
Schaken op de Titanic

Nu het net 100 jaar geleden is dat het Titanic drama plaats greep , zijn de feiten definitief verjaard 
en mag het openbaar gemaakt worden.

Het betreft een van de grootste oplichtingen aller tijden. Ze vond niet plaats aan een pokertafel maar 
het was zeker uitgedacht aan zo'n tafel. Geloof het of niet, het gebeurde aan boord van de Titanic, 
de avond net voor het grote schip de ijsberg raakte. De man die het verhaal onthulde verdronk in het 
ijzige water, maar voordat hij stierf vertelde hij de zwendel aan een jonge verstekeling, terwijl ze 
zich  beiden vastklampen aan een reddingsvlot in de ijzige wateren van de Noord-Atlantische 
Oceaan. 

Onder de rijke Europese elite op de passagierslijst voor die noodlottige reis was er namelijk een 
goede oude Angelsaksische oplichter. Zijn naam was Piers Mason en hij reisde met een zeer 
aantrekkelijke vrouw op mooie hakken, met name Isabel. Zij waren er beiden op uit om de 
bovenlaag van de samenleving leeg te pluimen.
Mason was zich heel goed bewust dat veel rijke burgers deze historische overtocht wensten mee te 
maken en was niet van plan om deze unieke gelegenheid tot oplichterij te missen. Hij had zich via 
leningen en diefstal van zoveel mogelijk geld voorzien zodat hij dit in de pokerzaal van de Titanic 
kon gebruiken.. Hij was er immers van overtuigd dat die rijke lui het gemakkelijkst van hun geld 
konden beroofd worden door middel van een vorm van gokken.
Net als op de toenmalige rivierboten die op de Mississippi stoomden, was de belangrijkste vorm van 
gokken op die reusachtige oceaanstomer het pokerspel. Tijdens de avond was de pokerzaal aan 
boord van de Titanic dan ook gevuld met Barons  Graven  en andere aristocraten die elkaar 
aanspraken in verschillende talen, waarvan Mason de meeste vloeiend sprak. Zijn eerste bedrogidee 
was om gemarkeerde kaarten in de pokerzaal te gebruiken maar het grootste probleem was dat 
sommige van deze mensen heel snugger waren (immers, de meeste mensen die fortuin hadden 
gemaakt waren geen idioten) en dat deze zijn markeringen snel zouden opmerken.  In die tijd 
bestond er immers nog geen speciale bril om onleesbare gemarkeerde tekens te lezen.

Isabel en Mason waren zich in hun cabinehut aan het 
klaarmaken voor de avond toen Mason besliste om van 
het plan af te zien van gemarkeerde kaarten te gebruiken.
"Maar hoe ga het dan doen om hun geld te krijgen, schat? 
'vroeg Isabel met enige bezorgdheid.
"Ik weet het niet maar ik zal wel iets verzinnen als ik 
speel."
"Spelen? '
"Dat klopt." Mason's  vertrouwen was blijkbaar 
onwankelbaar, net zoals dat van alle oplichters,.
"Maar schat," zei Isabel met een verleidelijke omarming, "Hoe kun je eerlijk met ze spelen? Onze 
spaarpot is beperkt tot vijftigduizend pond. "
"Ik zal voorzichtig spelen," stelde Mason haar gerust. "Het is alleen mijn aanwezigheid in het spel 
dat belangrijk is. Wanneer ik daar te midden van al dat blauw bloed zit, zal ik wel iets bedenken. 
Vertrouw me. "
Ze deed het en hij ..... bedacht iets.
Die eerste nacht verspeelde hij bijna tienduizend pond aan de vergulde pokertafel, maar Mason 
pikte een interessante informatie op tussen enkele rijke aristocraten. Aan boord van het schip waren 
blijkbaar twee sterke schakers grootmeesters op weg naar een prestigieus schaaktoernooi in New 
York. Een van hen was een Rus, en de andere een Duitser. Beiden waren ook uitgenodigd om deel 
te nemen aan het pokerspel, maar beiden beweerden ze het te druk te hebben met het bestuderen van 
hun schaakstrategieën en bedankten voor de uitnodiging.



