
Aflevering 4: partijen 8, 9 en 10 

 

Partij 8: stevige overwinning van Euwe 

20 (21) oktober 1935 

Militiezaal, Singel, Amsterdam 

Euwe-Aljechin afgebroken en 1-0, 69 zetten 

Aljechin heeft het commentaar van Flohr na de zevende partij niet gewaardeerd. Hij lijkt erop 

dat hij de twee rustdagen vooral heeft gebruikt om hem van repliek te dienen. Euwe ziet er 

uitgerust uit. Euwe komt al vroeg met een verrassing. Tartakower spreekt in zijn bloemrijke 

stijl bij Euwes vijftiende zet Ke2 over de “derde manier om te rocheeren”, waarmee “de 

tegenstander in één slag in een muizenval zit”. Uiteindelijk resulteert het positievoordeel in 

pionwinst. 

 

 

 

Bij het afbreken staat  een technische stelling op het bord, die secondant Maróczy met plezier 

zal hebben geanalyseerd. Bij de hervatting van de partij maakt Euwe het overtuigend af. In de 

biografie wordt het een ‘hogeschoolpartij’ genoemd. Tartakower bestempelt het als “De 

triomf der logica.”  

Tussenstand Aljechin-Euwe 5-3 

 

 

 

 



Max Levenbach 

 

Max Levenbach is voorzitter van het al sinds 1926 bestaande Euwe-comité, dat ter 

gelegenheid van de eerste Euwe-Aljechin match is opgericht. Hieruit ontstaat later het Euwe-

Aljechin-comité. Levenbach is net gevestigd als advocaat en procureur als hij in 1910 op 25-

jarige leeftijd lid wordt van het VAS (Verenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap) waarvan 

hij van 1915 tot 1927 voorzitter is. 

Levenbach betekent veel voor het Nederlandse en ook het internationale schaakleven. Hij 

zorgt er bijvoorbeeld voor dat Euwe zijn krachten kan meten met Bogoljubov, Maróczy, 

Capablanca, Spielmann en Flohr, met als bekroning de match met Aljechin om het 

wereldkampioenschap. Vele wereldtoppers maken dankbaar gebruik van Levenbachs 

gastvrijheid. Hij toont zich een bezielend leider en sterk onderhandelaar. Hij komt in januari 

1943 om in Auschwitz. 

 

 

                          Max Levenbach 



Partij 9: ‘thuisvoordeel’ helpt Euwe niet, Aljechin slaat weer hard terug 

22 oktober 1935 

Meisjeslyceum in Amsterdam 

 

Aljechin-Euwe 1-0, 40 zetten 

Euwe speelt een thuiswedstrijd: in het Meisjeslyceum aan de Reinier Vinkeleskade. Met een 

strikt roulatiesysteem mogen de jongedames gedurende tien minuten vooraan zitten in de 

toneelzaal om het onbegrijpelijke schouwspel van twee zwijgend tegenover elkaar zittende 

heren, waarvan een hun leraar is, in zich op te nemen. 

 

Voor de vierde keer bedient Euwe zich van het Frans. Weer komt Euwe slecht uit de opening 

en Aljechin wint overtuigend. Lasker schudt halverwege de partij meewarig het hoofd. De 

vraag is of Euwe de tol betaalt voor de inspanningen in de vorige partij, of hij nu ook moet 

strijden tegen vermoeidheid en ontmoediging. Het Frans dat Euwe slechts een half punt heeft 

opgeleverd zal door hem niet meer worden toegepast. Deze negende partij, die Aljechin op 6-

3 brengt, blijkt later een keerpunt in de match te zijn. Aljechin heeft nu al voor de vierde keer 

een inhaalpoging weten af te staan. Bij de wereldkampioen, en eigenlijk bij iedereen, heerst 

de overtuiging dat de tweekamp in feite voorbij is. Aljechin strooit nog wat zout in de wond 

door op te merken dat hij Euwe, de amateur, in diens eigen omgeving heeft verslagen.  

Tussenstand Aljechin-Euwe 6-3 

 

 



 



Partij 10: Euwe verslaat nerveuze en lichtzinnige Aljechin, er is weer hoop 

24 (25) oktober 1935 

Sociëteit Ons Genoegen, zaal Kunstmin, te Gouda 

Euwe-Aljechin 1-0, 41 zetten 

De Goudse organisatie heeft voor de ochtend een rondleiding door de stad op het programma 

gezet. Euwe is van de partij, maar Aljechin zegt af. Hij moet niets hebben van allerlei 

randzaken. Euwe daarentegen is zich zeer bewust van de propaganda voor het schaken in het 

algemeen. Zijn vrouw Caro is zowel bij alle partijen als bij alle nevenactiviteiten van de partij 

en neemt graag alle bloemen en dozen bonbons in ontvangst. 

 

Dezelfde opening als in de achtste partij. Euwe komt met voordeel uit de opening en wint 

overtuigend. “Aljechin geheel overspeeld. Echt Euwe: het verbinden van wetenschappelijke 

en strijdlustige motieven”, schrijft Tartakower. De partij wordt afgebroken maar niet meer 

hervat. Applaus volgt. Krantencommentaar: “Laat ons rechtvaardig zijn: de kampioen heeft 

wel een beetje lichtzinnig geëxperimenteerd. Laat ons tevreden zijn: de uitdager heeft de 

moed behouden. Laat ons vrolijk zijn: de strijd is, zoals dr. Lasker zojuist voor de microfoon 

heeft gezegd, geheel open!” 

Tussenstand Aljechin-Euwe 6-4 


