Aflevering 7: partijen 17, 18 en 19
Partij 17: korte remise, Lasker geeft zijn visie op de match
9 november 1935
Philips Ontspanningsgebouw in Eindhoven

Aljechin-Euwe ½-½, 23 zetten
Euwe speelt in deze partij sneller dan Aljechin en komt totaal niet in gevaar. Dr. Emanuel
Lasker, wereldkampioen van 1894 tot 1921, is er niet erg over te spreken dat Euwe al op de
23e zet het remiseaanbod van Aljechin aanneemt. Hij noemt de match een strijd tussen
persoonlijkheden. Sprekend over Aljechin wijst hij op een overmatig zelfvertrouwen en
gebrek aan kritiek en Euwe noemt hij iemand die de Nederlandse landsaard vertegenwoordigt,
waarvan de morele vasthoudendheid een der positieve kwaliteiten is. Hij verklaart hieruit het
verloop van de match. Aljechin bezorgt Euwe in het begin een klein
minderwaardigheidscomplex maar daarna doet de Hollandse taaiheid zich gelden en is
Aljechin geheel onkritisch geworden waardoor hij grote zwaktes gaat vertonen. Euwe herstelt
het evenwicht en demoraliseert de wereldkampioen. Maar dan herstelt die zich op zijn beurt
en gaat weer gewoon spelen, niet als godheid of tovenaar maar als gewoon soldaat. Euwe
bemerkt die verandering bij Aljechin niet tijdig en speelt niet agressief genoeg. Aldus Laskers
analyse na 17 partijen.
Tussenstand Aljechin-Euwe 9-8

Partij 18: nog een korte remise
12 november 1935
Militiezaal op de Singel te Amsterdam

Euwe-Aljechin ½-½, 16 zetten
Net als de vorige partij in Eindhoven is ook de 18e partij van korte duur: “Nauwelijks meer
dan een opening”, volgens een krantenkop. De spelers hebben twee rustdagen gehad, ondanks
dat staat het wel vast dat, naast de inspanningen op het bord, het vele reizen beide spelers erg
heeft vermoeid. Twee korte remises na de enerverende 16e partij zijn niet zo vreemd. De
partij van vandaag begint om half zeven en is al om acht uur afgelopen. Een teleurstelling
voor de vele bezoekers. Het grote aantal belangstellenden wordt enerzijds verheugend
genoemd, maar “het publiek moge ook bedenken dat het gepraat en geroezemoes uitermate
hinderlijk is voor beide spelers”.
Tussenstand Aljechin-Euwe 9½-8½

Partij 19: Aljechin loopt weer uit
14 (15) november 1935
Hotel Figi in Zeist

Aljechin-Euwe afgebroken en 1-0, 57 zetten

De 19e partij is -gelukkig- van een heel ander kaliber dan de twee voorgaande korte remises.
Maar het resultaat is allerminst bevredigend voor de vele Euwe-supporters. Aljechin vergroot
zijn voorsprong tot twee punten en de stille hoop van het Zeister publiek om getuige te
kunnen zijn van de gelijkmaker is vervlogen. De partij vergt twee zittingen, hoewel de stelling
al na 28 zetten als hopeloos voor Euwe wordt beschouwd, na spannende verwikkelingen in de
openingsfase. Tartakower spreekt bij de zetten van Aljechin over “het mirakel van de
Zeisterbossen”. De tweede zitting op de volgende dag geeft geen hoop meer en na 57 zetten is
de partij ten einde.
Aljechin geeft een verklaring voor het zich terugtrekken van Landau als zijn secondant. Hij
zegt dat hun verhouding uitstekend is en het bedanken van Landau alleen is veroorzaakt door
diens persoonlijke omstandigheden, onder meer zijn journalistieke werkzaamheden.
Een waarnemer/columnist schrijft: "Euwe ondersteunt het diepgebogen hoofd met de beide
handen. Aljechin rookt sigaretten en drinkt grapefruit. Dozen sigaretten en flessen grapefruit,

een uitkomst voor de middenstand. Euwe zit, Aljechin loopt in kringetjes rond de tafel, zoals
wij rond onze stoelen, wanneer wij een hele avond lang slechte kaarten krijgen bij het
bridgen. Euwe woelt met de linkerhand door zijn zwarte haren, Aljechin woelt met de
rechterhand door zijn blonde haren. Dit alles vanwege de ongelukkige eigenschap van het
goede schaken." En zo gaat het nog een poosje door.
Tussenstand Aljechin-Euwe 10½-8½

De matadoren in volle concentratie

Alexander Rueb
In 2010 publiceerde het Max Euwe Centrum de Schaakcanon van Nederland met de 32
belangrijkste personen uit het Nederlandse schaakleven tot op dat moment. Een van hen is
Mr. Alexander Rueb, die in 1928 tot erelid van de Nederlandsche Schaakbond werd benoemd
en in 1949 tot erevoorzitter van de wereldschaakbond FIDE.
Bij de match Aljechin-Euwe verrichtte hij de toss voor de eerste partij.

Uit de canon van het Max Euwe Centrum (2010):
Alexander Rueb (1882-1959) was jurist en diplomaat. In 1924 was hij een van de oprichters
van de Wereldschaakbond (FIDE) en de eerste voorzitter van deze organisatie, van 1924 tot
1949. Tevens was hij voorzitter van de KNSB, het Nationaal Schaakgebouw in Den Haag en
de schaakclub DD. Verder was hij een verzamelaar die een grote schaakbibliotheek
opbouwde. Tijdens de oorlog is deze verloren gegaan. Na de oorlog begon hij opnieuw
boeken en tijdschriften te verzamelen. Na zijn overlijden in 1959 wordt de Alexander Rueb
Stichting opgericht die de bibliotheek beheert. De boekerij is ondergebracht in de
Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Rueb was een groot kenner van
de eindspelstudie en publiceerde een standaardwerk: De Schaakstudie met de bijbehorende
reeks Bronnen van de schaakstudie (1949-1955), elk in vijf delen. Deze publicatie wordt door
Tim Krabbé gekwalificeerd als 'een van de best gedocumenteerde, en meest systematische
werken op dat gebied.'
Zijn naam leeft voort in de eindspelstudievereniging ARVES, de Alexander Rueb Vereniging
voor SchaakEindspelStudie (nu: ARVES Chess Endgamestudy Association).

