik durf zelfs de bewering
aan dat het schaken voor hem van meet af aan
de grote constante, zijn houvast, wellicht ook
zijn vluchtheuvel, in zijn leven is geweest, ook al
leidde die passie tot bizarre situaties. Bekend is
de anekdote dat hij in de eerste huwelijksnacht
door zijn kersverse echtgenote achter het schaakbord gevonden werd (dat huwelijk duurde dan
ook niet lang). Een cartoon in Vrij Nederland
van enige decennia geleden geeft dit fraai weer.
Maar er zijn meer aanwijzingen in die richting:
op vele foto’s is hij schakend afgebeeld, hij
ontwierp een klein zakschaakspel, en wij kennen een foto waarin hij belangstellend toekijkt
bij de schaaklessen aan zijn kleindochter. Hij
schreef in samenwerking met Vitaly Halberstadt
een – overigens vermoedelijk door hemzelf
prachtig vormgegeven – eindspelboek (1932),
waarin hij ook een paar geheel nieuwe schaaktermen invoerde. En vlak voor zijn overlijden
gaf hij in Toronto, samen met de beroemde
componist John Cage, een schaak-/muziekseance, een seance die overigens in een bijna lege
zaal resulteerde.
Mijn boude stelling zag ik nog eens bevestigd
toen ik tot mijn verrassing in het zeer omvangrijke en hoogwaardige Museum van Rouen,
aan de Esplanade Marcel Duchamp, het kan
niet gekker, een speciale zaal aantrof geheel
gewijd aan het leven en werk van onze schaakkunstenaar. (Dat museum heeft overigens ook
een prachtige collectie zeventiende-eeuwse
Hollandse meesters en uiteraard Franse
impressionisten.)
Aan de wand van deze zaal zijn een flink aantal
fraai oplichtende reproducties te zien van
de franse schilder Raffray waarop een aantal
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André Raffray: “Ein Abend bei den Arensberg in New York im Jahre 1917”

bijzondere momenten in het leven van
Duchamp te zien zijn, met als centraal paneel
het echtpaar dat veel van hem verzamelde in het
midden en hun vrienden in New York, waarbij
Duchamp bescheiden en wat op Mondriaan lijkend , rechtsonder afgebeeld zit te schaken.
Midden in de zaal uiteraard een schaaktafel met
stukken en ook heel bijzonder, want vermoedelijk in Nederland ontbrekend, een van zijn
fameuze houten dozen waarin hij als het ware
zijn levenswerken verkleind bewaarde en op
zijn reizen tussen New York en Parijs met zich
meesjouwde. Die zaal beschouw ik als een waardig eresaluut aan de bijzondere, intrigerende
schaker/kunstenaar die Duchamp was en steeds
zal blijven. Dus ook op schaakterrein meer dan
voldaan, werd enige dagen later de terugreis
ondernomen.
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Literatuur:
J.Mink, Marcel Duchamp, Taschen,2004 D.Ades,
N. Cox, D.Hopkins, Marcel Duchamp, Thames
&Hudson, 1999 H.Ree, Mijn schaken, Atlas, 2010
K.Schippers, De Bruid van Marcel Duchamp,
Querido, 2010 H.Ree en/of B. van Garrel,
NRC’s van 20.2.1987, 24.7.1987 en 3.6.1997
Schatplichtig ben ik ook aan de afdeling PDO
van het Rijksinstituut voor Kunsthistorische
Documentatie (RKD) Den Haag.
Op internet (www.chessgames.duchamp) is een
groot aantal partijen van Duchamp, die ondermeer remiseerde met Marshall en Tartakower,
te vinden, evenals de inmiddels beruchte
telegrafische verliespartij van Hans Ree, Tim
Krabbe en nog twee studievrienden uit 1961.
Voor correspondentie / commentaar / vragen:
r.o.aalbersberg@hetnet.nl

ZEVEN JAREN MET MAX EUWE
Regelmatig krijgen wij bezoekers die Euwe nog
zelf gekend hebben of iets omtrent Euwe (of
schaken in het algemeen) aan ons willen schenken.
Half augustus kregen we bezoek van Cor Govers
die Euwe’s rechterhand was tijdens zijn periode
bij Van Amerongen. Hieronder een passage uit
een bundel van hem.
Een bijdrage van Cor Govers
Ik was pas een paar weken bezig bij de Spar toen
ik een antwoord kreeg op een min of meer oude
sollicitatiebrief aan de firma Van Amerongen,
een grootwinkelbedrijf met ongeveer 100
winkels in Amsterdam en Zuid-Holland tot
Noordwijk. Op kantoor komende belde ik naar
Van Amerongen om af te zeggen. Ik vroeg naar
de heer Euwe die de brief had ondertekend. De
heer Euwe had zich voorgenomen mij op zijn
kantoor te ontvangen en hoe ik ook praatte, hij
bleef zeggen: ‘Ik heb u een aantrekkelijk aanbod te doen en u moet beslist komen.’ Ik ging
er heen. Euwe had twee vacatures en bood een
goed salaris en uiteindelijk zei ik ja tegen de
functie hoofd verdeling (distributie) goederen,
wat bleek in te houden dat ik binnenkomende
goederen over de filialen moest (laten) verdelen.
De heer Euwe, u raadt het al, was onze wereldberoemde oud-wereldkampioen schaken en een
uiterst beminnelijk mens. Ik naar huis met de
opdracht op te zeggen bij een baas waar ik
ternauwernood was begonnen.
Op het kantoor van dr.Wilms Floet, mijn baas,
was het de volgende dag een vliegende storm.
Hij was des duivels en het interesseerde hem
geen fluit hoe een jonge vent daar zelf over
dacht. Hij rende met een vuurrood hoofd door
de kamer heen en weer en liet geen stuk van mij
heel. Enfin, Cor Govers af door een zijdeur. Op

Cor Govers in het MEC

die dag nam ik waarschijnlijk afscheid van
de wereld van het boekhouden: eerst geen
accountant, nu ook geen boekhouder.
Ik begon 1 oktober 1942 bij Van Amerongen en
ik kan nu wel zeggen: ik zou nooit meer loskomen van kruidenierswinkels, klanten en levensmiddelen. Tegelijkertijd trad Coen Havie in
dienst. Hij kreeg de andere functie: meer in de
administratieve hoek. Ik wist na een dag al dat
ik goed had gekozen. Mijn dagelijkse contactman was de oud-wereldkampioen schaken, een
heer tot in de toppen van zijn vingers. Ik heb
van 1942 tot 1949 voor hem gewerkt zonder dat
er ook maar een verkeerd woord viel. Geweldig.
Mijn baan was feitelijk niet echt gecompliceerd:
ik zorgde dat ik wist wat er was binnengekomen en dan had ik weer een assistent die voor
mij de goederen over de filialen verdeelde.
Het was wel een verantwoordelijke functie. Alle
belangrijke levensmiddelen waren gerantsoeneerd en daar het mijn verantwoordelijkheid
was om dat hele proces te bewaken zat ik daar
op een centrale plek in de organisatie. Om dit
nog duidelijker te maken het volgende verhaal.
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Baas Euwe deelde mij mee, dat we binnen enige
dagen controle uit Den Haag konden verwachten, waarbij controleurs het hele bedrijf zouden
controleren om vast te stellen, dat de voorraden
goederen klopten met onze maandelijkse rapportages. Euwe vroeg hoe ik het wilde aanpakken wetende dat hij zelf regelmatig via mij goederen aan de ondergrondse verzetsorganisaties
leverde. Ik deelde hem mee dat uitsluitend hij
en ik contact mochten hebben met de controleurs. En dat ik er niet tegen op zag om dat
varkentje te wassen. En zo gebeurde het, dat ik
in mijn eentje acht levensgrote controleurs met
een gunstig rapport de deur uit kreeg.

