
DE 
-

-

-

-

R 
11 \1rt. 

1933 ZON DAG- BIJ LAGE VAN " DE TRIBUNE" 

,,VEERTIEN JAREN MARXISME". 

IIlTLER EN MARX. 

Aan het tn het llnks-burgerliJke tüd
achrift ,,Das Tagebuch" verschenen artikel ,,ZwiachenurteiL" van Leopold 
Schwanschtld ontleenen wiJ de volgende 
beachouwtngen. Het Marxisme, dat volgens offic!eele mededeeling van Exceller.tle Hitler veertien Jaar lang In Dultschland heeft geheerscht en het heeft gcruineerd, bestaat uit een enkele leer. Dtze luidt: de mac' nes, de gebouwen, de grond, de grondst-0._�nbronnen, - al deze voorwaarden en middelen du productie mogen niet langer In privaat- 1ezit blijven. Zij moeten naar het nationale •igendom worden overgebracht. 

Maar het zij dan hoe het zij I Of de waarheld over het "Marxisme" van het nietige dulzendJaarsgenle Karl Marx benevens al zijn wetenschappe!JJke ,egenstanders is te verkrijgen of beter van de geweldige Excellentie van het Jaar 1933 Adolf Hitler benevens de onderteekcnaars v.i.n zijn verkiezingsoproep kan worden betrokken - open b:ijft in ieder geval de vraag: Waar, wanneer en hoe is dan eigenlijk 14 Jaar geleden het Marxisme 111 Dultschland Ingevoerd? Hoe is het eigenlijk toegegaan, dat Dultschland lndutijd Marxistisch werd, zoodat thans Excellentie Hitler zich al die moeite moet getroosten, om ons van de "overmachtig doorb�kende zorg voor het bestaan" weer te be-. vr�1den? We moeten dit oogenbllk beslist verslapen hPhhPn' .,� • .oen ze,azame pnenomeen! Daar zijn dus in Duitschland de productiemiddelen van hun bezitters aÏgenomen, ter uitvoering van 
Waarom'/ .noezoo? Om welke reden, Ultsi\mend om een economische reden: omdat het in het tljdperk van voortgaande Industrie steeds onmoi,:elijk.-r wordt, de steeds ingewikkelder worr'ende geza, ,enlijke machinerie zoo te laten werken, dat ieder der mlllloenen afzonderlijke deelen van deze machinerie aan iemand anders toebehoort; en omdat het steeds onmogelijker wordt, dat leder der millioenen eigenaars een kleiner of grooter deel van de machine kan han,eeren, woala hem dat juist op dat oogenblik het beste gelegen komt. Deze "anarchie der productle" moet er onafwendt>a&.r toe leiden, da,t de handelingen van den enkeling met de handelingen der anderen in tegens,ell!ng geraken; zij moet er toe lelden, dat zich met 

bezitters hun mijnen, aan de )JZerkoningen hun walswerken, aan de groo.6rond-bezitters hun akkers en kudden, aan de fabrikanten hun de leer van Marx heeft men aan de mljn-1 machmes, aan de reeders hun schepen . weg- Hitl� heeft het "Commun!stiach. Mantfe3tgeexproprieerd - en niemand heeft er !ets verboaen. Hij heeft op �et geboortehuis va11van gemerkt! Terw)Jl alles nog heel kapita- Karl Marx de hakenkru1SVla.g geheschen. Zalh�tisch geordend scheen, terwiJl iedereen nog hiJ ook een S .A.-schupo naar de hemel zenover zijn eigendom beschikte en de betere den, om te zien, of Mar:c daar gearresteer4 elementen wanneer de crisis hen al te scherp kan worden? Volgens zijn ei{len verklaring.aangreep, '�elfs op staatskosten In het bezit is_ in de heme
_
l toch ook het ,,Derde Ri.jlc'" 

