
Aflevering 6: partijen 14, 15 en 16 

 

Partij 14: Euwe komt op gelijke hoogte!! 

2 november 1935 

Hotel Frigge in Groningen 

 

 

Euwe-Aljechin 1-0, 41 zetten 

 

Gespeeld wordt in het befaamde Hotel Frigge, gebouwd in 1917, in de Heerestraat. Toen een 

rij statige gebouwen, nu de belangrijkste winkelstraat van Groningen. Wie heeft er niet eens 

huizen en hotels gebouwd met Monopoly? 

Aljechin speelt de opening als een natte dweil en krijgt 10.Txh7 om zijn oren. Als zwart de 

toren neemt, ‘zou zwart reeds het gelaat van een stervende vertonen,’(Tartakower). Moderner 

gezegd: de matdreiging zou hem dan op torenverlies komen te staan. Aljechin is dus heel snel 

een pion kwijt maar hij geeft de strijd niet direct op. Euwe krijgt op de 20e zet de kans op een 

tweede torenoffer met een geforceerde, weliswaar niet zo eenvoudige, winnende voortzetting. 



Hij laat dat na, volgens de biografie omdat een dubbel torenoffer tegen de grote Aljechin hem 

te gek lijkt. De partij duurt daardoor nog vrij lang maar Euwes stelling blijft gewonnen en hij 

wint overtuigend. Het is Euwe gelukt de in de eerste zeven partijen opgelopen achterstand van 

drie punten (5-2) in de tweede serie van zeven partijen geheel goed te maken. 

Tussenstand Aljechin-Euwe 7-7 

 

 



Er volgen twee rustdagen. Aljechin kan zich bezinnen op een nieuw strijdplan. Hij erkent 

openlijk dat hij in de laatste vijf partijen al te zelfbewust, al te overmoedig en dus al te 

opportunistisch heeft gespeeld. Aljechin neemt zich voor om meer solide te gaan spelen, meer 

op logica en met minder toeval.  

 

Partij 15: een moeilijke en veelbewogen partij 

5 (6) november 1935 

Badhotel in Baarn 

 

Aljechin-Euwe afgebroken en ½-½, 61 zetten 

 

Van de mooie voornemens van Aljechin komt in de praktijk maar weinig terecht. Euwe heeft 

met zwart al spoedig de betere stelling en krijgt een pluspion. Aljechin komt echter gevaarlijk 

terug. Er volgt een interessante partij met al op de 19e zet een positioneel kwaliteitsoffer van 

Euwe. Na 40 zetten wordt afgebroken in een stelling waar Euwe twee pionnen voor de 

kwaliteit heeft. De door Aljechin afgegeven zet is de beste en ook het antwoord van Euwe, dat 

hij al vóór het afbreken heeft berekend. Bij de hervatting komt Aljechin een half uur te laat 

door autopech en doordat zijn chauffeur de weg kwijtraakte in Baarn! Euwe heeft bewust zijn 

klok laten lopen omdat hij de gezichtsuitdrukking van Aljechin wil zien om daaruit hopelijk te 

kunnen afleiden wat Aljechin bij de analyse heeft gevonden. Euwe slaagt erin zich prachtig te 

verdedigen en na de 61e zet wordt de vrede getekend. Een moeilijke en veelbewogen partij, 

aldus Euwe.  

Tussenstand Aljechin-Euwe 7½-7½ 



 



 

Voor de 15e partij in Baarn, klom een van de poezen van Aljechin nog even op het bord 

 

 

 

 

 

 



Partij 16: Aljechin neemt weer de leiding 

7 (8) november 1935 

Casino in Den Bosch 

 

 

Euwe-Aljechin afgebroken en 0-1, 65 zetten 

 

De stand is gelijk en de spanning is tot een kookpunt gestegen, met als resultaat een volle zaal 

van het Casino in Den Bosch. Opnieuw vergt de partij twee dagen, bij het afbreken heeft 

Euwe een pion minder zonder compensatie. Aljechin merkt bij zijn analyse van de 57e zet van 

