Aflevering 9: partijen 22, 23 en 24
Partij 22: prijswinnende katten in het publiek
24 november 1935
Hotel de Witte Brug in Den Haag

Euwe-Aljechin ½-½, 17 zetten

De 22e partij wordt uitgesteld. Aljechin heeft een arts bezocht die hem heeft geadviseerd een
paar dagen rust te nemen. De partij zou op 22 november worden gespeeld in Zandvoort maar
is nu uitgesteld tot de 24e in Den Haag. De verwachte titanenstrijd blijft uit. Euwe heeft na
afloop bij het demonstratiebord duidelijk gemaakt dat er na de 17e zet voor beide partijen
geen muziek meer in de stelling zat. De gemoederen zijn tot bedaren gekomen. Om dit de
demonstreren schenkt Aljechin een glas alcoholvrije appelwijn in voor Euwe en hemzelf.

Mr. Oskam bezorgt mevrouw Aljechin een surprise
door haar Siamese kater en een kleiner exemplaar, die
een paar medailles hadden gewonnen op een
tentoonstelling in Rotterdam, in een mandje aan haar
terug te geven. Mevrouw Aljechin voert de beide katten
in triomf door de wedstrijdzaal, iets waar haar man zeer
mee in zijn schik is. Na de 17e zet stelt Aljechin remise
voor én stelt hij tevens voor om samen een glas
alcoholvrije cider te drinken. Euwe neemt het, 'bezield
van een minzamen en wetenschappelijken geest’, aan.
Alexander Rueb, voorzitter van de Wereldschaakbond,
laat optekenen dat met de 22e partij de crisis is
afgesloten, die in de afgelopen week de wedstrijd in
gevaar heeft gebracht en de goede roep van de schaakspelkunst in diskrediet dreigde te
brengen.
Tussenstand Aljechin-Euwe 11-11

Partij 23: mevrouw Aljechin breit verder
26 (27) november 1935
Effectenbeurs te Amsterdam

Aljechin-Euwe ½-½, 58 zetten, afgebroken
Honderden belangstellenden komen naar de Effectenbeurs in Amsterdam, waar eerder ook de
twaalfde partij werd gespeeld. Het publiek mort een beetje omdat er geen katten, geen
jumpers breiende dame, geen rondlopende 'tijger', geen nerveuze secondanten en geen
opgewonden toernooileider zijn. Die breiende dame is mevrouw Aljechin; zij is vaak met
klikkende breipennen stoïcijns in een hoekje bezig. Kort na een tijdelijk pionoffer van Euwe
lijkt Aljechin weer overspeeld maar rond de 30e zet vervaagt Euwes voordeel. De partij wordt
afgebroken in een toreneindspel waarin Euwe nog wel een pion meer heeft. Er wordt hem nog
wel een kans op winst gegeven maar in de voortzetting op de volgende dag, die nog 18 zetten
duurt, blijkt het volle punt niet te realiseren. De publieke belangstelling bij afgebroken
partijen is veel groter dan in het begin van de match, hierbij speelt zeker de hoop op winst een
rol.
Tussenstand Aljechin-Euwe 11½-11½

Partij 24: Aljechin en vele anderen overzien slechte zet van Euwe
28 november 1935
Sociëteit Eensgezindheid (Voorstraat) te Delft
Euwe-Aljechin ½-½, 33 zetten
De 24e partij wordt gespeeld in de in 1856 opgerichte herensociëteit 'Eensgezindheid' in het
oude centrum van Delft. Aljechin speelt het Hollands, er wordt gesuggereerd dat dit uit
beleefdheid tegenover Euwe is, maar het is meer aannemelijk dat tactische overwegingen zijn
keuze hebben bepaald. Bovendien is de Hollandse verdediging in die tijd in Rusland erg
populair, ook bij bijvoorbeeld Flohr en Botwinnik. Euwe offert een pion en al na 15 zetten
'gooit hij al zijn troepen op den Koningsvleugel'. Doorslaggevend is die niet. Er wordt niet
direct opgemerkt dat Aljechin later een winnende voortzetting mist: Euwe maakt een grote
fout op de 27e zet die Aljechin even later een gewonnen stelling had kunnen opleveren. Maar
hij zag het niet. En de analyses in de dagbladen zeggen niks over deze fouten. Integendeel, in
De Telegraaf schrijft Tartakower bij Euwes fout: "Toont een mooien aanleg in het
vooruitzien." Bij Aljechin slaat de wanhoop toe. Hij laat zijn horoscoop trekken die hem veel
succes voorspelt. Zijn secondant Salo Landau vertrekt voor de tweede keer en wordt op
verzoek van Aljechin opgevolgd door de Oostenrijker Ernest Klein. De spanning stijgt, het is
nu 12-12 en Euwe moet de match winnen om de titel te veroveren. Bij 15-15 zou Aljechin
zijn wereldtitel prolongeren. Aan een beslissing door middel van rapid, snelschaken of
armageddon werd nog in de verste verte niet gedacht.

Tussenstand Aljechin-Euwe 12-12

Gerard Oskam (1880-1952)

Oskam was een sterke Rotterdamse schaker die zich als bestuurder en propagandist
verdienstelijk heeft gemaakt.
In 1920 werd hij vicevoorzitter van de Nederlandse Schaakbond en van 1929-1932 was hij
voorzitter. In het dagelijks leven was hij advocaat en beroemde schaakmeesters zoals Lasker,
Maróczy en Réti hebben regelmatig bij hem in ‘het bed der meesters’ geslapen. Toen Réti een
keer een afgebroken partij had, verkeerde hij tijdens zijn wandeling naar het huis van Oskam
in onzekerheid over de uitslag. De volgende ochtend werd Oskam wakker door het getik van
een potlood tegen zijn raam. Réti sliep boven hem. Om het potlood zat een papiertje
gewikkeld: Lieber Herr Oskam, guten Morgen. Ich gewinne mein Endspiel!
In 1924 kwam Oskam voor Nederland uit op de eerste, niet officiële, schaakolympiade in
Parijs. In de periode daarvóór behaalde hij zowel in Nederlandse toernooien als in het
buitenland goede resultaten. In 1950 werd Oskam benoemd tot erelid van de KNSB.