Bij een goed gekozen moment in het pokerspel mengde Mason zich in het gesprek met een 
verklaring dat geen van de koninklijke heren konden geloven.
"Mijn verloofde kan schaken en haar gelijke houden met beide grootmeesters," verklaarde hij zoals 
een oorlogszuchtige generaal die wist dat zijn troepen de heuvel zouden heroveren.
In eerste instantie geloofde geen van de pokerspelers zijn oren, maar uiteindelijk vroeg een van hen 
Mason om duidelijk te maken wat hij bedoelde. Als Mason het herhaalde zei een van de spelers 
met enige verbazing: "Je denkt dat je ... verloofde kan schaken tegen met Borzov en Heilmann?" 
Borzov was de Rus, Heilmann de Duitser.
"Ik ben er zeker van," zei Mason in een strak gezicht, al die tijd wetende dat Isabel nog nooit een 
schaakstuk aangeraakt had in haar leven.
Al de toehoorders grinnikten en toen vroeg een van die edellieden aan Mason "Zou U daarop 
durven wedden ?  Ik weet zeker dat ik beide heren Borzov en Heilmann kan overtuigen om een 
dergelijke  uitnodiging voor een wedstrijd te accepteren. "
"Ik zal je wat vertellen," zei Mason moedig. "Ik zal mijn verloofde laten spelen tegen beide 
grootmeesters. Ik zal voor veertigduizend pond (alles wat hij nog had) wedden dat ze  minstens een 
remisestelling bereikt met ten minste een van hen. "
Ze lachten weer uitbundig. Tot slot vroeg er een: "Nou, tegen welke van de twee grootmeesters zou 
je verloofde dan eerst willen spelen?" Hij keek onderzoekend de tafel rond omdat hij met zekerheid 
een goede vraag had gesteld.
Mason haalde minachtend zijn schouders op. "Ze zal gelijktijdig tegen beide spelen"
De zaal schot in een lach.
"Tegelijkertijd?" vroegen ze in een koor.
"Ja, tegelijkertijd,"  herhaalde Mason op een uitdagende toon..
De grote groep toehoorders dachten dat de man een dagdromer, een fantast was,  maar het laatste 
wat ze dachten was wel dat hij een oplichter was. Plots stond er een rijke gepensioneerde Engelse 
Admiraal op en ging aan de tafel tegenover Mason zitten. Hij bekeek Mason met enig medelijden 
en glimlachte toen hij zei.
"Je bent heel dappere jonge man," zei hij tegen hem: "maar ik denk dat je je knikkers zal verliezen. 
Wil je echt veertigduizend pond inzetten dat je verloofde een remisestelling kan halen tegen 
Borzov of Heilmann, twee van de sterkste grootmeesters in de wereld ? "
Mason stond op en keek de admiraal moedig in de ogen. "Ja, dat doe ik."
De admiraal keek rond naar de andere mannen die rond hen zaten aan de tafel. Dan terug naar 
Mason, 'Mag ik vragen hoeveel geld je meegenomen hebt op deze reis? "
"Al mijn spaargeld", antwoordde Mason trots. 
Heel de zaal was verbijsterd. De admiraal vroeg: "En hoeveel zou dat zijn?"
"Vijftig duizend pond." Maar Mason verzweeg wijselijk hoe aan dat geld was gekomen.
"En je wilt er veertigduizend van inzetten? '
"Ik heb er al tienduizend verloren" Mason wees beschuldigend naar de pokertafel en weer konden 
de toehoorders een bulderend gelach niet onderdrukken.
De admiraal glimlachte breed. "Als er een ding is wat ik bewonder dan zijn het mannen met lef, en 
dat heb je blijkbaar. Dus zal ik je vertellen wat ik ga doen. Ik zal gelijktijdige wedstrijden tussen de 
grootmeesters en je verloofde regelen ... hoe heet ze eigenlijk? '
"Isabel."
"Wel,  als Isabel een remise kan behalen met een van beide grootmeesters zal ik je honderdduizend 
pond sterling betalen. Je hoeft zelf geen cent in te zetten.  Meer nog,  als ze een van de wedstrijden 
wint, dan betaal ik je een miljoen pond sterling. "
Mason knikte beleefd. "En als ze beide partijen verliest moet ik je niets?"
De admiraal keek de tafel rond, en zocht goedkeuring bij de toehoorders. Hij leek die te krijgen en 
knikte vriendelijk. "Ja, hoewel ik dan zou verwachten dat je ons allemaal een glas champagne zou 
aanbieden."
De admiraal en zijn koninklijke vrienden gingen dus op zoek naar een manier om die wedstrijd te 
organiseren. Natuurlijk waren Borzov en Heilmann, die elk hun typische ijdelheid hadden van een 



