
Aflevering 12: partij 30, huldiging, banket 

Partij 30: wereldkampioen! 

15 december 1935 

Bellevue te Amsterdam 

 

 

De oude contouren van theater Bellevue zijn in 2020 nog enigszins zichtbaar, maar inmiddels is Bellevue 

opgegaan in het Nieuwe De La Mar.  

 

Euwe-Aljechin ½-½, 40 zetten 

 

Ruim 2.000 toeschouwers zijn bij de laatste matchpartij in Bellevue aanwezig. In veel zalen door heel 

Nederland wordt de partij gevolgd. De zetten worden per telefoon doorgegeven en op demonstratieborden 

uitgevoerd. Aljechin verschijnt in rokkostuum want hoe dan ook volgt er vanavond een plechtigheid. 

Partijen met versneld tempo als tiebreak zijn er in geen geval. Euwe heeft genoeg aan remise terwijl 

Aljechin bij winst de titel behoudt. Euwe speelt een prima partij en komt na een ernstige fout van Aljechin 

op de 26e zet twee pionnen voor. Hij biedt remise aan maar Aljechin heeft daar niets aan en is gedwongen 

het aanbod af te slaan. In het eerder genoemde toernooiboek van Sijthoff uit 1936 beschrijft comitélid G. 

van Dam hoe in een gierende sneeuwstorm honderden mensen op de avond van 15 december staan te 

wachten op de afloop, op het moment dat Euwe wereldkampioen zou worden, al is het maar om hem een 

ogenblik toe te kunnen juichen. Voor Van Dam is dit de sterkste en meest ontroerende indruk van de twee 

jaar van voorbereiding tot het slot. Tweeduizend mensen in Bellevue, bijna net zo veel in het gebouw van de 

AMVJ en op de Voorburgwal, honderden in de Marnixstraat en op de Leidsekade.  



 

Op 15 december 1935 stond er de hele avond op de Marnixstraat een grote menigte voor Bellevue. 

Kleumend van de kou, wachtend op de afloop van de 30e en laatste partij. 

 

Drommen mensen voor het Carlton Hotel, Bellevue en in de Joh. Verhulststraat. Als het op afbreken 

aankomt staat Euwe glad gewonnen, dat is al een zet of tien zo. Aljechin vraagt dan, niet lang nadat hij het 

remiseaanbod van Euwe had afgeslagen: "Moeten we afbreken of kan ik u nu al feliciteren?"  

 

Euwe heeft remise geaccepteerd en is wereldkampioen! 



Een ovatie in Bellevue is het gevolg, het publiek verbrak de touwen rond het toneel, en een enorme vreugde 

in Nederland. Er wordt gejuicht, geschreeuwd, gehuild en met glazen en ander vaatwerk gesmeten, staat bij 

het interview van Max Pam met Euwe in ‘De zuiverste liefde is die tussen een man een zijn paard’. 

Lodewijk Prins schrijft: “Tot nu toe hadden wij gedacht dat alleen voetballen de mensen zo buiten zichzelf 

kan brengen.” Aljechin is verslagen, leunt met tranen in zijn ogen op de leuning van zijn stoel op een van de 

meest tragische ogenblikken in zijn leven en zegt zacht maar duidelijk: "Es lebe Schachweltmeister Euwe, 

es lebe Schachliebend Holland", wat grote indruk maakt en hem nieuwe populariteit bezorgt. Levenbach 

verkondigt de uitslag officieel en kort daarna zegt Euwe, bekomen van de emoties, dat hij verrast is door het 

snelle einde en had verwacht dat de partij de volgende dag nog wel twee of drie uur had kunnen duren. Hij 

ziet uit naar rust na deze drie enerverende maanden. Typerend: “Een hoofdzaak vind ik het zeker, dat het 

schaakspel supporters gewonnen heeft. En overigens kan ik u natuurlijk zeggen, dat ik heel blij ben dat ik 

het wereldkampioenschap behaald heb.” Als laatste spreekt FIDE-voorzitter Rueb. Spontaan klinkt uit de 

zaal het Wilhelmus, en even later ook de Marseillaise voor Aljechin. Tartakower besluit zijn verslaggeving 

met de woorden: "Weet u dat dr. Euwe de match slechts daarom gewonnen heeft omdat hij met even grote 

gemoedsrust ook een eventueel verlies geaccepteerd zou hebben!" Dat lijkt wat overdreven. 

