Aflevering 11: partijen 27, 28 en 29
Partij 27: Aljechin wint, de spanning is terug
6 december 1935
Hotel de Witte Brug in Den Haag

Aljechin-Euwe 1-0, 41 zetten
In de anderhalve rustdag tot de 27e partij ontvangt Aljechin veel telegrammen met bemoedigende woorden,
uit de hele wereld en zelfs uit Nederland. Sommigen noemen hem 'voor altijd de grootste.' Het is de laatste
partij buiten Amsterdam. Een aantal toeschouwers moet plaatsnemen op vensterbanken en trappen, zo druk
is het. Euwe is opgewekt. Aljechin neemt één van zijn katten op zijn schouder mee en laat ook Euwe het dier
aanhalen. Heeft dat invloed? Aljechin móet wel winnen om de spanning in de match terug te brengen en
komt met een vroege verrassing. Euwe gaat al snel in de fout. Veelal wordt beweerd dat hij te veel op remise
speelt, vaak niet de beste matchstrategie. Aljechin speelt, zoals Tartakower het omschrijft, 'met wrede
nauwkeurigheid'. Het resultaat is dat Euwe in een verloren toreneindspel verzeild raakt, dat hij de volgende
morgen zonder verder spelen opgeeft. De spanning is terug: één punt verschil.
Tussenstand Aljechin-Euwe 13-14

Partij 28: Ernest Klein de zaal uitgezet
8 (9) december 1935
Militiezaal op de Singel te Amsterdam

Euwe-Aljechin ½-½, 63 zetten, afgebroken
Bij de 28e partij in de Amsterdamse Militiezaal is vanzelfsprekend de spanning voelbaar. Aljechin heeft nog
drie kansen om zijn punt achterstand goed te maken en zodoende zijn titel te prolongeren. Bijzonder, en
tegenwoordig volkomen ondenkbaar, is dat Aljechin tijdens de partij blikken van tevredenheid wisselt met
zijn Oostenrijkse assistent Ernest Klein (zie de extra info bij aflevering 6). Hij maakt het nog bonter door na
de 15e zet diens hand te schudden en een paar woorden met hem te spreken. Daarop wordt Klein de toegang
tot de zaal ontzegd. Een toeschouwer wil Klein te lijf gaan wat suppoosten weten te voorkomen
Hans Kmoch schrijft in zijn Tagebuch (1936): “Im Laufe des Abends ereignete sich leider ein unerfreulicher
Zwischenfall. Ein junger Mann, ein Ausländer, Schachspieler mit beginnendem Renommee, dem
Wettkampf mit Pressekarte beiwohnend, widersetzte sich hartnäckig einer Anweisung des Komitees,
obwohl die diesbezügliche Pflicht auf den Pressekarten ausdrücklich vermerkt stand und für den
Widersetzungsfall der Entzug der Pressekarte angedroht wurde. Als sich nun der Besagte durchaus nicht
fügen wollte, wurde er von einem Mitglied des Komitees aufgefordert, seine Pressekarte abzuliefern und das
Gebäude zu verlassen. Diese Aufforderung beantwortete der Unglückselige damit, daß er den betreffenden
Herrn mit der Faust ins Gesicht schlug. Der “rasende Reporter” wurde schließlich polizeilich abgeführt. Der
peinliche Vorfall spielte sich zwar unter Ausschluß der Öffentlichkeit ab, gelangte aber doch in die Presse
und konnte daher an dieser Stelle nicht übergangen werden.”

In de Wiener Schachzeitung van een paar maanden later verdedigt Klein zich (overgenomen uit Chess Notes
9240 van Edward Winter):

Terug naar de partij. Deze wordt afgebroken met een pion meer voor Aljechin. Euwe en zijn secondant
Maróczy, een uitstekend eindspelkenner, slagen erin de partij te redden. Bij de 63e zet staakt Aljechin zijn
winstpogingen. Nog twee partijen. Heel Nederland leeft mee op weg naar iets onbestaanbaars. Eerst nog
twee rustdagen.