Max Euwe op kantoor

Het waren spannende jaren. Kantoor en magazijnen waren gelegen aan de Haarlemmer
Houttuinen in Amsterdam. De goederen waren
opgeslagen in de beroemde 18e eeuwse pakhuizen daar. Op die grote zolders lagen ook niet
onaanzienlijke hoeveelheden balen rijst, dozen
conserven en zo meer. Goederen die officieel
niet bestonden en waarmee ik in mijn functie
niets te maken had. Ik had sterk de indruk dat
die gebruikt werd voor de voedselvoorziening
van de “ondergrondse”. Euwe sprak daar maar
zelden met mij over, bijvoorbeeld toen hij zei
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dat hij twee balen bloem nodig had “voor de
ondergrondse in Noord-Holland.” Ik zei dat ik
die dan wel ‘van een auto zou laten afvallen.’
Einde gesprek.
Met enige regelmaat “logeerden” relaties van
Euwe op een van de zolders. Onderduiken
heet dat. Meest waren het hoofdklassers uit de
schaakwereld. Ik kan me nog een naam herinneren. Apking. Daar de schaaksport op het WvA
kantoor heel populair was, bedacht deze Apking
dat een simultaanseance vast wel een leuk idee
was. En zo geschiedde aan 20 borden. Aan mijn
bord maakte Apking een blunder met zijn
paard in het eindspel. En zo won ik van Apking.
Euwe vertelde later dat hij ook aan 20 borden
met het personeel simultaan wilde spelen. Ik
had van Apking gewonnen dus voor mij reserveerde hij het enige blinde bord. Jammer dat
er iets tussen kwam. Ik heb dus nooit aan een
blind bord met een wereldkampioen simultaan
gespeeld.
Over de politieke voorkeur van de heer
Euwe kan ik het volgende opmerken. Op het
Museumplein in Amsterdam woonden in 19401945 veel Duitse hoge officieren die dolgraag
met een wereldkampioen wilden schaken. En
zo geschiedde. Zo kreeg Euwe een slechte naam.
Ten onrechte naar mijn mening. Ikzelf werd
als 20-jarige nogal door de Duitsers achterna
gezeten. Euwe kon mij niet missen en zo kreeg
ik tot zevenmaal een Ausweis van hem die mij
onkwetsbaar maakte.
Ik nam in 1944 dienst bij de BS, de binnenlandse strijdkrachten. Ik kon dat heel best verenigen
met mijn drukke kantoorbaan. Plotseling legde
men mij na de bevrijding een contract voor, of
ik maar even wilde tekenen voor de “5 december
divisie” die in Indonesië orde op zaken moest
stellen. Ik stapte er mee naar Euwe die mij min

of meer verbood te tekenen. Hij kon mij in het
bedrijf niet missen. Veel later realiseerde ik mij
dat hij mij daarmee waarschijnlijk (opnieuw)
het leven redde. Verscheidene bekenden sneuvelden daar.
Het laatste wat ik te vertellen heb is dat toen
Euwe al jaren hoogleraar in Tilburg was en met
pensioen ging, een van zijn medehoogleraren
(professor Storm), een oud-medewerker van mij
bij Albert Heijn, mij belde voor wat anekdotes
in verband met het emeritaat van Euwe, en ik,
evenals hier de kans kreeg mijn verhaal te vertellen over deze grote en bijzondere man.
Uit de bundel “Cor Govers vertelt”, juni 2011.
Dochter Ellen Govers mailde nog een aanvullende anekdote die haar vader meermaals
verteld heeft.
Van Amerongen had pakhuizen in de
Haarlemmer Houttuinen. De grote voorraden
(balen meel, rijst, bonen, koffie en thee enzovoort; alles wat een kruidenier op voorraad had)
lagen op de zolders van het pand. De balen
werden met touw en katrol omhoog gehesen,
ongeveer zoals er nu nog verhuisd wordt in de
binnenstad.

Daarbij stonden er twee, drie mannen boven
in een geopend luik, en een beneden om de
zakken vast te maken. Om dat grote gewicht
omhoog te hijsen, moest een van de mannen
gedeeltelijk naar buiten hangen en zich vasthouden aan een handgreep die in de zijkant van
het kozijn was bevestigd.
Op een dag is er een man uit het luik gevallen,
toen hij zich vastgreep en de hendel losliet. De
man viel met een grote klap op het plaveisel,
dood natuurlijk.
Mijn vader vertelde dat hij niet helemaal
deugde: hij werd verdacht van sympathie met
de bezetters en werd binnen Van Amerongen
als een gevaar beschouwd. Hij had wat rond
geneusd en verkeerde vragen gesteld. Denk aan
de ‘logés’ en de zakken meel en rijst uit het stuk
van mijn vader.
De schroeven van de handgreep waren de avond
ervoor expres losgedraaid (dicit mijn vader)
en de bewuste man was expres aan deze klus
gezet. Het is altijd beschouwd als een ongeval,
maar was een daad van het verzet. Was wel een
slimme aanpak, want het leek sprekend op een
ongeluk en daar stonden geen represailles op.
Met vriendelijke groet, Ellen Govers

UIT DE SCHAAKGESCHIEDENIS: OORLOG OP HET SCHAAKBORD
Een bijdrage van Poppe Dijkhuis
200 jaar geleden, de fatale veldtocht van
Napoleon naar Rusland.
Ter inleiding de bijbehorende geschiedenis.
Rusland hield zich niet aan de afspraak met
betrekking tot het continentaal stelsel en
bleef handel drijven met Engeland. Dat was
voor Napoleon een reden om eind juni 1812
met 600.000 soldaten vanuit de basis Vilnius

