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VOLMACHESS 3/1984 

 

Voorwoord  

(Corry Vreeken) 

 

“Het komt zelden voor, dat een nieuw lid in de club komt, die binnen luttele weken zo 

onbekrompen op allerlei terrein zijn niet geringe capaciteiten ter beschikking stelt.  

Zoals U al eerder hebt kunnen lezen, was Andrzej in de schaakpedagogie werkzaam en zijn 

bijdrage over Rubinstein is een waardig vervolg op het artikel over Smyslov van Willem 

Kuiper.  

De vertaling uit het Russisch is van mijn man”. 

M.C.V.-B 

 
AKIBA RUBINSTEIN, DE GROTE POOLSE MEESTER 

 

 

Het Internationale Grootmeestertoernooi te Karlsbad in 1907, dat zeer sterk bezet was, werd 

verrassend gewonnen door de onbekende, 25-jarige Pool Akiba Rubinstein. Enkele maanden later, in 

een klein toernooi in Lodz, presenteerde hij het volgende staaltje van zijn kunnen: 

 

Rotlevi – Rubinstein (Lodz 1907) 
 

1.d4 d5 2.Pf3 e6 3.e3 c5 4.c4 Pc6 5.Pc3 Pf6 6.dxc5 Lxc5 7.a3 a6 8.b4 Ld6 9.Lb2 0-0 10.Dd2(?) De7 

11.Ld3 dxc4 12.Lxc4 b5 13.Ld3 Td8 14.De2 Lb7 15.0-0 Pe5 16.Pxe5 Lxe5 17.f4. 

 

Wit, die in het voorafgaande nogal royaal met zijn tempi is omgesprongen, neemt nu tot de aanval 

over te kunnen gaan. Dat wordt drastisch afgestraft. 

 

17. … Lc7 18.e4 Tac8 19.e5 Lb6 20.Kh1 Pg4! 21.Le4 Dh4 22.g3. 

 

Op 22.h3. volgt 22. ... Txc3 23.Lxc3. (anders 23. … Txh3. met mat) 23. … Lxe4 24.Dxe4. 

(24.Dxg4 Dxg4 25.hxg4 Td3. met de dreigingen 25. … Txh3. en 25. … Txc3.)  

24. … Dg325.hxg4 Dh4 mat. 

 

Stelling na 22.g3. 

 

 
 

22. … Txc3 23.gxh4.  

[23.Lxc3. (23.Lxb7 Txg3 en wint) 23. … Lxe4. en mat. ] 

 

23. … Td2!!. 



Zulke zetten ademen de eeuwigheid! Zwart is zijn dame kwijt en al zijn stukken hangen. 

 

24.Dxd2 Lxe4 25.Dg2 Th3. 0-1;  

Er is geen verdediging tegen Txh2 mat. De onsterfelijke partij van Rubinstein. 

 

Wij kennen zijn naam nog steeds, want een hele reeks openingsvarianten staat nog steeds op zijn 

naam. Hier volgt een aantal van zijn ontdekkingen: 

 

1.Rubinsteinvariant uit het Aangenomen Damegambiet: 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 Pf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.Pc3 a6 7.a4.  

In handen van Botvinnik zou deze zet later geducht wapen worden.  

(Euwe spreekt hier van Klassieke Variant. Opmerking van de vertaler) 

 

2.Idem uit de Tarrasch -verdediging: 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Pf3 Pc6 6.g3. 

Commentaar overbodig. Mede door toedoen van Karpov, Kasparov en Korchnoi heeft hij nu nog grote 

betekenis. 

 

3.Idem van het Orthodox Damegambiet: 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 5.Pf3 0-0 6.e3 Pbd7 7.Dc2. 

(Dit noemt Euwe de centrum-aanval, maar zijn twee oudste voorbeelden zijn wel van Rubinstein: 

 Rubinstein-Teichman Karlsbad 1907 en Rubinstein-Teichman match 1908. 

Opmerking van de vertaler) 

 

4.Idem van het Nimzo-Indisch: 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3. 