Eindstand Aljechin-Euwe 14½-15½  

 

Van Harten (links) maant de zaal tot stilte, zodat wereldkampioen Max Euwe het publiek kan toespreken. 

Banket en feest 

Na de huldiging in Bellevue vertrekt het gezelschap naar een banket met een intieme huldiging in het 

Carlton Hotel, onder ovationele toejuichingen onderweg door mensen die het nieuws op de radio hebben 

gehoord. Daarbij waren aanwezig de leden van het N.C.W.S. -het Euwe-Aljechin comité-, schaakautoriteiten 

en vrienden. Aljechin verscheen met zijn vrouw eveneens in ‘den kring’. Max Euwe ledigde een glas 

whiskey op de gezondheid van de onttroonde wereldkampioen, waarbij Aljechin opmerkte dat Euwe daar 

wel eens eerder mee had kunnen beginnen. Aljechin zei tegen Euwe, dat hij er prijs op stelde nog eens 

nadrukkelijk te verzekeren, dat hij meende wat hij in Bellevue tegen het publiek had gezegd. “Geloof mij, 

Herr Doktor, nu ik geen wereldkampioen meer kan zijn, gun ik het u speciaal van ganser harte. Dat is mijn 

eerlijke mening.” En beide mannen drukten elkander weer krachtig de hand, waarop Aljechin gecomplimen-

teerd werd met zijn zeer sportieve houding. 



 

Overal is het feest, bij Euwes huis in de Joh. Verhulststraat en in het land. Euwe verontschuldigt zich nog bij 

zijn buren voor de overlast doordat hij de laatste tijd zo vaak laat is thuisgekomen. 

Tien jaar geleden besteedde het Max Euwe Centrum in Nieuwsbrief 75 uitgebreid aandacht aan de match 

van toen 75 jaar geleden. In die Nieuwsbrief staat een mooi sfeerverhaal dat Salo Landau schreef op 16 

december 1935 en de dag daarop werd gepubliceerd in de Maasbode. Hieruit een aantal passages: 

“De werkkamer staat vol bloemen. Op den lessenaar rijst, tusschen papieren en potlooden, een kleine heuvel 

van brieven en telegrammen op. In de huiskamer, eveneens in een bloemenhof herschapen, zit de familie aan 

de lunch; schaakmeester Flohr en zijn echtgenoote zitten mede aan. De laatste ronde van den gigantischen 

strijd tusschen de twee hersengymnasten en de onverwachte, hoogelijk gewaardeerde, sportieve geste, 

waarmede gisteravond dr. Aljechin een einde aan de schier ondraaglijke spanning maakte, vormen het 

onderwerp van het gesprek. Nu en dan klinkt een heldere kinderlach. Wanneer hoorden uw kinderen het 

groote nieuws?, vraagt de bezoeker. Dr. Euwe, wiens stoel aan den disch nog steeds leeg is, lacht 

geamuseerd. M’n oudste dochtertje was de eerste, die het nieuws vernam, zegt hij. Nauwelijks was ze 

vanmorgen wakker en zag ze me of daar kwam de vraag: en vader, hebt u gewonnen? 

Dr. Euwe treedt in den erker en wijst naar buiten. Hebt u dat gezien?, zegt hij lachend. Alles ter eere van 

mij! Wij hadden het reeds opgemerkt, toen we in een sneeuwjacht aanbelden: vlaggen, die op verscheidene 

plaatsen in de straat zijn uitgestoken en, aan den overkant van de woning van den grooten man, een balkon, 

waarlangs een groot dundoek - rood, wit en blauw -is gedrapeerd.” 

Als een golf slaat het nieuws van het wereldkampioenschap over Nederland heen. De kranten brengen 

kolommen vol; weekbladen publiceren pagina's vol foto's. Euwe ontvangt allerlei geschenken, bioscopen 

laten in het journaal de laatste partij zien en dichters schrijven mooie regels. 



 

Max Euwe, wereldkampioen 1935-1937. 





 

In deze stelling werd in eerste instantie nog afgebroken. Aljechin stond twee pionnen achter en begreep dat 

voortzetten van de partij geen enkele zin had en bood remise aan. Hoewel Euwe totaal gewonnen stond, 

accepteerde hij het aanbod en was wereldkampioen! Nederland explodeerde! 