(Litouwen) via Minsk en Smolensk op te trekken
naar Moskou. Daarbij waren 25.000 (voornamelijk dienstplichtigen) uit de Nederlanden
(België hoorde er ook bij), in 1806 ingelijfd door
Frankrijk. Begin september wordt in Borodino
slag geleverd, weliswaar gewonnen maar vooral
door de ontberingen had Napoleon reeds een
derde van zijn troepenmacht verloren. Half
september arriveerde het leger in een verlaten
en voor een deel brandend Moskou en een maand
later maakte men zonder contact te hebben gehad
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met de vertrokken Russische Tsaar Alexander
en zijn generaals rechtsomkeert. Die terugtocht
werd een ware verschrikking door de kou en
ondervoeding; in november bij de terugtocht
over de rivier de Berezina kwamen tienduizenden om. In december arriveerden de restanten
weer in Vilnius waar nog velen stierven van uitputting. Uiteindelijk overleefden zo’n 50.000.
In 1839 componeerde de bekendste Russische
schaker Petrof, ook de man van de Russische
verdediging die ook wel de Petrof verdediging
wordt genoemd, de veldtocht op het schaakbord als onderdeel van een correspondentiepartij tussen Sint Petersburg en Parijs. Dat
betekende het einde van de partij want voor de
Fransen was het kennelijk nog allemaal te kort
geleden om de aardigheid ervan in te zien.
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In deze stelling zijn de velden b1, h8 en h1 zijn
respectievelijk de steden Moskou, Parijs en Sint
Petersburg. Napoleon bevindt zich in Moskou
aan het hoofd van zijn troepen; hij is gewend
om zelf beslissingen te nemen en heeft dus geen
raadsheren nodig. Zijn artillerie is ver opgedrongen, Tf4 en Tf6 en de beroemde “garde
d’ honneur”, Pa5 en Pd8, vormt als altijd de
achterhoede. De Tsaar, Kh2 is met zijn generaal,
Dh1, naar een uithoek gedrongen, de ruiters,
de Kozakken worden voorgesteld door Pf1 en
Pe2, de rivier de Berezina door de diagonaal
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h1-a8. De cavalerie jaagt Napoleon op: 1.Pf1d2+ Kb1-a2 2.Pe2-c3+ Ka2-a3 3.Pd2-b1+ Ka3-b4
4.Pc3-a2+ Kb4-b5 5.Pb1-c3+ Kb5-a6 6.Pa2-b4?
Hier verzuimen de Russen Napoleon mat te
zetten door Da8 zodat hij over de Berezina
kan ontsnappen. 6…,Ka6-a7 7.Pc3-b5+ Ka7-b8
8.Pb4-a6+ Kb8-c8 9.Pb5-a7+ Kc8-d7 10.Pa6-b8+
Kd7-e7 11.Pa7-c8+ Ke7-f8 12.Pb8-d7+ Kf8-g8
13.Pc8-e7+ Kg8-h8. Eindelijk is Napoleon terug
in Parijs. Nu geeft de Tsaar het laatste woord
aan zijn generaal Koetoezov: 14.Kh2-g2 en
Napoleon is mat.
Na 200 jaar zien we dit als aardig amusement
maar stel je voor dat de Duitse Schaakbond zijn
felicitaties in 1973 (ten tijde van een geweldige
commotie over de eventuele vrijlating van de
drie -Duitse oorlogsmisdadigers- van Breda) aan
de 100-jarige KNSB vergezeld had laten gaan
van een soortgelijk verslag van de meidagen van
1940. Vanuit de beginstelling (er was geen oorlogsverklaring) komt men tot de onderstaande
stelling die de situatie voorstelt op 14 mei,
ongeveer 11.00 uur. Hitler (e1) en Göring (d1)
hoefden tot dat moment niet echt in actie te
komen. Evenals Napoleon heeft Hitler geen
raadsheren nodig.
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Na felle gevechten op de Grebbeberg (f- en
g-lijn) is het Duitse leger door de Utrechtse
heuvelrug heen gebroken en is de helft van

het gemotoriseerde deel van het Nederlandse
leger (een toren) uitgeschakeld. Bij Moerdijk
is een Duitse pantserdivisie het Hollands Diep
overgestoken (d3-e3). Evenals het Nederlandse
leger hebben echter ook de Duitsers behoorlijke
verliezen geleden, cavalerie en vliegtuigen (een
paard) en manschappen (twee pionnen). De
koningin is met haar raadsheren gevlucht naar
Engeland (a8,b7,b8) en is voorlopig machteloos.
In de toekomst bestaat haar enige kans om via
parachuteren van geheime agenten (a7) informatie te krijgen over de toestand in het vaderland. Op het moment dat de Duitse divisies zich
gereed maken om met normale krijgsmiddelen
de residentie Den Haag in te nemen besluit

maarschalk Göring vanuit Berlijn om dreigende
verdere verliezen aan Duitse zijde te voorkomen
(h7xg6) een snelle capitulatie af te dwingen door
opdracht te geven tot het verrassingsbombardement op Rotterdam, 1.e7-e8P mat.
Mijn inschatting is dat iets dergelijks ook tot
behoorlijk ongenoegen zou hebben geleid onder
de Nederlandse schakers, bovendien met iets
meer recht dan destijds onze Franse collega’s.
Het verhaal over Napoleon is overgenomen uit
Al dat Geschaak van Bert Kieboom maar het is
ook te vinden in één van de Prismaboekjes van
Bouwmeester.

BOEKEN EN RECENTE AANWINSTEN
Een bijdrage van Evert-Jan Straat
De volgende uitgaven ontving het MEC van
uitgeverij New in Chess.
Helgi Olafsson: Bobby Fischer comes home. New in Chess,
2012. 143 pagina’s. € 17.95
De laatste jaren van zijn leven bracht Bobby
Fischer in betrekkelijke rust door op IJsland.
In 2005 was een comité, van wie een aantal
leden bij de organisatie van de tweekamp tegen
Spassky in Reykjavik 1972 was betrokken, erin
geslaagd Fischer uit een gevangenis in Japan vrij
te krijgen. De grote angst van Fischer om aan de
Verenigde Staten te worden uitgeleverd behoorde daarmee tot het verleden. Helgi Olafsson
beschrijft zijn herinneringen aan Fischers gloriejaren en doet verslag van de onderhandelingen die aan zijn vrijlating vooraf gingen. Tijdens
zijn laatste levensjaren was Olafsson de persoon
die het meeste met Fischer optrok. Deze uitgave
geeft een goede impressie van Fischers leven op
IJsland en is een interessante aanvulling op de
biografie Endgame van Frank Brady.