schaakgrootmeester, in eerste instantie onwillig om zich te verlagen tot een wedstrijd met "een 
onbekende vrouw." Maar de admiraal beloofde hen financiële compensatie en het leek erop dat hij 
iemand was die geen limieten kende als het ging om zichzelf te vermaken.
De avond van de wedstrijd, het was 14 april 1912, was er reeds tijdens het avondeten een speciale 
sfeer in vooruitzicht van het evenement. Niemand nam de wedstrijd serieus op, met uitzondering 
van Mason. Bijna iedereen bestierf het van nieuwsgierigheid om te zien wie deze mysterieuze 
getalenteerde jonge dame kon zijn. Mason had enkele stewards betaald om het gerucht te 
verspreiden dat het een heel mooie aantrekkelijke jonge dame was, wat slechts lichtjes overdreven 
was. 
De tafels werden opgezet in de grote balzaal van het schip. Een partitie scheidde hen. Er werd 
overeengekomen dat de zetten met een maximum bedenktijd van 1 minuut moesten gespeeld 
worden. Het enige verzoek dat Mason had gedaan bij de admiraal was dat het de toeschouwers niet 
toegestaan was van beide wedstrijden te bekijken. Dit zou immers de concentratie van Isabel 
ondermijnen wanneer de mensen haar spel te veel zouden volgen en becommentariëren. De 
admiraal, stemde na kort overleg met zijn collega's in met deze bede. Ook de grootmeesters zagen 
geen reden tot bezwaar, en verleenden al grinnikend hun spottende instemming.
De stoelen voor de toeschouwers werden aldus opgesteld zodat ze slechts een van de twee 
wedstrijden konden bekijken.
Toen Isabel haar grote entree maakte droeg ze een prachtig op maat gemaakte witte avondjurk met 
decolleté en het mannelijke publiek gaf binnensmonds zijn goedkeuring maar stelde zich daarna op 
gedempte toon al schertsend de vraag of die dame wel kon schaken. In die tijd waren er immers 
geen vrouwen die een rol van betekenis speelden in de schaakwereld en volgens Borzov en 
Heilmann zou dit ook nooit zo worden.
De match begon stipt om 20 uur en Borzov kreeg wit. Aangezien de Rus wit had, kreeg Isabel in 
alle eerlijkheid zelf wit tegen Heilmann. 
Borzov opende met e2-e4. Isabel bestudeerde het bord met een 
schijnbaar geoefend oog en stond dan plotseling op en wandelde 
gracieus naar de Duitser. Ze maakte daar haar openingszet, en wachtte 
op de tegenzet van Heilmann en keerde daarna terug naar haar 
wedstrijd met Borzov. Isabel kwam niet meer tot zitten. Ze moest 
permanent pendelen tussen beide tafels en stond altijd onder tijdsdruk. 

Na tien minuten leek het duidelijk voor iedereen in de zaal dat Isabel 
geen beginner was en een waardige tegenstander bleek te zijn. De 
toeschouwers leken verbaasd, en de enige persoon die dit niet was, was 
onze vriend Mason. Hij was ook de enige toeschouwer aan boord van 
de Titanic, die wist dat zijn sierlijke protegee nog nooit eerder een 
schaakbord had gezien dan in mooie winkeletalages. 