1-=-............ ..,.,iQ.li. ----- 1:9::md erllluen> vormen;la * a1Jee t. er lloell blQ"Yende uitna d&u S111at. de plamnat11-eenvormtge productie In plaata van de planlooll-mlllloenenvormlge; de voorwaarde daartoe Is echter weer de nat.lonale In plaata van de lndlvidi.eele eigendom van de pr-Oductlemlddelen. Zoo veel over het MarXisme. Omdat dit ZJ,Jn leer is, omdat het de door hetn7.elt zoogenaamde ,,anarchie" door plan, orde, reglement wU vervangen, verweet men het vroeger, dat het naar een "kazerne-hulshoudlng", naar een ,,logarlthmen-hulshoudlng'', naar een "tuchthuis-huishouding" streefde; een aan de m=chel!jke natuur vreemde overmaat van behoefte aan orde was het kernpunt van de klassieke kritiek en op de zelfde lijn beweegt zich Immers ook de actueele krltlek op het communistische Rualand. Het bleet aan Excellentie Hitler voorbehouden te ontdekken, dat de zaak Inwe��llJlcheid omgekeerd Is. Niet 't "Marxls•me verw!Jt aan het huidige systeem anarchie en wil in plaats daarvan eindelijk orde scheppen. Maar Integendeel bedreigt orus hetergste wanorde-lot, wanneer w!J ,,in hetanarchllltlsche communisme verzlnken". Wat la anarchle? Anarchie la, wanneer niet leder• een doen mag wat hlJ wil. Daar voorts volgens Marx de natie oneindig V6el machtiger en be1!llssender moet worden dan tot dusver, daar Jn haar eigendom en 1n haar onbeperkte leiding al de m!lllardcnwaarden aan productiemiddelen moeten overgaan, die voorlooplg nog Individueel eigendom zijn, verweet de klasslbkC kritiek aan het "Marxisme" bovendien, dat het de rationale en staatsgedachte ondragelijk overspande, dat het de Prulsisch-Hegclsche ■taatsverai30dlng op dlt spltH dreet. Het bleetaan Excellentie Hitler voorbehouden te ontdek!Len, dat het Marxisme 1n waarheid antlnatfonaal en staatsv!Jandig Is, dat het "het (l�ZOnde volksllchaam wil ondermijnen" en op de nulnhoopen van de verwoeste staat "de roo..� vaan der vemletlglng'' wll planten. -WaL 1s ant1-natlonal1sme? Anti-nationalisme la, wanneer aan de natie meer g1;geven moet ""1rde, du zU beeft. 

de groot-. va.Il b11t e b ■attes en IJYlldleaten adden, bun }>ers enhun propaganda, hun betrekkingen en acnterdeurtJéa, terwijl zij reg:eeringen ten valbrachten en zooi:enaamde arbeiderspartijen br taalden - terwijl dit allemaal bestond was aues eigenlijk reeds lang dood, hartstikkedood. Een vergissing, dat men algemeen geloofde dat het bestond I In v.aarheld bestond het tegendeel. het "Marxisme I" Of Excellentie Hitler zich op dlt punt toch niet vergist? Of hij niet onrechtvaardig tegen de laatste 14 Jaren en 1n het bijzonder tegen hun lnauguratoren Is? Tot dusver scheen de geschiedenis der laatste 14 Jarep Juist gekarakteriseerd door het feit, dat zij gE:en uur, geen minuut, geen seconde ook maar door een greintje "Marxisme" verd beheerscht. Dit scheen het resultaat van het zE:genrljke werk van een andere arbeidersleider, van een andere Excellentie; die de hooge erkentelijkheid, waarin deze arbeidersleider Excellentie Ebert zich tot ln de allerlaatste dagen van de zijde van C\e Dultsche noodlotspeculanten mocht verheugen, scheen J ulst te berusten op de dankbnarheld voor ·t telt, dat. hij, de Marxist, vannf de dngeraad van den 8en November geen moelto, geen zweot, geen ademloosheld, Geon odium, p;een gemeenheid, r:een woei-zlnweltkondheid, geen sluwheid, geen geweld, geen lntrlg11, vallenopst.ollcr!j, snbotnge en wnt. niet al had geschuwd, om te verhinderen, dnt om god's wil manr een procent.Je Mnrxlftme in do orde v1u, dP Dultsche zaken zou raken. Nimmer is onder hrt roglem van ruxceUentfe arbeidersleider Ebort, die biljetten: ,.De soclullsntlc marcheert!" en "De Roclal!sallo Is orl" llrt aanplu.kkon, ook maar een kna5wlnkol gesocialiseerd. Zijn zorg gold nimmer JctM anders dan om getrouw aan zijn historisch woord: ,,Ik wil de sociale revolutie niet, Ik haat h:rnr als de zundel" Juist de sociale revolutie, aun wier hoofd hfJ was gesteld. \.e verglttlgen, te vernietigen, te wurgen. te vermoorden. Dat is hem gelukt! Alle respect daanoorl Het 1s geen kleine prestatie onder de gegeven omstandigheden! M&&r wa11.rom niet eere, wien eere toe-