Ivan Sokolov:The Strategic Nimzo-Indian: 4.e3. New in
Chess 2012. 411 pagina’s.€ 27.95
De Rubinstein-variant van het Nimzo-Indisch
heeft een rijke geschiedenis die dateert uit de
jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds het begin
van zijn carrière heeft Sokolov zich in deze
complexe materie verdiept en het resultaat van
deze studie in deze pil vastgelegd. Het is een
monumentaal werk met veel uitleg, aandacht
voor historische partijen en de actuele stand
van zaken. Er wordt regelmatig verwezen naar
een ander werk van Sokolov Winning Chess
Middlegames (2008), waarin de uit deze opening voortvloeiende pionnenstructuren worden
behandeld. Deze fraaie boekwerken hebben
een hoge moeilijkheidsgraad en een behoorlijk
niveau is gewenst om de analyses op waarde te
kunnen schatten.
Larry Kaufman: The Kaufman Repertoire for Black and
White. New in Chess 2012. Ca.500 pagina’s. € 26.95
De auteur is een Amerikaanse grootmeester en
computerexpert. Voor wit heeft hij een repertoire gekozen gebaseerd op 1.d4. Voor zwart
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kiest hij tegen 1.e4 voor 1…e5 en tegen 1.d4
voor de Grünfeld. Alle openingen worden ingeleid met een uiteenzetting waarom voor een
bepaalde variant is gekozen. Meestal zijn dat
hoofdvarianten, een enkele keer wijkt hij daar
van af . Er wordt uitgegaan van recente grootmeesterpartijen, die Kaufman door de computerprogramma’s Komodo en Rybka diepgaand
heeft laten analyseren. De resultaten heeft hij
kritisch bekeken en soms heeft hij een collegagrootmeester om zijn mening gevraagd. Deze
uitgave leunt sterk op computeranalyse maar
wordt zo gepresenteerd, dat het voor de sterkere
clubschakers interessant is.
Dejan Antic & Branimir Maksimovic: The Modern French.
New in Chess 2012. 365 pagina’s. € 28.95
Over het Frans verschijnen regelmatig publicaties, want, zo zegt een bekende uitgever van
schaakboeken, boeken over het Frans verkopen
altijd goed. In dit repertoireboek worden de
volgende varianten behandeld: de KoningsIndische aanval, de ruilvariant, de doorschuifvariant, de Tarrasch (3.Pd2 Le7), de Steinitzvariant (3.Pc3 Pf6 4.e5) en de McCutcheonvariant (3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Lb4). De auteurs geven
veel uitleg wat deze uitgave geschikt maakt voor
een brede groep clubschakers.

Miguel Najdorf: Zürich 1953. 15 contenders for the World
Chess Championship. Russell Enterprises, USA 2012. 392
pagina’s. € 29.95
Van dit Kandidatentoernooi is een toernooiboek
van Euwe in het Duits verschenen. Veel later
heeft Bronstein een toernooiboek The Chess
Struggle in Practice geschreven. Bronstein had
een geheel eigen aanpak. Hij analyseerde de partijen zo veel mogelijk in woorden en gaf alleen
varianten wanneer dat echt nodig was. Uitroepen vraagtekens bij de zetten liet hij grotendeels
achterwege. Zijn aanpak wekte grote bewondering en het boek werd terecht een klassieker.
Dat Najdorf in 1954 een toernooiboek in het
Spaans had geschreven was slechts bij weinigen
bekend. Najdorf vatte zijn taak erg serieus op en
om de geïnteresseerden niet al te lang te laten
wachten verscheen de uitgave in twee delen.
Nu meer dan een halve eeuw na de oorspronkelijk publicatie is er een vertaling in het Engels
verschenen. Najdorf analyseert de partijen uitvoeriger dan Euwe en geeft meer achtergrondinformatie. Door het gebruik van uitroep- en
vraagtekens zijn de analyses explicieter dan die
van Bronstein. Het geheel is verluchtigd met
aardige foto’s en veel diagrammen. Een fraai
boek over één der beroemdste toernooien uit de
schaakgeschiedenis.

New in Chess Yearbook 103. New in Chess 2012. 246
pagina’s. € 29.95
Benjamin’s Opening Takes laat zien hoe
Carlsen zijn openingen voorbereidt en Alexey
Kuzmin bespreekt de oogst van het Europees
Kampioenschap. De 28 surveys bevatten bijdragen
van onder andere S. Kasparov, Tiviakov, Vilela,
Andriasian, Raetsky/Chetverik, Adorjan/Vegh,
Gutman, Flear, Scherbakov en Bruzon. Ten slotte
bespreekt Glenn Flear de volgende uitgaven:
Sokolov: Strategic Nimzo-Indian: 4.e3; Kaufman:
Kaufman Repertoire for Black and White; Delchev:
Modern Réti en Scherbakov: Triangle System.

Vladimir Tukmakov:
Profession: Chessplayer.
Grandmaster at work.
Russell Enterprises, USA
2012. 262 pagina’s.
€ 24.95
In deze autobiografie
beschrijft Tukmakov
(1946) uitvoerig zijn
jeugd in Odessa
en zijn ontwikkeling van talentvolle
jeugdspeler tot een
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Vladimir Tukmakov

zeer sterke grootmeester. De absolute wereldtop
haalt hij echter niet en de daarmee verbonden
privileges worden hem onthouden. Hij behaalt
vele toernooioverwinningen, ook in Nederland.
In 1997 stelt hij aan Karpov voor hem te helpen
bij de voorbereiding van een tweekamp om het
wereldkampioenschap tegen Anand. De samenwerking wordt een succes. Voor Tukmakov is
een nieuwe fase in zijn leven aangebroken: minder spelen en zich meer toeleggen op het trainerschap en dergelijke functies. In 2004 en 2010
treedt hij op als teamcaptain van de Oekraïne
dat goud haalt op de Olympiade. De tweede
helft van deze uitgave bevat een selectie van 41
partijen, die Tukmakov heeft geanalyseerd met
behulp van de computer. Uit dit boek komt
Tukmakov naar voren als een hard werkende
professional die er alles aan heeft gedaan om het
maximale uit zijn schaakcarrière te halen.
Van Peter de Jong ontving het MEC:
Robert Beekman (redactie): 125 jaar Schaakclub Utrecht
1886-2011. Qui perd gagne! Geb. €25
In 1986 verscheen bij het eeuwfeest van schaakclub Utrecht een lezenswaardig jubileumboek
Eeuwig schaak met herinneringen van een
aantal leden. Dit keer heeft Robert Beekman,
met hulp van de schaakhistoricus Peter de Jong
en anderen, het breder aangepakt. Het boek
geeft een indruk van het schaakleven in Utrecht
door de jaren heen. Wie in Utrecht is geboren
en zich voor het schaakspel verdienstelijk heeft
gemaakt, komt in aanmerking voor een hoofdstuk. Zoals de schaakliefhebber Leo Nardus, die
door dubieuze praktijken in de kunsthandel
een vermogen heeft verdiend. Hij ondersteunt
grootmeesters als Janowski en Marshall.
Janowski maakt Leo Nardus wijs dat hij wereldkampioen Lasker kan verslaan. Hij verliest met
grote cijfers en nadat hij zijn mecenas nog een
keer voor ‘idioot’ heeft uitgemaakt, is het met
de voorspoed van Janowski gedaan. Bezoeken

