
Aflevering 1: voorbeschouwing 

 

Kmoch haalt Euwe over om Aljechin uit te dagen 

Het heeft niet veel gescheeld of de match tussen Aljechin en Euwe om het 

wereldkampioenschap had nooit plaatsgevonden. Max Euwe is er in 1933 

duidelijk over: hij geeft de voorkeur aan zijn wiskundestudie, terwijl Aljechin 

bijna alles waaraan hij meedoet met grote voorsprong wint. Het lijkt Euwe 

onmogelijk om de wereldtitel te halen. Maar er komt geen afscheid van het 

schaken. Euwes gedachten veranderen als Aljechin bij uitzondering een toernooi 

niet wint: Hastings in 1933. 

 

Een bijzonderheid is dat Aljechin Euwe al eerder heeft gevraagd een match om 

de wereldtitel te spelen. Die zou dan volgens Aljechin over tien partijen moeten 

gaan, te spelen op een postboot die tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië 

vaart. Euwe neemt dit voorstel op dat moment niet echt serieus. In 1975 zegt 

Euwe hierover in een interview met Max Pam (in ‘De zuiverste liefde is die 

tussen een man en zijn paard’): “Toen ik dertig was heb ik steeds bij mijzelf 

bedacht: nou heb ik wel genoeg geschaakt. Ik ga mij op de wetenschap richten. 

De match met Aljechin heeft dat in feite doorkruist. Het is misschien niet zo 

algemeen bekend, maar Aljechin heeft mij uitgedaagd. Aanvankelijk wilde ik 

daar helemaal niet op ingaan.” 

 

Hans Kmoch fungeert voor Euwe als secretaris buitenlandse betrekkingen en zij 

zijn goed bevriend. Kmoch logeert in januari 1934 bij Max Euwe (zelf spreekt 

hij in zijn boek over dr. Euwe; het algemeen noemen van voornamen gebeurt 

nog niet of nauwelijks). Kmoch is een sterke, in Oostenrijk geboren 

schaakmeester. Bij twee matches om het wereldkampioenschap is hij secondant 

van Aljechin, in 1929 en 1934. Van 1932 tot 1947 woont hij in Nederland. Euwe 

en Kmoch spreken veel over Aljechin. In Hastings had hij Flohr voor moeten 

laten gaan. Aljechin en Euwe zelf hebben in hun laatste 14 onderlinge partijen 7-

7 gespeeld, een geweldige score voor Euwe. In een naburig café wordt de zaak 

beklonken, tenminste voor zover het Kmoch en een eerste contact met Aljechin 

betreft. Euwe besluit de strijd met Aljechin aan te gaan voor een tweekamp om 

het wereldkampioenschap, en zijn wiskundestudie in te ruilen voor schaakstudie. 

 



In de zomer van 1934 speelt Euwe een sterk grootmeestertoernooi in Zürich. Hij 

eindigt op tweede plaats achter Aljechin maar hem in de onderlinge partij te 

verslaan. Aansluitend speelt Euwe in Leningrad, waar hij op een teleurstellende 

zesde plaats eindigt, ruim achter winnaar Botwinnik. Na grondige analyse van 

de partijen van Aljechin komt Euwe tot de conclusie dat Aljechins superioriteit 

schuilt in diens openingskennis. En als de opening Aljechin niet voldoende 

oplevert zoekt hij het in het scheppen van complicaties. Euwe reist daarom naar 

Wenen om een paar maanden het openingsarchief van Becker te bestuderen, het 

meest complete en up-to-date archief van dat moment. Het traditionele toernooi 

van Hastings 1934-1935 wint Euwe samen met Flohr en Thomas. 

 

 

Euwe en Kmoch tussen scholieren in Leningrad (1934) 

 

Euwe blijft les geven aan het meisjeslyceum, dus zijn voorbereiding vindt vooral 

in de vakanties en in de avonduren plaats. Hij verbetert zijn conditie door te 

boksen, zwemmen en trimmen. 

 

 

 

 



Contract 

 

Op 28 mei 1935 ondertekenen Euwe en Aljechin het contract. Aljechin krijgt 

10.000 gulden om te spelen, Euwe niets. Op allerlei manieren wordt dit bedrag 

bijeen gebracht. Niet alleen betalen alle speellocaties een bedrag, maar ook een 

landelijke loterij brengt veel geld op. Niets staat de match meer in de weg! Er 

zullen dertig partijen worden gespeeld op verschillende locaties, verspreid over 

heel Nederland. 