komt? Waarom moet men als arbeiderslelder Excellentie Hitler vergeten, dat men slecht.a een historisch verlengstuk van arbeidersleider Excellentie Ebert Is? Het k\opt volkomen, Excellentie mtlett heeft gelijk, dat de laatste 14 Jaren "een ,,puinhoop" hebben achtergelaten. M&ar niet. aan de machtswll van razende uMarmten•, wier doel de vernietiging van alle tegenatanders was, danken wij deze gruwelijke pulnhoopen. Wij danken ze aan de onmaC:Otswll van zoogena.amde Marxisten, wier doel he5 hElrstel van hun schijnbare tegenstanders was. Het Rijkskansellerschap van Excellentie Hitler zelt legt daarvan getuigenis af. Wanneer er ooit een "Marxisme" In Dultschlandhad bestaan, slechts een Jota socialisatie, danzouden nooit duizenden, daarna honderdduizenden, daarna mlllloenen, daarna tientallen mlllloenen Mark z!Jn losgemaakt, die uit de kassen der arbeiders Thyssen, Kl.rdorff, Coburg, Hohenzollcrn è tutti quant! In de kas-1s,'n van de 11rbeldersbeweglng van Excellentie Hitler mijn gevloeid. Wanneer er ooit een1 ml\chlswll der Ebert!jnen had bestaan, tot nun severlng toe, de hoc;:ie mede-oprichter ,•1111 de zwnrte _-{ljksweer, dan zou. wat thansln eon groote hoop zll -. om de ruif verdringt, niet c�ns tot nan de bierkelder in Munchenz!Jn gekomen. Niet een Dultschland van een ten slotte lneen�estort, maar een Dultsch-1'\0d van een van het begin &f aan gesabotccl'Cl "Marxisme": dat 1s het Rijk, waarin thans EJ,;cellentle Hit)er de gemakkelijke en 011 vna.rl!jke voleindiging op zich neemt vandntgene, wat Excellentie Ebert moelUjk en o· ckr g,oote gevaren begon. Laten wij aan de verdienste haar kroon enverheugen wij ona 1n de contlnulteit derhistorie, die aan Dultschland, hoog In Qere,het helltge land der trouw, na elkaar twee zulke arhPJ,ierslelders schonk!.,.. 
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RF.GEERING VOOR MARX. 

, Hoewel Miu-x' .. Kn,ltal" door de Russische c«"n!lJnr nlet. werd getroffen en reeds In 1872 In hrt Ru�lsch kon verschUnen - de t,�nristl!lehr ccn!OOren wnrrn van ml'ening. d11.t het w('rk voor "doorsnrcherst'nen" volkomen .. onlft'nlr1bnAr" wa.�I - genoot l'lfarx zei! de grootste opmcrk7anmheld ven de �Ude dt"r t..arisfü:chc- politie en gendarmes. ,.De IDde AfdccUng vnn de hoottstrl11;cn konsf'larlj ven ZUne Majesteit" verzamelde zooveel mogelijk t:r>llchtlngcn over Marx. Reeds In de 40er Jaren zonden de tsaristische agenten In het buitenland berichten over M3rX In. Vooral de revolutionaire werkzaamheid van h�t onder Marx' actieve leiding staande emigranten comité In Londen boeZ<'Tl'nP rfp tsaristische regeer!ng anitst 1•· Dit werd nog veel erger na de ParUsche Xommune. De tsaristische agenten In het buitenland verspreidden onrustbarende berichten; Rusland Is het land, waarop Marx zijn aanvallen gaat richten, hij zelf Is van plan, zich naar Rusland te begeven! Op 10 Augustus 1871 gaat er daarom een geheime circulaire naar alle politie-autoriteiten 1n de grensstreken: Karl Marx Is van plan, op een Engelsche pas, luidende op de naam Wallace, Rnsland binnen te sluipen: de strengste bewaking Is dus geboden en deze Marx-Wallace moet direct worden gearresteerd. En jawel! er komt bericht, dat "Marx" via Konstantinopel-Odessa Rusland zal "binnenaluipen". De chef van het korps gendarmerie te Odessa krijgt bizondere instructies. Werkelijk heeft ook de eerste boot uit Konstanttnopel "Marx" aan boord. En natuurlijk wordt hJJ direct gearresteerd. - Dat was niet Plezierig voor de arme Engelsche koopman, die toevallig de naam "Marx" bleek te dra
gen! 

EEN "AVONTUURTJE" VAN 
=----------�----MA 

In een brie! aan zijn vriend Kuge!mann in Hannover, die hU .luist had bezocht, schrij!t Marx (10 Juni 1867): De overtocht van Hamburg naar Londen was, afgezien van wat ruw weer de eerste da-Logen, In 't algemeen gunstig. Eenlge uren voor nden vertelde Pen Dultsche jongedame, dle 

Karl Mux. 

IN NAAM VAN MARX! 

,,Geen volk kan vr1J ZIJn, dat andere volken onderdrukt". 