van Vera Menchik en Sonja Graf, de sterkste
vrouwen in de jaren dertig, aan SC Utrecht zijn
aanleiding voor Peter de Jong om een portret
van hen te schrijven. De foto op de omslag is
met zorg gekozen. Hij dateert uit 1927 en is de
enige die twee zeer belangrijke figuren voor SC
Utrecht laat zien: de jonge Eduard Spanjaard en
de 60-jarige Adolf Georg Olland. Hun verdiensten komen in dit boek uitvoerig aan de orde.
Deze gebonden uitgave is fraai geïllustreerd met
vele historische foto’s en is interessant
voor liefhebbers van de Nederlandse schaak
geschiedenis.
Een bijdrage van Rob van Haastere
Franco Masetti & Roberto Messa: 1001 Chess Exercises for
Beginners. New in Chess, 2012. 144 pagina’s. € 15,95
De titel dekt de lading goed, het boek staat vol
diagrammen met oefeningen voor beginners. In
16 hoofdstukken komen verschillende thema’s
als dubbele aanval, penning en vorken aanbod.
Verwacht niet veel van de uitleg slechts een paar
hoofdstukken hebben een kleine inleiding. Het
accent ligt op zelf oefenen, op iedere pagina
staan 12 opgaven met bovendien een kleine
hint. Verder is opmerkelijk dat overal wit aan
zet is, hierop wordt slechts in één hoofdstuk
een uitzondering gemaakt en mag zwart als
compensatie ook een heel hoofdstuk beginnen.
De opzet doet een beetje denken aan de bekende stappenmethode. Voor beginners en iets
gevorderde schakers is het een aardig boekje om
lekker te puzzelen, niet meer en niet minder.
Karel van Delft: Het zeventiende schaakstuk. KVDC, 2012.
192 pagina’s. € 19,50
Het zeventiende schaakstuk is een verzameling
van deels eerder gepubliceerde artikelen en
columns. Karel van Delft belicht in 22 artikelen
andere zaken die bij het schaken en het geven
van schaaktrainingen een rol kunnen spelen.
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Door de gekozen opzet zijn de artikelen divers
met stuk voor stuk interessante onderwerpen.
Zo start het boek met een stuk over de mentale
aspecten en psychologische vuistregels. Een lastiger onderwerp als schaken en autisme wordt
zeer goed besproken, tevens komen in de artikelen talrijke bekende grootmeesters en experts
aan het woord. Het is duidelijk merkbaar dat de
schrijver praat uit ervaring als jeugdschaaktrainer en psycholoog. Wie op zoek is naar schaakvarianten of diepgaande schaakanalyses moet
dit boek links laten liggen maar wie meer wil
weten over de schaker (het zeventiende schaakstuk) met al zijn mogelijkheden en beperkingen
is aan het juiste adres.
Willy Hendriks: Move First, Think Later. New in Chess,
2012. 254 pagina’s. € 21,95
De prikkelende titel schopt direct tegen een
vuistregel aan, denk na voordat je zet.
Willy Hendriks laat in 27 hoofdstukken een
scala van verschillende schaakwijsheden de

revue passeren en geeft ongezouten zijn mening
over een aantal zogenaamde standaardregels.
Opmerkelijk is de manier waarop, ieder hoofdstuk begint met een aantal stellingen met als
enige aanwijzing “wit of zwart aan zet”. Om
deze stellingen te doorgronden is wel een
behoorlijk niveau vereist. In de hierop volgende
pagina’s komen de uitwerkingen ter sprake en
wordt duidelijk welke regel nader wordt onderzocht met vaak verrassende conclusies. Move
First, Think later is een zeer vermakelijk boek met
nieuwe inzichten die je wakker kunnen schudden. Hiervoor moet je wel de tijd nemen en de
oefeningen niet alleen lezen maar ook daadwerkelijk uitvoeren. Wie dat er voor over heeft, is
zeker een paar weken zoet maar dan heb je ook
wat. Aanrader!
Woensdag 10 oktober geeft Willy Hendriks een
training in het MEC naar aanleiding van Move
First, Think Later.

BOEKENBEURS
Op zaterdag 10 november is onze halfjaarlijkse
boekenbeurs. Door diverse schenkingen hebben
we dit keer een extra groot en fraai aanbod!
We zijn open van 11.00-14.00 uur.

Particulieren kunnen tot woensdag 7 november
een tafel reserveren: euwemec@xs4all.nl
of 020-6257017.

EUWE-RING
Op woensdag 19 december zal Genna Sosonko
in Groningen de Euwe-ring doorgeven aan de
volgende houder. Wie de ring zal ontvangen voor
zijn grote verdiensten voor het schaken in het algemeen
en het jeugdschaak in het bijzonder kunt u in de volgende Nieuwsbrief lezen.
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De Euwe-ringhouders tot nu toe zijn:
Max Euwe 		
Hans Bouwmeester
Jan Timman		
Hans Böhm		
Hans Ree			
Genna Sosonko		
?			

(1977)
(1983)
(1991)
(1996)
(2001)
(2007)
(2012)

Jan Timman krijgt in 1991 de Euwe-ring van Hans Bouwmeester

CINÉMAX ZATERDAG 13 OKTOBER
Een bijdrage van Remco Hillebrandt
Veertig jaar geleden vond in Reykjavik de match
van de eeuw plaats. Daarom volle aandacht voor
schaaklegende Bobby Fischer. Daarnaast een
tweetal speelfilms, waarin de schakende jeugd
de hoofdrol speelt.

Programma CinéMax filmmiddag

14.15 – 15.45 uur: Bobby Fischer against the world (2011)
Gelauwerde documentaire van Liz Garbus, die
een zorgvuldig beeld schetst van de levensloop
van de schaaklegende.
15.50 – 16.20 uur: Bobby’s laatste dagen op IJsland
Selectie uit het bonusmateriaal geleverd bij de
documentaire “Me and Bobby Fischer”. We zien
een ontspannen Fischer langdurig aan het woord.

Zaterdag 13 oktober van 13.00 tot 16.30 uur

Zaal 2 “Schaken in de jeugdfilm”
Zaal 1 “Fischer”
13.00 – 13.40 uur: Clash of the titans (1999)
BBC-documentaire over de wereldkampioenschap’s match van 1972 met uniek beeldmateriaal van de matchvoorbereidingen en interviews
met alle betrokken partijen.
13.45 – 14.00 uur: Fischerfragmenten
Korte compilatie van beeldmateriaal uit het
audiovisueel archief. Enkele oude interviews
van, met en over Fischer.