Na een dertigtal minuten begon Heilmann toch zichtbare tekenen van 
stress te vertonen. Hij krapte in zijn haar en het zweet stond hem op 
het voorhoofd. Het moeilijk hebben tegen een onbekende schaker was al erg genoeg, maar het niet 
kunnen winnen tegen een vrouw was een enorme klap op zijn Duitse trots. Hij zou zijn 
schaakvrienden niet meer in de ogen kunnen kijken. Hoe in godsnaam kon deze vrouw de partij in 
evenwicht houden tegen hem?
De admiraal, ook al leek hij geamuseerd met het idee dat deze vrouw sterk speelde, volgde het 
gebeuren met verbazing.
Na een uur begon ook de Rus zich minder lekker te voelen. Hij had wit, en dat gaf hem het voordeel 
tegen elke speler in de wereld, zelfs tegen diegenen die misschien iets beter dan hem speelden. 
Maar ondanks dat, werd elke aanvallende beweging die hij maakte perfect opgevangen door deze 
mooie vrouw. Hoe was dit mogelijk? Hoe kon hij zijn gezicht laten zien aan de chique New Yorkers 
aan het schaaktoernooi? Als deze het nieuws vernamen dat hij een of andere vrouw op een boot, hoe 



groot die verdomde de Titanic ook was, niet kon verslaan zou hij net zo goed naar buiten kunnen 
lopen naar het dek,  en zich in de duisternis van de oceaan gooien ....

Heilmann begon het moeilijk te krijgen. Hij speelde geregeld tegen de beste van de wereld en had 
een aanvallend openingsrepertoire waar hij elke subtiliteit van kende. Een misrekening van de 
witspeler en hij kwam beter te staan. Vrijwel elke tegenstander maakte wel eens een lichte fout, 
voldoende voor Heilmann om een vernietigend initiatief te veroveren. 
Maar niet tegen deze vrouw! Niet ... hoe was haar naam ook alweer? Haar offensieve aanvalszetten 
waren meedogenloos. Alles wat hij kon doen was zich verdedigen en hopen op gelijkspel. Hij was 
zelfs  mijlen verwijderd van een gewonnen stelling ! Dit was waanzin!

Rond 22 uur stond er in beide stellingen een toreneindspel op het bord en wisten beide 
grootmeesters dat ze nog nauwelijks meer konden bereiken dan een gelijkspel. 
Het was ondenkbaar, maar het gebeurde. 
Uiteindelijk kwamen de twee grootmeesters en Isabel remise 
overeen. Beide grootmeesters waren uiteindelijk zelfs opgelucht 
dat ze niet verloren hadden van die jonge dame want dan 
hadden ze waarschijnlijk zelfmoord overwogen. 

De helle zaal applaudiseerde voor Isabel en Mason wreef zich 
in de handen. De admiraal was van zijn woord e nnodigde 
mason sportief uit om hem te volgen naar de kluis waar hij hem 
het beloofde bedrag overhandigde.
Jammer genoeg voor Mason crashte de Titanic enkele minuten 
later tegen de ijsberg ....

Geen van de hoofdrolspelers overleefde dit catastrofaal ongeval 
in de nasleep van die onvergetelijke schaakavond. Ook niet 
Mason. Hij is doodgevroren toen hij zich vastklampte aan een vlot in het ijskoude water. Alleen de 
verstekeling die Mason in vertrouwen nam alvorens te sterven zou kunnen vertellen hoe Piers en 
Isabel het klaar speelden. Mason had het hem verteld zodat de jongen er voor zou zorgen dat Mason 
als de grootste oplichter aller tijden zou bekend blijven.

Net zoals elke fantastische gedachte, lag de schoonheid in zijn eenvoud. Het feit dat Isabel niet eens 
wist hoe een paard springt op het bord had geen invloed op de uitkomst. Mason's had namelijk 
bedacht dat hij door twee wedstrijden tegelijkertijd te spelen tegen Borzov en Heilmann, aan Isabel 
gewoon de rol van boodschapper tussen de twee grootmeesters kon geven. En ze is er warempel in 
geslaagd om het publiek in de waan te laten over wat er juist gaande was.
Doordat Isabel zwart had tegen Borzov en wit tegen Heilmann kon Isabel gewoon de gespeelde 
zetten van het ene bord naar het ander bord transporteren. Eigenlijk speelden Borzov en Heilmann 
dus tegen elkaar, alleen wisten ze het niet.
Indien Borzov en Heilmann dit ooit te weten komen zullen ze zich ongetwijfeld omdraaien in hun 
(zee)graf.

Opgesteld aan de hand van een "waargebeurd" verhaal op Internet
Jan Gooris 