- Brengt Sardjono, de banneling in het Digoelkamp in de

Tweede Kamer. Smeedt het strijdbondgenootschap tusschen

de werkende massa's van Nederland en Indonesië!

mij al door haar mllltalre houding op was I van hoeren van eer en taille. Ze was een op, gevallen, dat zij nog dezelfde avond van Lon- gewekt ontwikkeld meisje, maar aristokra• den naar Westen supra Mare wilde afreizen tisch en zwart-wit tot in 't puntje van haai en niet wist, hoe ze dat met haar vele baga- neus. Ze was niet weinig verbaasd, toen z,gA zou moeten doen. hoorde, dat ze In "roode" handen was geval• Het geval was te moeilijker, daar op Sabbat Jen. Ik troostte haar echter, dat ons rendez•helpende handen In Engeland niet te krijgen vous "zonder bloedverlies" zou afloopen erzlJn: vrienden hadden het op een kaart ge- zag haar vroolijk en gezond naar de plaat!schreven. Het: was het North Western station, van haar bestemming afreizen. waar Ik ook langs moest. Denk eens aan.wat een stof dit zou zijt Ik bood dus, als een wnre ridder, de Jonge- voor Blind en andere vulgaire demokraten. dame aan, haar daar af te zetten. Aangeno- mijn komplot met Bismarck! men. Bij nader overleg viel me echter In, dat Westen supra Mare Zutdwestelllk, het station, waar Ik langs kwam en dat ook aan de Jon-gedame was oogesreven, daarentegen Noordwestelllk l&g. Ik vroeg het aan de kapitein. Inderdaad. het bleek. dat zij In een geheel ander deel van Londen moest zlln. Maar er was nu eenm&al beslag op mij gelegd en Ik moe•t dus maar net dQen. of ik het prettig vond. Om 2 uur 's middags kwamen wij aan. Ik bracht de dwalende dame naar het station, waar ik hoor, dat haar trein pas 0111 8 uur 's avonds vertrekt n11ar zat ik dus mee! Ik moest zes uren zoek brer.gen met mademolselle, met wandelen In Hvde Park, zitten In Ijs-restaurants, enz. Het bleek, dat ze Elisabeth ven Puttkamer heette en een nicht van 
Bismarck was, bij wlen ze juist eenlge weken In Berlijn had doorgebracht. Ze had ie heele legerlljst bij zich. aangezien deze familie ...cma dap»fJ' oorlogsleger" rlJ,kel.11k _ voorzlet 

Otto Wallhurg "verzoent'' zich. 

otto Wallburg en Max Hansen, twee bekende fllmkomleken, hadden ruzie. .,D!lettant I" schreeuwde Max Hansen. ,.Huichelaar! Jij doet niets anders dan oomedic spelen!" sidderde Wallburg. Den volgenden dag waren de twee door tusschenkomst van vrienden weer verzoend. ,,Enfin", zei Max Hansen, "'t spijt me, dat Ik een beetje driftig was: JIJ bent nog nooit een dilettant geweest!" "Ik heb 66k spijt", antwoordde Wallbura stralend. ,.Ik neem alles terug: Jlj hebt no1 noçlt van Ja leven comedle aeapeeld.1• 



--

MARX' LAATSTE LEVENSJAAR. 

Uit het hoek van Mehring over Marx. 

Terwijl de politiek-sociale horizont - en 
dat was voor Marx trouwens altijd de hoofd
zaak - rondom opklaarde. zonken de avond
schadnwen dieper en dieper op hem rn zijn 
huls. Sedert het Vastelnnd nwt zijn genees
krachtige baden voor hem gesloten was, wa
ren zijn lichaamskwalen weer vererp,erd en 
hadden hem den arbeid mln of meer onmr,
geliik a:emaakt; sinds 1878 heeft hij aan de 
voltoolïng van zijn hoofdwerk nlrt meP� p:l'
werkt en ongeveer terzelfdcrt!Jd of toch knrt 
daarna be�on de knagende zorg; over de "0-
zondheld van zUn vro,,.,.. 
Zll h�d de minder zorgvolle dagen van ha�r 

ouderdom met de gelukmat!gheld v,;,n e�n 
steeds harmonls�•- gestemde ziel g1..11otr,n, 
zooals 'Zij het 7 - �childerde In een trocst
brlef aan de Sorges, die twee kinderen •n de11 
bloei van hun jeugd hadden v�rlorPn: .,Ik 
weet maar al te goed. hoe moeielljk het valt 
en hoe lang het duurt, vcor men n1 ?;OO'n 
verlies zijn evenwlrht terngvindt, ma:w d'\n 
komt net leven rriet zi_in kleine •,reugden en 
zijn i;rroote zorgen. met al zijn klei" dage
lljki:ch gedoe en kle!n7.lellg gel.o,spel OM te 
hulp, en de irrootere �mart wordt rloJor !-,et 
kleine leed vin1 leder uur verdootd en, rr,r,( �r 
dat we 't merken. verz9.c!i• het lieft1°e w,,e: 
niet dat de wond oolt heelemaal g:nas vuor
al nle ln het moederhart, maar lang7.am�r
tand ontwaakt weer 1n het i::em'>Pd nlrnwe 
gevoeligheid voo::- nieuw leed en nte·.nve 
vreugde. en zoo leeft "1Pn verder en verder 
me h" ir,-_,,.,,., en toch steeds m,Pende 
hart. totdat he tenslotte heelemaal ,•JI Rtaat 
en de eeuwige vrede er ts." Wie had deTen 
�achten dood door het stil ontbindend onge
merkte erken van de natuur eerder ver
diend, äan deze lijderes !'n strl1dn,s, mo.ar 

oren I IJ haar niet �eweest; -i:l,J ho.d 
n-r.ar, en zeer T.Waar t" lijden, V'>·J� ?ij den 
laat.s� ademtocht deed. 