13.00 – 14.50 uur: Searching for Bobby Fischer (1993)
Drama naar het gelijknamige boek van Fred
Waitzkin over diens schakende zoon Joshua
Waitzkin. Die vertoont als zesjarige zo’n aanleg
voor het spel dat schaakleraar Bruce Pandolfini
een potentiële nieuwe Bobby Fischer in hem ziet.
14.55 – 16.25 uur: Knights of the South Bronx (2005)
Schoolkinderen uit achterstandswijk de
Southwest Bronx leren schaken en bereiken de
nationale kampioenschappen. Een filmdrama
dat is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal
van schaakcoach David MacEnulty.
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KNIPSELARCHIEF
De afgelopen periode heeft het MEC enkele
fraaie en uitgebreide knipselarchieven (De
Blécourt, Lonis, Kuperus) ontvangen. Voordat
we daar verder over gaan uitweiden, hier de
stand van zaken wat betreft het knipselarchief
in het MEC in april 1996, opgeschreven door
Leo Diepstraten in zijn rubriek “onder de loupe”:
Deze keer uw aandacht gevraagd voor het
krantenknipselarchief, een omvangrijk geheel!
De verhuisdozen vol knipsels stonden vanaf
1991 (het MEC verhuisde in dat najaar van de
Paleisstraat naar het Max Euweplein) nog ongesorteerd. De hoogste tijd voor ontsluiting, dus
ordening. In een voordracht in het MEC, met
mijn schaakclub uit Hilversum als publiek,
stipte ik terloops het gebrek aan mankracht aan.
Geheel spontaan bood de Hilversumse club De
Pion/VOGA zich aan. Leden van die club hebben
een aantal zaterdagen op een rij geholpen met
sorteren. De sfeer was enthousiast en men voelde zich uitgedaagd de optredende problemen
het hoofd te bieden. Wat voor problemen, zult
u denken. Bijvoorbeeld: er ontbreekt een datum
of de naam van de krant op het uitgeknipte artikel. Of, redacties van kranten vermelden boven
het artikel “van onze schaakmedewerker” of
“van onze speciale verslaggever”. En wie is dat
dan? Als de auteur bekend is en de krant niet,
dan rijst de vraag welke krant? Eenmaal gevonden, dan is het eenvoudig, zult u denken. Maar
in het verleden schreven bijvoorbeeld Prins,
Mühring, Orbaan, De Feyter,Vlagsma en anderen, hun rubrieken voor diverse kranten. De
schaakrechercheur besnuffelt dan zorgvuldig de
drukwijze (lettertype e.d.), soms de advertenties
op de achterzijde, om de krant vast te stellen.
Een vaste rubriek te herkennen aan het logo? Ja,
tot de opmakers van de krant roet in het eten
gooien door nieuwe logo’s aan te brengen.
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In Schaakbulletin (u nog bekend, lezer) is een keer
opgesomd wie, welke rubrieken, waar, schreef.
Bijzonder nuttig, maar helaas een momentopname. U begrijpt dat wij al sorterende een heel historisch overzicht zouden kunnen opstellen. Ons
is gebleken dat vooral De Telegraaf, het Algemeen
Handelsblad, het Algemeen Dagblad, de NRC
in de loop der tijd vele verschillende schaakmedewerkers telden. Schelfhout, Trotsenburg,
Zitterstein e.a. waren toentertijd bekende namen
in de schaakjournalistiek.
De schaakjournalistiek, een aardige bron voor
historisch onderzoek, kent zelf ook een aanzienlijke geschiedenis. Giulio Cesare Polerio
(1548‑1612) staat nog steeds te boek als de
allereerste schaakjournalist, daarbij ook als eerste secondant van de destijds sterkste schaker
Giovanni Leonardo da Cutri (1542‑1587). Poledo
was de verslaggever van o.m. het toernooi in
Madrid (1575). De eerste schaakrubrieken in
kranten en tijdschriften moet men in Engeland
zoeken, in de Liverpool Mercury (1813) en in The
Lancet (1823). Op het continent vindt men de
Berliner Staffete (1828), en de Russische Illustratsiya
(1845). Nederland was er relatief vroeg bij met in
1847 de Asmodiée, een Amsterdams, humoristisch,
satirisch blad en het Algemeen Handelsblad. In 1849
volgt de Nieuwe Rotterdamsche Courant, in 1857 De
Tijd (Amsterdamsch) en het Nederlandsch Museum
in Schiedam. Opmerkelijk was ook de schaakrubriek in een regionaal blad als De Schager Courant
(1866).Van der Linde geeft in zijn Geschichte und
Literatur des Schachspiels een opsomming van meer
dan 250 dagbladen met een schaakrubriek, vaak
ook voorzien van de naam van de auteur van die
rubriek. Kenneth Whyld schat het aantal rubrieken momenteel op meer dan 3.000. Naar onze
mening overdrijft Whyld niet, Nederland alleen
telt er momenteel minstens vijftig.

In het MEC vindt u momenteel knipsels uit
minstens 40 Nederlandse dag‑ en weekbladen, naast publicaties in bijvoorbeeld de Basler
Nachrichten, de in Zurich verschijnende Der
Tat en de Belgische Volksgazet. Het Parijse La
Libération placht ons op eigen initiatief en uit
sympathie met het MEC fotokopieën van zijn
schaakrubriek te zenden. Seneca was er een
bekend schaakjournalist. Het gaat die krant
momenteel slecht, en de zendingen blijven
helaas achterwege. Op de eerste plaats is het
de bedoeling om ons knipselarchief op vaste
rubrieken chronologisch te ordenen. De overige
schaakartikelen worden over diverse categorieën verdeeld: interviews met en artikelen over
bekende schakers gerubriceerd op naam, van
de schaker; toernooiverslagen; features over
kunstmatige intelligentie en computerschaak;
schaken in kunst en cultuur; de geschiedenis
van het schaak; de organisatie van de schaakwereld en van de Wereldschaakbond FIDE in
het bijzonder etc. Evenals de begin van dit jaar
geschonken complete rubriek van Mühring in
Elseviers vormt het Lems‑archief een bijzonderheid: een omvangrijke verzameling knipsels
met schaakpartijen, geordend naar de gespeelde
opening [wij vonden daarin bijvoorbeeld meer
dan 500(!) partijen van Salo Landau]. En natuurlijk ontbreken de talloze plakboeken van de
matches om het Wereldkampioenschap, in 1935
en 1937 niet in onze verzameling. In deze krantenrubrieken vindt men vaak meer historische
details dan in de toernooiboeken, bulletins of
schaaktijdschriften. Allen, die ons willen verrassen met krantenknipsels, verzoeken wij dringend daarop datum en naam van de krant te
vermelden. En aan de dagbladredacties richten
wij het verzoek: “van onze schaakmedewerker”

of “van onze speciale verslaggever” maakt ons
niets wijzer, noemt u liever man en paard.
(Onder de loupe in Nieuwsbrief 37, april 1996)
Sindsdien is er het nodige gebeurd: de afgelopen jaren is het aantal schaakrubrieken enorm
teruggelopen en zijn veel nog bestaande rubrieken terug te vinden op internet. Zo is er op
schaaksite.nl wekelijks een overzicht te vinden
van die week. Het bijhouden van het knipselarchief op het MEC was dermate tijdrovend, dat
er op een gegeven moment besloten is daarmee
te stoppen. Daarnaast is het archief niet al te
toegankelijk: in mappen zitten de knipsels per
categorie (per krant, per evenement), maar makkelijk te raadplegen is het niet.
Een wereld van verschil met de archieven die we
onlangs hebben binnengekregen! Met name het
archief van Wim Lonis is uiterst overzichtelijk.
Per categorie (krant, evenement, onderwerp)
zitten de knipsels in ordners, chronologisch op
datum gesorteerd. De knipsels van De Blécourt
en Kuperus zijn vooral van evenementen (toernooien, matches), waarvan alle knipsels netjes
zijn ingeplakt in schriftjes of mappen.
Voor ons jubileum (eind 2011) hebben we veelvuldig gebruik gemaakt van de mappen van
Lonis. Er was een hele map over het ontstaan en
de geschiedenis van het MEC en haar schaakacademie. Ook publicaties over een bepaalde
gebeurtenis (bijvoorbeeld het overlijden van
Euwe, de WK-matches van Timman, bepaalde
toernooien) zijn snel terug te vinden in zijn
archief. Een bezoekje waard voor de schaakliefhebber!
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MUSEUM
Op 11 mei werd onder grote belangstelling de
expositie over het befaamde toernooi Curaçao
1962 geopend. Alex Roose, die ons veel materiaal had bezorgd, was speciaal uit Curaçao over
gekomen om aanwezig te zijn. Naast de wisseltentoonstelling hebben we ook een compilatie
van eigen en oud beeldmateriaal gemaakt die in