(Hier zijn boekdelen over geschreven. De Encyclopedie heeft 284 varianten met 1518 sub-varianten.   

Opmerking van de vertaler) 

 

5.Idem van het Slavisch: 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 e6 4.Pc3 Pf6 5.e3 Pbd7 6.Ld3 dxc4. 

(Algemeen wordt hier van Meraner Variant gesproken, maar de stampartij was Grunfeld-Rubinstein   

 Merano 1925. Opmerking van de vertaler) 

 

6.Idem van het Frans: 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4. 

(Dit wordt tegenwoordig niet erg sterk gevonden, maar in handen van iemand als Petrosian kon het 

een gevaarlijk wapen zijn. Opmerking van de vertaler) 

 

Wie was die man? 
(Een korte biografie) 

 

Veel in de biografie van Rubinstein is met legenden omweven. De oorzaak hiervan zijn, zijn 

zwijgzaamheid, zijn buitensporige bescheidenheid en zijn bijna ziekelijke verlegenheid. Daarom kan 

dit slechts een schets van een biografie zijn. 

 

Rubinstein werd geboren in 1882 als twaalfde in zijn ouderlijk gezien in de stad Lomzja. Zijn vader 

stierf voor de geboorte van Akiba. Hij werd bij zijn grootmoeder opgevoed. Hij maakte met het 

schaakspel kennis toen hij veertien was. 

Vanaf dat ogenblik sloeg hij de raadgevingen van zijn omgeving in de wind – allen zagen in hem een 

toekomstig leraar in de Talmoed – en streefde hij hardnekkig naar de vervulling van zijn roemrucht en 

tragisch lot. 

 

Toen hij negentien was, verhuisde hij naar Lodz en zo begon zijn schaakcarrière. 

 

1903.  

Hij speelt zijn eerste toernooi in Kiev. De vijfde plaats is helemaal niet slecht voor een beginner. 

Na het toernooi had hij een befaamd geworden gesprek met Bernstein; de jongeman wendde zich tot 

de beroemde meester met de vraag: “Doe ik er goed aan, een professionele schaakcarrière te 

beginnen?” “Neen”, antwoordde Bernstein, die zijn conclusie baseerde op het door Rubinstein 

vertoonde spel, “U hebt onvoldoende talent”. Ook zichzelf, een erkend meester, achtte hij niet geschikt 

voor zo’n loopbaan. Gelukkig nam Rubinstein zich deze raad niet ter harte. 



 

1905. 

Rubinstein deelt met Duras de eerste plaats in het toernooi in Barmen. Op grond hiervan krijgt hij de 

meestertitel. 

 

Internationale erkenning verkreeg hij in: 1906. toen hij in Ostende derde werd (1e Slechter (21/28),  

2e Maroczy (20) en de derde Rubinstein met 19. 

 

1907. 

Hij behaalt een wereldsucces in het toernooi in Karlsbad en wel de eerste plaats voor Maroczy, 

Nimzowitsch, Schlechter, Spielman, Tartakower, Mieses, Tsjigorin … dat wil zeggen alle groten 

behalve wereldkampioen Lasker. 

 

1909. 

Rubinstein wint samen met Lasker het toernooi in Petersburg met 3½ punt voorsprong op nummers 

drie en vier; Duras en Spielman (14½ uit 18). 

Dit grandioze succes bracht Rubinstein in de rij van kandidaten voor een match om het 

wereldkampioenschap. Maar zoals bekend, heeft die match nooit plaats gehad. In die tijd speelde 

Lasker twee matches tegen Janowski (8 - 2 en 9½ - 1½) en handhaafde zich niet zonder moeite tegen 

Slechter (+1 -1 = 8). 

 

1911. 

Het roemruchte toernooi in San Sebastian. Rubinstein deelde met Vidmar de II-III plaats, eerste was 

Capablanca. 