In áen herfst van 11178 berichtte !11a1x het 
eerst aan Sorge, dat zijn vrouw ,.z�er onwel" 

as· een ja.ar lat�r hi>E>tte het al: ,mijn 
VlOUW Is DOi!' altijd gevaarlljk ziek !'!l ik zelf 
altijd nog niet weer op de been . Na, noar 
het s,-htfnt. lan�e om�E>ki>•held blE>ek de ziekte 
van Me1_7ouw Marx kankPr te zljn, die onder 

1 

n, .. -- .... t" 
C,.. .. Dnt f t S 6tf .wal+=et 

Het laatate, legaal t•er,�hene 

van 1881, had zij nog den moed, oon tocht 
naar Parijs te ondE>rnemen, om haar ge
trnuwde dochters weer te zien: daar er toch 
geen hulp meer mogelt.1k was. 11temden de 
doktoren In het waagstuk t.oe. In een brief 
Il.an Mevrouw Longunt van den 22sten Juni 
1881 kondigde Marx het gemeenschappeIUk 
bezoek aan: Antwoord, alsjeblieft, dadelijk, 
want mama zal niet afreizen, voor Je haar 
schrijft, wat zij uit Londen voor je mee moet 
brengen. Je weet, zij Is dol op zulke gedarh
ten:' Het uitstapje verllep voor de zieke zoo 
gunstig, als onder die omstandigheden nog 
mogelijk was, daarentegen werd Marx na den 
terugkeer door een heftige borstvliesontste
king aangetast, gepaard met bronchitis en 
beginnende longontsteking. De ziekte was 
zeer gevaarlijk, maar zij werd overwonnen, 
dank zij de opofferende verplegin'? van 
Eleanore en Lenchen Demuth. H�• •en 
treurige dagen, waarover Eleanore t: 
.,In de groote voorkamer lag ons mo. itle, 
i•1 de kleine kamer daarnaast lag Moor. En 
die twee, die zoo aan elkaar gewend, zoo met 
elkaar vergroeid waren, konden niet meer In 
dezelfde ruimte samen zijn. . Moor overwon 
dP ziette nog eenmaal. Nooit zal ik den mor
gen vergeten, waarop hij zich sterk genoeg 
voelde om in moedertje's kamer te gaan. Zij 
waren samen weer Jong - zij een verliefd 
meisje en hij een verliefde jongen, die samen 
het leven Intraden, en niet een door ziekte 
gebroken oude man en een stervende oude 
vrouw, die afscheid van elkaar namen voor 
het leven. 

Toen mevrouw Marx den 2den Dec. 1881 
stierf, was Marx nog altijd zoo zwak, dat de 
dokter hem verbood, de geliefde vrouw op 
haar laatsten gang te vergezellen. ,.Ik heb 
mij aan dit gebod onderworpen" schreef 
Marx aan Mevrouw Lonfluet, .,omdat de dier
bare doode nog enkele dagen voor haar ster• 
ven den wensch uitsprak, dat er bij haar 
begrafenis geen plechtigheid zou plaats vin
den: .,wij hechten niet aan uiterlijke din
"'en." Het is voor mij een groote troost, dat 
haar krachten zoo snel afnamen. Zooals de 
dokter voorspeld had, nam de ziekte het ka-
rakter van een algeheel afsterven aan, alsot 
1a&tllta wen - 1een 111' 
langsaam lnalapen en 
1stralender dan oott. 

Aan het graf van Jenny Man aprak Zn• 
gels. HIJ roemde haar als de trouwete kame• 
raad van haar man en stoot rnet de woor
den: ,,Ik behoef niet van haar persoonUJke 
eigenschappen te spreken. Haar vrienden 
kennen haar en zullen haar niet verget 

er ooit een vrouw ge eest la, wier groo 
luk het was anderen 

de ,Rote FaJmdl, h•Jt trotacJ bant r 

Mt com11u,numa om.".00(11 

VAN ONS KLEINE JANTJE. 