onze filmhoek te zien is. De expositie is nog tot
half oktober te zien.
In januari zijn we van plan om een wisseltentoonstelling in te richten over “75 jaar
Hoogovens / Corus / Tata”.

SCHENKINGEN
Dit keer staan we even stil bij een teruggave van
schaakboeken, de ongekeerde weg van wat we
gewend zijn.
Bij de opening van het MEC in 1986 hadden
we een bibliotheek met niet al teveel boeken.
Doordat het MEC in november 1987 de gehele
bibliotheek van Leo van der Meer in “eeuwige
bruikleen” kreeg, hadden we opeens vele
honderden interessante boeken. Van de collectie
Van der Meer heeft Leo Diepstraten een aparte
catalogus gemaakt en jarenlang was dit de kern
van onze bibliotheek waarvoor vele bezoekers
naar Amsterdam kwamen. In de loop der jaren

familie Van der Meer
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groeide de bibliotheek door schenkingen van
uitgeverijen en particulieren uit tot een van
de grootste van Nederland. Ook de boeken uit
collectie Van der Meer hadden we inmiddels
dubbel zodat we in 2012 besloten de gehele
collectie terug te geven. Op zaterdag 7 april
kwamen Jan en Pim, zonen van Leo van der
Meer, de collectie ophalen. Een stukje MECgeschiedenis kwam zo tot een einde.
Ook de afgelopen maanden kreeg het MEC
de vele schenkingen: boeken en dvd’s van Ivo
Timmermans, boeken van Theo Huijzer (met
name enkele fraaie jubileumboeken), via voorzitter Jan Wouters kregen we boeken van de
Bennekomse schaakvereniging (BSV) en boeken
uit de erfenis Jo Decker, van Bob van de Velde
het jubileumboek van schaakclub Emmanuel
Lasker en “Emmanuel Lasker de veelzijdige”,
van Peter de Jong het Jubileumboek Utrecht
125 jaar (“Qui perd gagne!”), van Tony Gillam
“Tournaments of 1930” , van Max Kuperus
knipselmappen van zijn vader en tenslotte een
lading tijdschriften uit de erfenis van de bekende boekverkoper Rob Van Gompel.

Ook krijgen we regelmatig historische foto’s
toegestuurd. Zo ook deze bijzondere foto uit
de jaren 50 van Irene van de Wetering, de eerste
echtgenote van Donner.
Alle schenkers, hartelijk dank!

(vrnl) Euwe, schoonzoon Henk Bakker en een jonge Donner
duwen Euwe’s auto, met mevrouw Euwe achter het stuur

EUWE-PARTIJEN
Sinds onze oproep om onze collectie van partijen van Euwe aan te vullen hebben we diverse
reacties uit binnen- en buitenland gehad.
De verzameling van 1324 partijen op onze site
is alles behalve compleet. Verzamelaar Peter de
Jong uit De Meern heeft meer dan 2000 partijen
van Euwe verzameld! Zeker als je de partijen

uit simultaans meetelt, dan moet dit aantal veel
groter kunnen worden.
Mocht u nog een partij van Euwe in bezit
hebben, dan kunt u het naar het MEC mailen
of sturen. Peter de Jong zal de verzameling gaan
beheren. Op de site van het MEC zal regelmatig
een update van de collectie te vinden zijn.

MEC ONTVANGT 70.000e BEZOEKER!
Vrijdag 27 april ontving het MEC de 70.000e
bezoeker sinds de opening in 1986. De heer Ido
Markens (70) uit Amsterdam, al meer dan 15
jaar donateur, was de gelukkige die een tas met
presentjes ontving.
De speler van Pegasus/Aastor (uit Amstelveen)
komt enkele keren per jaar naar het MEC om
te studeren. Hoewel hij thuis ook een aardige
hoeveelheid schaakboeken heeft, is de collectie van het MEC natuurlijk veel groter en
willekeurig neemt hij een boek uit de schappen om te kijken of er iets interessants instaat.
Hij speelt in het tweede team van zijn club en
sinds enkele jaren neemt Ido ook deel aan het
Bilderbergtoernooi. Een schaakliefhebber pur
sang, zoals blijkt uit zijn enthousiaste opmerking “schaken blijft een prachtige sport!”.

Ido Markens was de 70.000e bezoeker
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GASTENBOEK
Een bijdrage van Cor ten Woude
Congratulations! You have an amazing museum, unique in the world.
Maria and Clau Jimenez, Barcelona
I did not thought a museum could be so interesting. Continue doing as well
Miguel Escudero, Palencia (Spain)
A most interesting display and an unexpected
pleasure. Our guide Mr. ten Woude was courteous and helpful.
Peter Brennan Dupleix, Dusseldorf / Londen
What a place to stumble upon! Everyone was
extraordinary helpful and the displays were
excellent.
Marty Fynn, Ipswich (England)
Enjoyed seeing and learning about the proud
history of chess in Holland. Your museum is
most informative and I especially enjoyed seeing
the text from 1584. Thanks for the great tour.
Steve Alpem, Baltimore Kids Chess League USA
Mooi museum! Prachtige collectie, ik heb ervan
genoten. Misschien kom ik de volgende keer
met heel wat meer volk terug.
Niels uit Veurne, Belgie
What an excellent resource, which all chess
lovers will enjoy – even if they cannot speak
Dutch - and very helpful people. NL can be
proud. Thank you.
Paul Pridmore Chichester UK.

