Wraak voor Praag.

Eind september 1938 hadden Frankrijk en Engeland met Nazi-Duitsland en Italië gesproken over de door
Duitsland gewenste bezetting van Tsjecho-Slowakije. Hitler wilde alle Duitssprekenden in Europa verenigen in 1
rijk, zei hij. Hiertoe wilde hij het Sudetenland bezetten, een deel van Tsjecho-Slowakije waar een groot deel
van de inwoners Duitstalig was. Engeland en Frankrijk wilden dit niet zomaar toestaan, en er volgde overleg in
München in september 1938 tussen Hitler, de Britse premier Chamberlain, de Franse premier Daladier en de
Italiaanse leider Mussolini. Hitler deed de toezegging dat hij niets meer van Tsjecho-Slowakije wilde dan
Sudetenland. En dat hij hierna geen territoriale aansprake meer zou maken op enig deel van Europa. (Hij had
zijn eigen geboorteland Oostenrijk al eerder in 1938 aan Duitsland “toegevoegd”).
Engeland en Frankrijk gingen hiermee akkoord, ze hadden geen zin in een nieuwe oorlog, de verschrikkingen
van de Eerste Wereldoorlog lagen nog vers in het geheugen. (Deze werd trouwens nog “de Wereldoorlog”
genoemd).
Driemaal raden wie niet bij deze besprekingen betrokken was: precies, de premier van Tsjecho-Slowakije !
Op 10 oktober 1938 pikte Hitler het Sudetenland in.
Natuurlijk bleef het daar niet bij, zoals we inmiddels weten.
5 Maanden later, op 16 maart 1939 riep Hitler het Protectoraat van Bohemen en Moravië uit, waarbij heel
Tsjecho-Slowakije onder Duits bestuur werd gesteld.
Salo Flohr was in de jaren 30 één van de sterkste schakers van de wereld, hij onderhandelde eind jaren 30 in
Amsterdam over een WK-match met Aljechin, maar het kwam er niet van.
Flohr was geboren in Polen maar woonde in Tsjecho-Slowakije. Hij was een goede vriend van Euwe en kwam
vaak naar Nederland.
Toen Hitler op 16 maart 1939 de rest van Tsjecho-Slowakije inpikte, inclusief Praag, speelde Flohr een toernooi
in Kemeri, Letland. Letland was toen al ingelijfd door de Sovjet-Unie. Ook Jefim Bogoljubov deed mee. Hij was
een geboren Rus maar leefde veel in Frankrijk. Hij was erg te spreken over Hitler. Flohr daarentegen beweende
zijn mooie Praag dat nu was bezet door de nazi’s.
Hierbij fragmenten uit deze begrijpelijkerwijze beladen partij Flohr – Bogoljubov.
Gespeeld op 17 maart 1939, 1 dag na de bezetting van Praag door de nazi’s.

Zie bovenstaand diagram. Flohr (wit) heeft de partij rustig en positioneel opgezet, in overeenstemming met zijn
speelstijl. Er volgde 30. e4 fxe4 31. fxe4. Dit positionele spel gaat mijn pet te boven. Wit helpt zwart van diens
dubbelpion af, krijgt zelf 3 pionneneilanden ipv 2, en de pionnen op d4 en e4 zijn hangend. Wat is dit voor
winstplan?

Zie bovenstaand diagram. Na 38. Td3-c3. Positionele duivelskunstenaar Flohr heeft een drukstelling, maar staat
hij zoveel beter?

Zie bovenstaand diagram. Na 48. Td4-d7. Ok, nu heeft zwart serieuze problemen.

Zie bovenstaand diagram. Na 53. Tfe7. Wit maakt vooruitgang.

Zie bovenstaand diagram. Na 63...., Ta3xa4. Is wit echt sneller?
Het vervolg was: 64. h6 Th4. 65. Kg6 a4 66. h7 a3 67. Th5. Zie onderstaand diagram.
Ja, het is gelukt, wit wint!

Na 67. Tg5-h5 1-0
Flohr zei in de jaren 80 tegen Genna Sosonko: toen we opstonden was mijn tegenstander rood als een kreeft,
en ik dacht bij mezelf: “dit is voor Praag !!”.
Wauw, in een filmscript hadden ze het niet beter kunnen bedenken.
Tijd voor een nieuwe schaakfilm: “Flohrs Gambit”?
Hieronder de volledige partij.

(Column gaat verder op de volgende pagina)

U had nog de winnende zet tegoed uit de partij Flohr – Bogoljubov, Olympiade 1931 te Praag.
Flohr slaagde er destijds niet in zijn nieuwe vaderland te verdedigen in deze partij.
Zwart maakte het uit met 1.., Tg8-g3!! met een schitterende stelling.

Er dreigt 2.., Txh3 mat. En op 2. fxg3 volgt 2.., Pxg3 mat. Wit gaf het daarom op.