Er Is een vreesel!Jk ongeluk gebeurd. Ons 
kleine Jantje was aan het spelen. In de 
,trant ••ond l!en ge-
welrl!gc voethn.lwed-
,trlld nlaitts D club 
van Jantje lelrlcle al 
met l -0 ·n 1.og was 
er gP.cn enkclP. wln
KPlrnlt :ngPtrapt. En 
a 11P� zou wel 11:oed 
,egaan zijn tot het 
einde toe, nls niet. 
net toen ons Jantje 
voor de vllfdP maal 
wilde Rcoren. Pr Pen 
imerls om de hoPk 
van dP �trant was 
,ekomen. Ons Jantje 
3coorde toch, ma::tr 
ln plaats van tus
schen de doelpalen 
(lees: twee petten > 
vloog de bal precies 
tegen de helm van 
de agent. Nu Is voet-
ballen op straat in Am.qterdam b alge
meene polltie-verordenin!;( ·erboden en r. 
erger verboden Is. een politie-agent een bal 
tegen de helm te trappen. Dat 1s een direc'.e 
ondermijning van het geza"'. En dus waa 
Jantje aan enkele vr0eselljl:e misdaden 
schuldig. Hij trachtte zich echter aan een 
vervolging te onttrekken door de vlucht. Met 
andere woorden hij nam de kuiten. 

En toen gebeurde het vreesellj•· : Op struat 
lag een bananenschil. Jantje viel en •... bralt 
zijn been. In plaats van naar de politJepost, 
ging hij naar het ziekenhuis. 

Hoe het daar met hem gaat? 
Dank u, naar omstandlgh.clen redelll wel. 
Alleen klagen de zusters. dat hij zoo rg 

moellljk" is. Ja, on� Jimtie 1s een .,moei
lijk" kind. Ma. r nu mo t u hooren, wa gebeurd Is. Er Is een fre •Ie Zoo-en-ZooDit-en-D:it en die houdt toch zóö vreesel van zieken. . . . Elken dag ·oxrt z he zi� kenhuls bezoeken. Toen zei ze een eer ons Jantje: 

- Als Je nu een hPele . k goed krijg je van Il"ll een ltUlden. !k nl gende !teer we· •en, hoe het met. jeEen week la vam de freule • r Ze ging bij Jantje voor he bed 'Zitten vroeg. hoe hij zich edragen had - Weet Ik veel zel Jant " - O 

Voor Hn diq 
?eapect, dat la 
van de R 
�ns Jantje 

of 
TOOT rnen-

• n In acht te ne-
n 

Ond r d omatandl.gheden Is het ooit ntel 
v nro derl lt. da ,.nieuwe" Parlernmt.
gebouw te Belcrado dat 111ncu jaren reedl 
.,onder dro tap• 11, nooit ..geheel 
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CIIAKEN. 

.tltd"drtltngrn betreffende deze rubrtelt te 
richttn tot do Schaak-rcdaclla van 

_De Trtbune''. Amitel 15. 

PROBLEEM .,fo. 65. 
Dr. R. LEOPCLD. 

(Wleni-r Schachzeltungl. 

EEN SCHITI'EREND TORENEINDSPEL. 
E. ELISKASES.

E. GLASS. 
In het Trebltschtournool te Wemen deed 

zich bovenstaande stelling voor. 
h Wit, die nan ze, Is, kan hier remise ou

den, nl. als volgt: 
1. K!5I, Kc7 2.Ta1, Te3 3. K!4, Th3 4. Kg4I,

Td3 6. K!6! 
Kd4 ,. Na 5 . ...... , TXd5l 6. Ke4, Te5t, 7. "' 

� 
Wit: Kgl, Dfl, Tt4, Pb6 en 

e6, h4 (10 ·st.) 

het spel remise, daar de a-pion nlet meer 
verdedigd kan worden. 

!8, pl. c5, d2, e2, 5 •...... , Tf3I 6. Kg4! 
6. Ke6? zou verliezen, daar zwart na 6. 

...... , Te3t 7. K!5 een tempo gewonnen heeft 
om den zwarten Koning naar b6 op t,e spe
len zooals uit het 2e deel van deze analyse 
zal' bllj ken. 

Zwart: Ke6, Tc8, Lf5, Pd8 en e7, pi. c6, g3 
(7 st.). 
Wit begint en geeft mat in twee zetten. 

Op losslngen, welke gelden voor den door!. 
oplosslngswi,dstrljd, worden tot en met 18 
Maart a.s. ingewacht blj de Schaakredactie. 

PROBLEEM No. II. 

J. . ..... , Tc3 7. Kf5. 

A. OSSWALD.
Wit: Ka5, Tg7, Lh8, Pc6 en e3, pl. d5 f2 

1 st.>. 

Uit deze pogingen ziet men, clat Zwart met 
Torenzetten niets kan bere ken. Ook door 
den zwarten Koning op te spelen naar zijn 
a-pion, Jukt 't niPt, b.v. 