Ruim 30 jaar na mijn eerste donatie eindelijk
eens op bezoek, zeer de moeite waard.
Veel succes met de voortzetting.
Kees Greevensbank Malta
Prachtige tentoonstelling en een uitputtend
volledige verzameling schaakboeken en wat dies
meer zij. Verplichte kost voor schaakverslaafden!
Eric Goedhart uit Deventer
Great history, and an expansive library. I could
stay here for weeks but have not the time.
What an exciting and fun little museum and an
imposing library! Thank you !!!
Jaakke Korteshaya Veera Hiltunen, Helsinki
Maravilloso luger, templo del bello juego del
ajedrez. Bonita gente, una reception increible.
Viva Amsterdam, Alfons Caspello
Quel bel ambassadeur et gentleman, ca fait
Euwe pour les echec!
Merci beaucoup, Philippe Guisset
Thank you for a fascinating tour! What a jewel
of a museum.
Daniel Marks, Israel
De bibliotheek is een paradijsje voor de liefhebber!
Ron de Haas
Thank you for the wonderful tour and gift. You
have a lovely museum. If you ever find yourself
in Washington DC please visit the US Chess
Center. Thank you again.
Dank voor de interessante rondleiding door
het museum. Ook de kinderen vonden het erg
interessant (zelfs de meisjes) Vooral de anek
dotes spreken ons aan, over Max Euwe.
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We vonden het een rijk geschakeerd museum!
Groet, Carel de Vries uit Ede
Als oud medewerker van Max Euwe ben ik hier
voortreffelijk ontvangen en heb kostbare herinneringen opgehaald.
C. Govers

Hartelijk dank voor de gastvrijheid! Het MEC
was een perfecte trainingslocatie voor het
vrouwen Olympiadeteam!
Hartelijke groeten van Jeroen Bosch
Bedankt dat jullie deze bijzondere locatie ter
beschikking hebben gesteld voor het damesteam
Groetjes, Thea Lanchava

Bedankt voor de mooie rondleiding en het
interessante levensverhaal van Euwe. Fijn en
goed dat jullie dat ook voor de toekomst
kunnen en willen behouden.
Lucas en Anne.

“ZILVEREN” VRIENDEN VAN EUWE
Inmiddels hebben we aardig wat Vrienden van
Euwe, maar voor een gezonde financiële toekomst van het MEC zouden we er nog graag een
aantal bij hebben. De procedure is eenvoudig:
middels een notariële akte (die het MEC betaalt)
kunt u jaarlijks een bedrag tussen de €500 en
€1000 doneren, gedurende een periode van vijf
jaar. Omdat het MEC een ANBI is kan 125%
van de schenking afgetrokken worden van het
belastbaar inkomen, zonder dat de 1% drempel
voor giften van toepassing is. Als je bv. 52% zou
mogen aftrekken betekent dit dat je bij een
donatie van €1000 i.p.v. €520 (52%) €650 retour
krijgt (1,25*1000 x 52%). Een donatie van €1000
kost dan netto dus €350, een schenking van
€500 kost netto €175. Op onze site staat uitgebreide informatie.

Er zijn nog velden beschikbaar!

Vanaf 2012 is het ook mogelijk om “Zilveren
Vrienden van Euwe” te worden als u jaarlijks tussen de €120 en €500 schenkt. Uiteraard zijn de
kosten van de akte voor rekening van het MEC.
Neem bij vragen gerust contact op met Eddy
Sibbing op het Max Euwe Centrum of met
penningmeester Albert Riemens
(albertriemens@gmail.com).
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DONATEURS
De meeste donateurs hebben voor 2012 reeds
een bijdrage overgemaakt, waarvoor wij u hartelijk danken!

Mocht u nog niet gedoneerd hebben, dan
hopen wij uiteraard dat u dat alsnog doet.
In dat geval treft u bij deze Nieuwsbrief een
acceptgiro aan.

SPONSOREN
De activiteiten van het MEC worden mogelijk
gemaakt door: de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond, de gemeente Amsterdam,
de Vrienden van Euwe, schenkingen
en bijdragen van onze donateurs.

Ook krijgt het MEC (im)materiële steun van:
Sequoia, Stibbe, Holland Casino, New in Chess,
Ondernemingsvereniging Max Euweplein,
PriceWaterhouseCoopers, Schaak & Go winkel
Het Paard en diverse uitgeverijen.

OPENINGSTIJDEN
Jammer genoeg heeft de oproep voor vrijwilligers
voor zaterdagen geen reacties opgeleverd, zodat
het niet mogelijk is om elke zaterdag open te zijn.
Vandaar dat de openingstijden (vooralsnog?)
ongewijzigd blijven: dinsdag tot en met vrijdag

en de eerste zaterdag van de maand van 12-16 uur.
Voor groepen (bijvoorbeeld schaakclubs
of schoolklassen) kan het MEC - in onderling
overleg - ook op andere momenten bezocht
worden

VRIJWILLIGERS
Alex Koelewijn is gestopt als vrijwilliger, maar
gelukkig hebben we Rob Freer als nieuwe
vrijwilliger mogen begroeten. Rob heeft meer dan
30 jaar gewerkt bij Hoogovens en schaakt bij de
Waagtoren uit Alkmaar. Rob, welkom in het MEC!

Rob Freer

OPLOSSINGEN
Hier de oplossing van de rekenstelling van het
damesteam:
1.....,Pxd4? 2.Lxb7! [Na 2.Pxd4? Lxd5 3.exd5 Txe1
4.Dxe1 Lxd4 heeft zwart voordeel] 2.....,Pxf3+ 3.Dxf3
26

Pg5 [Na 3.....,Txb7? 4.e5 wint wit materiaal] 4.Df5
Dxf5 5.exf5 Txe1 6.Txe1 Txb7 7.Te8+ Kh7 8.h4
Lxb2 9.hxg5 hxg5 10.Te7 met voordeel voor wit.

PLEINFESTIVAL 2012
Zondag 30 juni organiseerde het MEC voor de 19e keer een groot schaakfestival op het Max
Euweplein. Dit jaar met medewerking van de grootmeesters Roeland Pruijssers, Ruud Janssen en
Maarten Solleveld. De jeugdhoek werd bemand door de jeugdige toppers Maarten Hoeneveld en
Tyro Bekedam. Het Pleinfestival werd mogelijk gemaakt door de ondernemersvereniging Max
Euweplein en Stibbe Amsterdam.

Roeland Pruijssers

Ruud Janssen

Maarten Solleveld

Tyro Bekedam en Maarten Hoeneveld (met pet)
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MEC-KALENDER
De komende maanden staan de volgende activiteiten op het programma:

Zaterdag 6 oktober	Eerste zaterdag van de maand: MEC geopend
Zondag 7 oktober	Start MEC-trainingen
(1400-1600 en 1600-1800)
Woensdag 10 oktober

Training van meester Willy Hendriks

Zaterdag 13 oktober

CinéMax (halfjaarlijks filmmiddag)

Woensdag 31 oktober

Training van grootmeester Robin van Kampen

Zaterdag 3 november

Eerste zaterdag van de maand: MEC geopend

Zaterdag 10 november

De halfjaarlijkse boekenbeurs van 11.00-14.00 uur.

Woensdag 21 november Training van grootmeester Jan Smeets
Vrijdag 30 november

Euweborrel (alleen voor genodigden)

Zaterdag 1 december

Eerste zaterdag van de maand: MEC geopend

Woensdag 12 december Training van grootmeester Yasser Seirawan
Woensdag 19 december Uitreiking Euwering in Groningen
Zaterdag 5 januari

Eerste zaterdag van de maand: MEC geopend

Kijk op www.maxeuwe.nl voor meer informatie over deze activiteiten.
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