In de zesde ronde van dit toernooi speelde Rubinstein een toreneindspel tegen Tarrasch waarvan 

Tartakower zei: “Rubinstein, is het toreneindspel, dat door God duizend jaar geleden geschapen is.” 

Hier komt het!  

Z. Tarrasch – A. Rubinstein 

 

 
 

32. … Td8 33.Ta6 Td2!. met alle krachten in de aanval! 34.Txb6 Kg5 35.Ke1. (35.a4 f4 36.a5 f3 

37.Ke1 Te2 38.Kf1 Tc2!/=) 35. … Tc2 36.Tb5 Kg4 37.h3! Kxh3 38.Txf5 Txb2 39.Tf4 Txa2  

40.Txe4 h5 41.c4 Kg2! 42.Tf4 Tc2 43.Th4 Kf3! 44.Kd1 Txf2 45.c5 Ke3 46.Txh5 Kd4. Remise! 

 

Zo brak het jaar 1912 aan, dat het hoogtepunt van zijn schaakcarrière zou worden. 

Hij won San Sebastian voor Nimzowitsch, Spielman, Tarrasch en andere groten. 

In Pistyan bleef hij twee punten voor nr. 2 Spielman.  

In Breslau deelde hij de eerste plaats met Duras. 

En tenslotte won hij Wilno voor Bernstein, Nimzowitsch en Aljechin.  

 

1914. 

In dit jaar kreeg hij een vreselijke klap in Petersburg. Hij drong niet tot de finale door en zou nooit 

meer in aanmerking komen voor een match om de wereldtitel. 



In de zo moeilijke jaren van de Eerste Wereldoorlog nam hij niet aan het schaakleven deel en na de 

overwinning op Duitsland kon hij lange tijd zijn vorm niet terugvinden. 

 

Een nieuw succes behaalde hij pas in 1922 toen hij een eerste prijs won in Wenen met 1½ meer dan nr. 

2, Tartakower. Aljechin deelde de IV-VI plaats. 

 

Aan het roemruchte toernooi in New York in 1924 nam hij niet deel. Lasker werd daar eerste. 

 

1925. 

In het toernooi in Baden-Baden, waaraan alle groten behalve Lasker en Capablanca deelnamen, 

bereikte hij een schitterend resultaat. Eerste werd Aljechin met 13 uit 20, Rubinstein behaalde 11½  en 

werd tweede. Aljechin toonde in dit toernooi, dat niemand tegen hem op kon. 

Een bescheiden resultaat in het toernooi in Breslau (III-IVde plaats) was het begin van een scherpe 

vormdaling, dat tot een volledige instorting leidde in het toernooi in Moskou (XII-XIVde plaats). 

 

Pas in 1928 kwam hij terug met een met Euwe gedeelde 3e plaats in Bad Kissingen. 

 

Zijn laatste topresultaten kwamen in 1930. 

In het mammoettoernooi in San Remo nam hij de derde plaats in na Aljechin en Nimtzowitsch. 

Daarna speelde hij voor Polen aan het eerste bord op de Olympiade in Hamburg. Hij scoorde, 

ongeslagen, 15 uit 17! Het Poolse team won deze olympiade, 

 

In 1931 leidde hij het Poolse team in Praag en spelde minder goed. De Polen werden daardoor 

“slechts” tweede achter de USA. 

 

In 1932 speelde hij zijn laatste toernooi in Rotterdam en werd laatste. Een jaar daarop verboden de 

artsen hem het schaken en daarna werd hij in België in een inrichting opgenomen. Na de oorlog kwam 

hij in een bejaardenhuis terecht, waar hij in 1961 overleed. 

 

Behalve de in dit artikel genoemde toernooien speelde hij zeven matches: tegen Marschall, Teichman, 

Rotlevi, Mieses, Flamberg, Slechter en Bogoljubow. Hij won ze alle. 

 

“Een van de belangrijkste plaatsen in de geschiedenis van het schaakspel neemt Rubinstein in” – aldus 

Lasker. 

 

 

Met dank aan Piet Vreeken 

 

A. Pietrow  

November 1984 

 