7. . . .... , Kb6 8. Ke6, Kc5 9. Ta5t, Kb4 10 
Tas, Tc5, 11. KXd6, Ta5 12. TbBt, Kc4 13. (7 Tc8t, Kd4 14. Ke61 en nu bllj!t •t ook remise: 
A. 14 . ...... , TXd5 15. Ta8, Te5t 16. Kd6, Zwart: Kc5, Th5, Lf5, pl. b5, c3, d6, e2,

(8 st.>. 
f7 Te3 17. Ta4t en 18. Txa3t 

B. 14. . ..... , a2 15. Tel, al:=D (of: 15. 
...... , TXd5, 16. Tdlt, Kc4 17. Telt 
enz.) 16. Txal, TXal 17. d6 en Zwart 

moet zljn Toren tenslotte weer geven voor 
den d-pion. 

Wit begint en geeft mat In drie �;etten. 
Volledige oplossingen voor den wedstrijd 

uiterlijk 18 Maart aan de Schaakredactie. 

OPLOSSING OPO:.VE Nr. 83. 
A. A. BATOERIN. 

Wit speelde echter In de oorspronkelljke 
stelling foutief, hetgeen in c'Jt ul�ri.t moel
�IJke e�dspel nlet te verwonde:en ..s, nl. 

1. Kf4? Wlt.: ltb8, Dt5, Tdl en b6, !A4, Pc8 c f'I, pl. Blen11!1de krlJgt zwart het tempo, dat hU 
noodt b tt, n Konlntr bJj a..plon 8, Lf8, pl. b5, dl!, d7, g4 te brengen. 

/ Het verder verloop was als volgt: 
1. Kf4?, Kc7 2. Ke4.twee zetten. 

1. Ld4 --e3.

Ultslar doorJ. oplossingswedstrijd. 
De stand der oplossers na probleem nr. 62 

1s al.11 volgt: 

o. J. Meljer, te Enschedé, 92 pnt.;
J. W. Arler, Amersfoort en R. Vormer te

Amaterde.m, 78 pnt.; F. Gör!lch te Olaner
brue 76 pnt.; B. J. Pais, te Groningen 52 
pnt.; B. Per!ors, te Oosterbeek 50 pnt.; J. 
Kok, te Amersfoort, P. de Vries te Amster
dam; J. Benneker te Enschedé ; F.Zarega
rodzew te Den Haag, allen 22 pnt. 

De overige oplotsers sto.an allen h..ger. 
De 3-maandelljkllche prijs, uitgeloofd door 

,.De Tribune", valt dWI ditmaal ten deel aan 
kam. G. J. Meljer, te Glanerbrug, V'len een 
ache.akwerkJe zal Wl'rden toegezonden. 

CORRESPONDENTIE. 
J. T. te Sn. Zooals u bemerkt zult ,Jen, was opgave nr. 62 In de aangegeven stand

1 ater wel oplosbaar. Gaarne zien wij verdere\OPlouingen van onze problemen van u tege-moet. 

AAN' ONZE LEZERS! 
Gaarne zouden wlJ vernemen, hetgeen onze 

lezers In onze rubriek het liefste zouden zien, 
ól elndllpelen als boven geapprecieerd wor• 
lk,n óf te moeilijk bevonden worden, óf men 
p&rt.ljen gepubliceerd wll zien, waarin b.Y. 
de opening uitvoerig geanalyseerd is. 

Door beperkte plaatsruimte gelieve men wel 
IJl 't ooa te houden, dat lange partijen (bo
Ten de ongeveer 40 zetten> met ultvoerl1e 
1U1Al)'llel te veel ruimte innemen. 

[,aar wij zooverl mogelJJk aan d" welllllehen 
v&n onze lezers tegemoet wenachen te lto· 
men, zouden wij 't op pr1J1 ■tellen, hun ver-
1an1em te leeren kennen, waarna wlJ zullen 

en, hier 100 1oed m01e1.1Jk aan te vol
dGMI. 

Nu heeft nl. 2. Kf5 geen nut m�er; nl.
2. . ..... , Kb6 3. Ta8. Kc5. 
A. 4. Ke6? Te3t en vervolgens KXd5. 
B. 4. Ke4, Kc4! 5. Ta4t (of 5. Ta6 ) Kb51 6. 

Ta8 Tb4t en vervolgens 7 . ...... , Ta4 ;
de 'a-pion Is dan niet meer tegen te
houden. 

C. 4. Ta5t, Kb4 5. Ta6, T �3 6. Kf4, (niet 6. 
TXd6, wegens a2 7. Ta6, Ta 3!) Tell 7. 

Kf3, (of: Ta8, Tdl 8. Ke4, Td2 en wint )
Kb3 8. Tb6t, (na 8. TXd6, a2 9. Ta6, 
al:= D wint Zwart, wvenals na 8. Kf2,
Tdl 9. Tb6t, Kc4 10. Ta6, Tal 11. Ta5,

a2. 12. Ta6. Thl !enz.). 8 ......• Kc4. 9. 
Ta6 Tal 10. Ta5, a2 ll. Kg2, Kd4 12. 