Euwe op: "Menigmaal zijn er een ongelooflijk aantal onnauwkeurigheden, zelfs fouten  

noodig, om een partij te verliezen." De verbetering die Aljechin aangeeft wordt door 

Löwenfisch weerlegd, wat in een voetnoot wordt aangegeven. Tartakower zegt over de partij 

dat Aljechin de hele partij met wrede kracht heeft gespeeld. Bij het afbreken staat er een 

toreneindspel met een pion meer voor zwart op het bord dat door beide spelers niet helemaal 

vlekkeloos wordt gespeeld. Aljechin wint uiteindelijk. Overwinningen met zwart in deze 

match zijn zeldzaam. Tartakower concludeert dat Euwe zich door de wil van zijn tegenstander 

laat domineren, in plaats van zich door de heilige logica te laten leiden. Dit is niet vaak over 

Euwe gezegd! Hoe dan ook, Euwe staat weer op achterstand. 

 

Tussenstand Aljechin-Euwe 8½-7½ 



 



 

Burgemeester Van Lanshot van ‘s-Hertogenbosch doet de eerste zet bij de 16e partij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salo Landau 

Salo Landau is secondant van Aljechin. Niet de hele match, want er ontstaan strubbelingen 

tussen hen die weliswaar worden opgelost, in goede harmonie, maar later in de titelstrijd 

wordt hun samenwerking opnieuw beëindigd. Persoonlijke motieven en drukke 

werkzaamheden worden als redenen genoemd. Aljechin roept na de tweede keer de hulp in 

van Ernest Klein. 

 

 

 
Landau (links) speelt een match tegen Spielmann, Euwe doet de eerste zet. 

 

 

Landau is geboren in Polen maar wordt op jeugdige leeftijd door zijn ouders naar Rotterdam 

gestuurd om aan de armoede te kunnen ontsnappen. Hij leert hier schaken en is in de jaren 

dertig de tweede speler achter Euwe. Hij boekt uitstekende resultaten in binnen- en 

buitenland. In 1936 is hij Nederlands kampioen. In 1939 wordt hij nogmaals eerste maar 

verliest daarna de tweekamp om de titel met 7½-2½ van Euwe. In de Tweede Wereldoorlog 

probeert hij met zijn gezin uit Nederland te vluchten, maar ze vallen in Duitse handen. Landau 

overlijdt in 1944 op 40-jarige leeftijd in het werkkamp Gräditz aan uitputting, zijn vrouw en 

dochter worden omgebracht in Auschwitz. 

 

 

 

 

 



Ernest (Ernst) Ludwig Klein  

Ernest Klein komt, op speciaal verzoek van Aljechin, over uit Oostenrijk en neemt de taken 

van Landau na de 24e partij over, maar niet in de rol van secondant. Klein heeft beweerd dat 

Landau en hijzelf waren aangewezen als trainer van respectievelijk Euwe en Aljechin, maar 

de bekende Engelse schaker, official en publicist Golombek noemt dit wartaal. Golombek 

heeft het gecheckt bij Euwe zelf en die bevestigde dat Klein geen officiële functie bekleedde 

bij de titelstrijd. Tijdens de 28e partij doet zich rond Klein een incident voor, daarop komen 

we later terug in de ‘Extra info’. 

 

Ernest Klein is 25 jaar tijdens de match. Hij is geboren in Wenen en 

vestigt zich na diverse omzwervingen in Engeland. Hij haalt goede 

resultaten en boekt bijvoorbeeld remises tegen Capablanca, Reshevsky 

en Keres. In 1939 eindigt hij in Bournemouth op de met Flohr gedeelde 

tweede plaats, achter Euwe! Ook Landau speelt in dat toernooi en hij 

wordt gedeeld vierde. In 1951 wordt Klein Brits kampioen. 

Beroepsmatig is hij dan al wiskundige en tot 1973 speelde hij geen 

toernooien meer.  

 

 

 

 

 