 

 
Ook door een landelijke loterij werd er geld ingezameld voor de WK-match. 

 

Euwes voorbereiding 

 

Kmoch helpt Euwe bij de voorbereiding, hij staat bekend als openingsexpert; de 

Hongaar Géza Maróczy is juist vooral een eindspelkenner; hij zal bij de match 

optreden als secondant van Euwe. Kmoch wordt 'hoofdwedstrijdleider'. Aljechin 

heeft de Nederlandse topspeler Salo Landau als secondant, overigens niet bij de 

volledige match. Op het eind neemt de Oostenrijker Ernest Klein het over. 

 



Organisatie 

 

Er komt een 'erecomité met als voorzitter de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen. In dit gezelschap nemen veel prominenten  plaats, onder wie 

Mr. Rueb, voorzitter van de wereldschaakbond. Max Levenbach is al 1926 

voorzitter van het Euwe-comité, dat is opgericht ter gelegenheid van de eerste 

match tussen Euwe en Aljechin in december 1926 en januari1927. Daaruit is 

later het Euwe-Aljechin comité ontstaan, met naast Levenbach Gerard van 

Harten, G. van Dam en Th.M.E. Liket als leden. Ook worden in alle plaatsen 

waar gespeeld gaat worden sub comités gevormd. 

 

 



Officiële opening op 2 oktober 1935 

De officiële opening van de WK-wedstrijd vindt plaats op 2 oktober 1935 in het 

Carlton Hotel te Amsterdam. Max Levenbach bedankt de regering voor de 

toestemming een loterij te houden en de gemeente Amsterdam, niet alleen voor 

het beschikbaar stellen van de Militiezaal, maar ook voor het vrijstellen van 

Euwe van zijn werk aan de meisjesschool, zodat hij zich goed heeft kunnen 

voorbereiden. Hij vergeet niet de onbekende schaker te noemen, die met een 

dubbeltje of kwartje per week zijn donatieboekje heeft volgemaakt. Minister 

Slotemaker de Bruïne spreekt vriendelijke woorden tot Aljechin, in het Frans, en 

is blij dat hij de openingszet niet hoeft te doen omdat degene die de eerste partij 

zou verliezen hem daarvan de schuld zou kunnen geven. Verschillende 

hoogwaardige sprekers volgen, allen met lovende woorden voor het 

organisatiecomité. Ook Aljechin en Euwe spreken. 

 

 

De uitnodiging voor de opening van het wereldkampioenschap in 1935 



Hoe zien de spelers hun kansen? 

Al eerder heeft Aljechin verklaard zeker te zijn van de overwinning. Hij voegt 

daaraan toe geen speler te zien die tegen hem opgewassen is. Max Euwe zegt op 

de openingsavond geen overwinning te beloven maar wel dat hij zal spelen alsof 

zijn leven er van afhangt en zal kampen met een energie, een nóg betere zaak 

waardig.  

Mr. Rueb, voorzitter van de wereldschaakbond, verricht de toss. Aljechin loot 

wit voor de eerste partij. 

 

Partij 1: Pijnlijk begin voor Euwe 

3 oktober 1935 

Carlton-hotel te Amsterdam 

 

Aljechin-Euwe 1-0, 30 zetten 



De eerste partij wordt op 3 oktober in het Carlton hotel in Amsterdam gespeeld. 

Aljechin logeert hier gedurende de match. De eerste zet wordt, op aangeven van 

Aljechin, verricht door burgemeester dr. W. de Vlugt. Aljechin wint in 

uitstekende stijl.  

 

Landau, de secondant van Aljechin, verklaart na afloop dat Aljechin de opening, 

het Slavisch damegambiet, twee uur voor aanvang nog toevallig op het bord had 

gehad. Terwijl mevrouw Aljechin er voor zorgt dat er steeds een ijsranja klaar 

staat voor haar man, terwijl die zelf steeds heen en weer loopt. Uitingen van zijn 

temperament. Intussen wordt het op het bord steeds moeilijker voor Euwe die al 

op de 19e zet wordt verrast. Hij lijkt niet onder de indruk van het temperament 

van Aljechin maar wel van de ontwikkelingen op het bord. Hij verliest in slechts 

dertig zetten. 

 

 

De eerste zet wordt gedaan door de Amsterdamse burgemeester De Vlugt. 

 

 

Tussenstand Aljechin-Euwe 1-0 

 



 