Kh2, ( (op Kf2 volgt natuurlljk Thl), 
Ttl 13. Txa2, KXd5 en het nu volgend 
Toreneindspel Is voor Zwart gewonnen, 

daar de witte Koning niet meer voor de 
zwarte pion kan komen. 

2 Kb6 3. Tas Kb5 4. Tb6t. 
indi��- :.: Kd4, dan Tb4t en Ta4; indien 4. 

Kf5, dan Kc5 en we komen terecht in een der 
varianten bovenvr rmeld. 

4 Kc4 li. Tc8t, Kb4 8. Ta8. 
1nci1�ii' 

0

6°.'Kd4, dan wint 8 . ...... , a2 7. Ta8, 
Te.3 8. Tb6t, Ka4, 9. Kc4t, (dreigt Ta8 matll 
Tc3tl enz. 

wint Op 6. Tb8t volgt KoS 7. Ta8, Kb2 en . 
8 . ...... , Th3 7. Kf5. 

ll 2 ot: 7. Ta8, KbS, 8. TXd6, Th4t u. Ke , a 
10 Ta8 Te.4 en wint. 

7 
' 

Te3I 8. Kf4, �e2 9. Kf3, Td2 10. 
Ket,·· Ktiii' 11. Tb8t, Kc2 12. Ta8, Kb2. 13. 
Tb8t, Kcl 14. Ta8, a2 Ui. Ke3, Th2 16. Kt4, 
Kbl en Wit aaf op. 

c Analyses van Ell.ska.ael In de "Wie
ner Schachaeltuna",) 

CORRESPONDENTIE-WEDSTRIJD 
UITGESCHREVEN DOOR ,,DE ·rRIBUNE." 
In groep m ontving de t.ournoollelder 

klachten van de kameraden Oörllch en Per
fora dat aij geen antwoord krijgen op hWl 
zettén van de kamera.den v. Houten, Sopar 
en de Jon,. 

0" ZE DMIBUBRIEK. 

Alle mededeellngen betrel/ende deze rubriek 
te richten aan de Damredactcur, Amatel 8i>. 

CORRESPO DE iTIE-WEDSTlUJDEN M"ET 
DE SOWJET-UNIE. 

Tot op het oogenbllk meldden zich nog• 
geen llefhebbera aan. Indien het spelen vol
gena de Russische regels bezwaren mochten 
opleveren. dan geve men zich op voor het 
spelen van 2 of meerdere partijen volgelll! 
onze regels. 

Onze trouwe me�werker kam. Arnold 
Scheffer zond ons h1ervolgende, door hem 
samengestelde stand. 

Zwart aan zet wint als volgt: 
Wit 1. 12-17 

2. 21Xl2 23---291 meerslag 
3. 33Xl5 6--11 
4. 12X23 16--21 
5. 27Xl6 14-20 
6 15X24 7-12 
7. 16Xl8 13X42 
8. 24Xl3 of 23Xl4 en 9X47

Deze slagzet op zich zei! 1s bijzonder fraai. 
Er kleven echter 2 touten aan. 

le. Zljn de zetten verwtsaelbaar. 
2e. Zit. er nog een andere damset 111 deo 

aanvangstaud.. 

�-�-� 
2. 30X17a 6---11 
3. 28Xl0 4Xl5 
4. 17X6 16--22 
5. 27Xl8t 16X47 dam. Deze 

eenvoudige nevenoplossing is den Inzender 
waarschijnlijk ontgaan, niettemin is de ori
glneele oplossing een publicatie waard. 

2. a. 28Xl7 6---11 
komt op hetzelfde neer. 

Het volgende eindspel Is van denzeifden 
componist. Alhoewel het systeem bekend 1.s, 
is het eindspel "an sich" voor onze lezers 
leerzaam. 

stand: zwart 1 dam op 43. 
en _ _ 2 Wit 2 schlJven -,p: 12 •• -

dammen op 1 en 18. 

De opJO&Slng luidt: 
Wlt: 1. 27-22 gedw. fS-----211 

om een schljf te winnen, waarna 
het remise zou kunnen zljn. 

2. 22-17 39Xlla 
s. 1� 11-16b 
4. 40-49 16-2c 
5. 4�5 2-16 of? 
6. 1- 7 18X2 
7. 12- 8 en wint.
2a. . . .. .. 39X6 
3. 18-40 6-28 b.Y. 

en nu 4. 40-44 28X50 
5. 1- 6 en wint. 
Sb. ...... 11- 2
4. 40-35 en verder als In hoofd 

variant. 
4c. . . . . . . 16-- 7 
5. 49X21 7X45 
6. 21-12 en wint. Kleine ondenarl
anten vindt de lezer gemakkelijk zelf. 

Dringend wordt dezen kameraden venocht 
hun tegenstanders te antwoorden. Wanneer· 
men zich heeft opgegeven voor een wecltltrijd,: 
is het niet fair zich, zonder zellil wat te la-1 
ten hooren, terug te trekken. 