Epiloog 

Vooraf geven weinigen Euwe een kans, logisch want de wereldkampioen wordt onverslaanbaar geacht, ook 

door Aljechin zelf! Ook Euwe is niet erg optimistisch. In ‘The World Champions I Knew’ schrijft Genna 

Sosonko over een diner in de Sovjet-Unie, een jaar vóór de match, waar Euwe desgevraagd zegt dat hij zijn 

kansen niet erg hoog inschat. Op de vraag van Krylenko wat dan de reden is van de uitdaging zegt Euwe dat 

het een grote eer voor hem is om een match om het wereldkampioenschap te spelen, en dat daarnaast het 

kleine Nederland heel graag een nationale held zou willen hebben.  

 

Daags na het veroveren van de wereldtitel: de wereldkampioen met dochter Sophia (Fietie) en de krans. 

Het is een lange match van dertig partijen. Na zeven partijen staat Euwe met 5-2 achter en twee partijen later 

met 6-3. Maar dan zijn er altijd nog 21 partijen te gaan, dus helemaal wanhopig hoeft de uitdager dan nog 

niet te zijn. Euwe werkt de achterstand in de volgende vijf partijen volledig weg, zodat het halverwege de 

match gelijk staat: 7½-7½. Het lijkt erop dat Aljechin overmoedig is geworden en Euwe daarvan uitstekend 

heeft geprofiteerd. Toch weet ook Aljechin zijn rug weer te rechten en hij loopt weer twee punten uit, die 

Euwe opnieuw weet weg te werken door twee achtereenvolgende overwinningen in de 20e en 21e partij. 

Wéér gelijk. Vervolgens staat het na drie remises 12-12, met nog slechts zes partijen te gaan. De spanning is 

enorm en de publieke belangstelling neemt ongekende vormen aan. Aljechin weet Euwe in de 25e partij niet 

te verontrusten met pionoffers en Euwe komt voor de allereerste keer in de match op voorsprong. De 

volgende partij is in de wereld beroemd geworden als ‘de parel van Zandvoort’, het is de meest 

indrukwekkende overwinning van Euwe die nu op weg lijkt naar de wereldtitel. Dat gaat inderdaad lukken, 

al verliest hij de volgende partij, maar met twee remises behoudt hij zijn voorsprong met nog één partij te 

gaan. Hoe die afliep is bekend. In een gewonnen stelling voor Euwe krijgt Aljechin nog een ‘ere-remise’, 

zodat Euwe als vijfde wereldkampioen kan worden gehuldigd. 



 

Op 19 december 1935 is het slotbanket in het Carltonhotel, waar met het Wilhelmus zingt voor Euwe. 

 

 



Euwes overwinning komt voor de schaakwereld als een enorme verrassing. Een geweldenaar, die zo veel 

overtuigende overwinningen had behaald en door iedereen als sterkste speler ter wereld wordt beschouwd, 

blijkt toch niet onverslaanbaar. Euwe bewijst het.  

Euwes wereldtitel maakt het schaken in Nederland ongekend populair. Het aantal leden van de Schaakbond 

stijgt in enkele jaren van 3.000 naar 12.000. In januari 1936 gaat Euwe weer lesgeven op het meisjeslyceum 

aan de Reijnier Vinkeleskade; de gemeente staat hem toe ‘pas’ na de kerstvakantie terug te keren als leraar. 

Het is bijna onvoorstelbaar hoe karig Euwe financieel wordt beloond, of beter gezegd: niet. “Ik werd als 

wereldkampioen bejubeld, maar ik had geen dubbeltje om met de tram te gaan,” zegt hij later. De drie 

enerverende maanden hebben hem natuurlijk wel een aantal Groninger koeken en dergelijke opgeleverd, 

maar verder alleen maar geld gekost. Zelf moppert hij daar niet over. 

 

Euwe wordt bij terugkeer op school in 1936 bejubeld door de meisjes van zijn lyceum. 

 



 



 



 



 

 

 
Aljechin-Euwe 1935: een historisch, onvergetelijk evenement dat zich afspeelde in een ongekende 

nationale schaaksfeer. 


