Aflevering 5: partijen 11, 12 en 13
Partij 11: consolidatie
27 oktober 1935
Hotel de Witte Brug in Den Haag

Aljechin-Euwe ½-½, 30 zetten

Lasker zegt na de 10e partij dat de strijd weer geheel open is. De grote vraag van vandaag is of
Aljechin nogmaals direct zal terugslaan na een nederlaag. Dat gebeurt niet. Dit keer opent
Aljechin met 1. d4 en speelt de eerste zetten zoals zijn uitdager het in de zesde partij deed.
Euwe wijkt dan als eerste af, hij speelt de opening solide en Aljechin weet niet veel te
bereiken. Als Euwe op de 23e zet een laatste dreiging pareert is alle gevaar geweken. Op de
dertigste zet neemt Euwe het remiseaanbod van Aljechin aan. Een belangrijk moment: voor
het eerst heeft Euwe zijn winstpunt uit de vorige partij kunnen consolideren.
Tussenstand Aljechin-Euwe 6½-4½

Géza Maróczy
Euwe heeft Géza Maróczy als secondant. Hij studeert net als Euwe wiskunde en beschouwt
schaken meer als afleiding. Rond de eeuwwisseling is hij een van de sterkste spelers van de
wereld. Hij behaalt uitmuntende toernooiresultaten in het begin van de 20e eeuw en een match
tegen Lasker om het wereldkampioenschap is bijna rond maar gaat uiteindelijk toch niet door.
Na de communistische machtsgreep in Hongarije in 1919 verlaat Maróczy zijn land en hij
verblijft dan tijdelijk in Oostenrijk en Nederland, en gaat later naar de Verenigde Staten en
Engeland. Max Euwe was in Nederland een van de studenten van Maróczy. In 1921 speelden
ze een tweekamp in etappes in Oostenrijk die in 6-6 eindigde. Maróczy was toen al 50 jaar
oud, dertig jaar ouder dan Euwe.

Een jonge Max Euwe spelend tegen Géza Maróczy

Partij 12: onbegrepen pionoffer van Aljechin
29 oktober 1935
Effectenbeurs in Amsterdam.
Euwe-Aljechin 1-0, 36 zetten

Tartakower schrijft dat de partij wordt gespeeld in de ‘tempel der Speculaties’. Hoe het ook
zij, Aljechin haalt het Grünfeld-Indisch van stal en offert snel een pion. Het is aan Euwe de
taak om te bepalen of het offer correct is, een grote fout of vooral speculatief. Hij neemt de
pion en Aljechins zet wordt in die dagen als een misrekening beschouwd.

Later is gezegd dat Aljechin in zijn voorbereiding de a-pion, die op de 7e zet was opgespeeld
naar a6, had teruggezet naar a7. Is dat een plausibele verklaring voor b5? Aljechin zoekt het
iets verderop in complicaties die hem nog meer materiële achterstand opleveren. Tartakower
kan het niet laten om te stellen dat de stelling vereiste dat Aljechin nog dieper in de ‘beurs’
moest tasten. De wereldkampioen wordt hardhandig van het bord gezet. Euwe denkt slechts
anderhalf uur na over de hele partij. Een jaar of veertig later wordt Aljechins pionoffer
gerehabiliteerd en krijgt het de naam ‘Hongaarse variant’. Intuïtief had Aljechin dus gelijk,
schrijft Kasparov nog later. Maar in 1935 kan niemand, ook Euwe niet, het vroege pionoffer
verklaren. Direct na de opzienbarende zet valt een groot bord met daarop de beursnoteringen
met een harde klap omver, de zaal wordt er stil van. Na de partij verzoekt Euwe het publiek
om niet te applaudisseren. Nadat Aljechin is vertrokken demonstreert Euwe de partij aan de
zaal en daarna toont Lasker nog een aantal fragmenten uit een van zijn eigen partijen. Euwe is
Aljechin nu tot op één punt genaderd.
Tussenstand Aljechin-Euwe 6½-5½

Partij 13: een memorabele partij
31 oktober (1 november) 1935
Schaakclub Watergraafsmeer (Café Van Klaveren) in Amsterdam.
Aljechin-Euwe afgebroken en ½-½, 59 zetten

Als geboortedatum van Aljechin wordt zowel 31 oktober als
1 november 1892 genoemd. Op zijn grafmonument
(Cimetière de Montparnasse) staat 1 november. Hij speelt
dus in elk geval een deel van de 13e partij op zijn verjaardag.

Aljechin opent met 1. e4 en het Open Spaans komt op het
bord. Het is een spannende en combinatierijke partij.
Tartakower omschrijft de verwikkelingen als zeer
aangrijpend en opwindend: “een open veldslag”. Aljechin
offert opnieuw een pion en Euwe volgt het oude advies van
Steinitz: “de meeste offers zijn alleen te weerleggen door
accepteren”. Euwe lijkt op de winst af te gaan maar hij
wikkelt misschien te snel af. Het blijft spannend. Bij het
afbreken is het allemaal niet zo duidelijk. Beide spelers
beoordelen de afgebroken stelling als gunstig voor zichzelf!
De afgegeven zet van Aljechin is de meest waarschijnlijke. Na de hervatting gebeurt er in
twintig zetten nog van alles maar het eindresultaat is remise. De meest opwindende partij van
de tweekamp tot nu toe.

Tussenstand Aljechin-Euwe 7-6