Tussenstand Aljechin-Euwe 13½-14½

Partij 29: sneeuw, katten, schoorsteenbrand en foutief afbreken
12 (13) december 1935
Militiezaal op de Singel te Amsterdam

Aljechin-Euwe ½-½, 50 zetten

Filevorming in de kou en de sneeuw. Iedereen wil er bij zijn. Euwe verrast met de Aljechinverdediging, een
staaltje hogere psychologische oorlogsvoering. Aljechin is verrast en oogt aangeslagen. De zaal ziet hem vijf
minuten onbeweeglijk turen naar het bord, hij moet tegen zijn eigen vinding spelen. Maar hij herpakt zich en
na tien zetten is hij tevreden. Hij grapt naar de wedstrijdleiding of hij zijn katten (Chess en Matou) mag
spreken, een hint naar het zaalverbod van zijn helper Klein. Aljechin komt inderdaad in het voordeel maar in
tijdnood mist bij zijn beste kans op winst. Er wordt maar weinig acht geslagen op een schoorscheenbrand die
intussen uitbreekt waardoor brandweer en politie in het gebouw komen. Dit loopt met een sisser af. Rond het
afbreken ontstaat groter tumult nadat Aljechin zijn 41e zet op het bord uitvoert en hij daardoor niet zelf zijn
zet moet afgeven maar dit aan Euwe opdringt. De wedstrijdleiding sust de zaak. Aljechin verlaat het gebouw
met zijn vrouw en zijn twee poezen. Even daarna vertrekt ook Euwe die een ovatie wacht van de menigte,
voor zijn sportieve gedrag bij het incident. De volgende dag wordt de partij snel remise. Nog één partij, één
punt voorsprong. Nog is het niet definitief beslist.
Tussenstand Aljechin-Euwe 14-15

Gerard van Harten

Gerard van Harten (links, met snor, op onderstaande foto) is lid van de Amsterdamse vereniging Max Euwe,
de vereniging die hij tientallen jaren leidt. Hoewel Van Harten niet onomstreden is, wordt hij niet alleen
beschouwd als de motor van de club, volgens Euwe zelf is hij met zijn onverwoestbare ijver en
doorzettingsvermogen de drijvende kracht van het Euwe-Aljechin Comité.

In 1972 laat Van Harten zich interviewen door Lex Jongsma in De Telegraaf. “Daarom, en daarom alleen, is
het mij altijd te doen geweest”, wijzend op een tekening met Aljechin en Euwe in de Militiezaal. Hij vertelt
over het comité dat vanaf 1926 zo veel tot stand heeft gebracht: Euwes matches tegen Bogoljubov,
Capablanca, Spielmann, Flohr en Aljechin. In de crisisjaren was het uiterst moeilijk om de financiën op orde
te krijgen. Het organiseren van de twee matches Euwe-Aljechin kostte 46.000 gulden, een bedrag dat door
het comité bij elkaar is ‘gebedeld’. Aan particulieren en bedrijven werd een bedrag ineens gevraagd, of een
garantiebedrag. Subcomités verkochten loten en spaarzegels. In Gouda timmerde de burgemeester ’s
middags nog het podium in elkaar.
Volgens Van Harten zei Aljechin al na de 28e partij tegen hem: “Ik ben mijn titel kwijt. Euwe speelt te sterk.
Voor mezelf vind ik het niet erg, wel voor mijn vrouw.” Aljechin wilde na een dreigbrief de laatste partij in
Parijs spelen maar dit kon door de overredingskracht van Van Harten en Liket worden voorkomen.
In het interview noemt Van Harten Aljechin een “zielige man eigenlijk, kippig, die soms deed alsof hij te
veel gedronken had om Euwe te irriteren, maar ondanks alles grand seigneur.” Naar Euwe spreekt hij zijn
respect uit voor diens geduldige, evenwichtige houding, die in de hele match maar één keer zijn kalmte
verloor, toen na de zoveelste scene van Aljechin, iemand hem een kalmerend middel bij de koffie aanbood.
“Ik moet geen pillen”, met de hand de pillen van tafel vegend.

