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Uniformdemonstranten

Ernstig verontrust hebben wij kennis genomen van de straffen die zijn opgelegd
aan militairen die op 29 oktober jl. in uniform hebben deelgenomen aan de anti-
kernwapendemonstratie in Den Haag.
De kern van onze verontrusting is dat met het opleggen van straffen het recht op
vrije meningsuiting wordt beperkt.
Natuurlijk is het ons bekend dat het recht op vrije meningsuiting voor alle staats-
burgers in de grondwet wordt erkend. Dat geldt ook onverminderd voor militairen.
Wanneer alleen bij voortduring militairen worden gestraft voor handelingen die
aan •.gewone" burgers wel zijn toegekend. dan is er wel degelijk sprake van een
ernstige beperking van het recht op vrije meningsuiting voor militairen.
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Nog onlangs namen b.v. politieagenten. PTT-ers en brandweerlieden geünifor.
meerd deel aan ambtenarenakties.
Het verweer van defensiezijde hierop zal zonder twijfel zijn. dat het ook aan
militairen is toegestaan om voor direkte arbeidsomstandigheden (zoals wedde.
voeding. overwerk) in uniform de straat op te gaan. Het is aan militairen .. slechts"
verboden om in uniform tegen kernwapens te demonstreren. Dat is politiek bedrij-
ven en dat mag nu juist niet. Alsof de eerdergenoemde ambtenaren met hunakties
ook geen politieke oogmerken hadden.

Een andere. niet onbelangrijke. vraag in dit verband is: wat verstaat men onder
een demonstratie?
Doet de opperbevelhebber van de NAVO in Europa, generaal Rogers. dan iets
anders wanneer hij op de televisie. in uniform. uitgebreid uiteen komt zetten hoe
belangrijk de plaatsing van de nieuwe kernwapens in Europa is? Géén demonstra-
tie? Géén politiek? Of. zoals enkele jaren geleden in Marcel van Dam's programma
..De achterkant van het gelijk". Toen verklaarde de nagenoeg voltallige Neder-
landse krijgsmachttop. in uniform. dat als het ooit zover mocht komen kernwapens
toch maar moesten worden ingezet.
Géén demonstratie? Géén politiek?
Het is maar net hoe men het bekijkt.

Men moet goed begrijpen. wij zijn er niet voor dat ook dit verboden zou moeten
worden. Integendeel!
Humanisten hebben zich steeds opgeworpen als pleitbezorgers voor de vrije.
zelfstandige en verantwoordelijke mens. Het is dan ook daarom. en nergens
anders om. dat wij. in ieder geval in vredestijd. iedere inperking van de vrije
meningsuiting, ook voor militairen, moeten afwijzen.
Natuurlijk betekent dat niet dat militairen alles dan maar mogen zeggen. schrijven
of doen. Uiteraard blijven zij. net als alle staatsburgers, onderworpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Strafrecht. Zolang defensie het begrip demon-
stratie zo merkwaardig blijft invullen. zolang zullen wij iedere keer weer opnieuw
uiting geven aan onze verontrusting over inperkingen op de vrije meningsuiting
voor militairen.

Redaktie



"Deinnerlijke macht van ons menszijn
3taat op het spel'

Cfieronder volgt de volledige tekst van
ie rede die prinses Irene op 29 oktober
1983hield tijdens de vredesdemonstra-
'ie in Den Haag:

,Ik ben hier uitgenodigd als gast-
5preekster. los van welke mening of 0[-
Jonisatie dan ook.
~n ik ben blij met jullie te kunnen delen
Nat mijn diepste overtuiging is. En wel:
:lat het mooi is om te leven. dat de aarde
Jrochtig is en dat ieder mens uniek en
~eer de moeite waard is.

emenci zei mij eens: "Fijn dat jij je zo
nzet voor je medemens, maar waar ben
ij?" En ik vraag jullie nu: ..Waar ben jij,
m jij en jij ... 1"

-Iet is moeilijk om te weten wie je bent.
-Ne worden in alles getraind om onszelf
1Îet meer te kennen, niet te waarderen,
)m ons van onszelf te vervreemden. En
Jls je niet meer in jezelf gelooft, heb je
nstrumenten nodig die je beschermen
egen de angst en de schaamte om je-
~elf. Je grijpt naar uiterlijkheden, naar
-itatus. naar macht. En om dat te verde.
:iîgen grijp je naar maskers. muren. wa-
)ens ...

-Iet lijkt wel of we in deze maatschappij
)ns voornamelijk richten op het bewa-

penen, op het verdedigen en op het be-
schermen. We besteden te weinig aan-
dacht aan ons menszijn. aan de mense.
lijke kant van de samenleving. Haal dat
masker, die pantsers weg: en je ziet het
mooiste dat er bestaat. de kwetsbare
mens. het kind in de mens, de echtheid.

Waarom verbergen wij onze echtheid?

Waarom verbergen wij het oorspronke.
lijke?

Waar schamen wij ons toch zo voor?

Waar zijn wij toch zo bang voor?

Stel dat alle bloemen maskers zouden
dragen.

Waar zijn we mee bezig? Al zo vele eeu-
wen lang zijn we bezig met groeien en
leren en dat betekent ook struikelen en
fouten maken. Maar door de wapens
die we gemaakt hebben. staan we op de
rand van de afgrond en we kunnen nu
geen fout meer maken. want dat zou
kunnen betekenen dat de hele wereld.
onze aarde, vernietigd wordt.

De bezorgdheid is groot en daar geven
we vandaag uiting aan. Of het nu thuis
is of hier. ieder ?p zijn eigen wijze.

Maakt het feit. dat het nu om ietsdefini-
tiefs gaat. het steeds moeilijker om uit
je angst te stappen? Om jezelf te zijn,
om te ontwapenen, ook jijzelf van bin-
nen uit?

Ik denk dat we zover van onze eigen
werkelijkheid zijn afgeraakt. dat je niet
meer gelooft in je eigen kracht en
pracht. We weten niet meer wie we zijn.
Vrouwen niet. mannen niet. of wel?

Of durven we tóch naar de mens te kij.
ken? Er is de allergrootste moed voor
nodig om terug te keren tot je oorspron-
kelijke kracht. Er is de allergrootste
moed voor nodig om jezelf te aanvaar-
den. Dan pas kun je aanvaarden. dan
pas durf je bruggen te leggen. waarover
anderen en jezelf vrij kunnen komen en
gaan.

Zouden we de gapende afgrond tussen
mensen samen kunnen overwinnen.
anders dan langs wapensystemen? Na-
tuurlijk kan dat alles, als je tenminste
bereid bent je denken te veranderen en
dat kan beginnen in ieder van ons. De
innerlijke macht van ons menszijn staat
op het spel. Laat je niet in de klem van
de angst zetten. Het is fantastisch om te
leven. Het gaat om jouw vrijheid en om
de vrijheid van ieder mens."

-foto voorpagina ANP)
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Gezien op 29 oktober 1983 in Den Haag

"Ik ben van na de oorlo»
en dat wil ik zo houden
'k Loop me liever uit de naad dan een
bom in m'n straat
Ik wil ook oud worden.
Verschil tussen de hom en het kabinet:
De bom mag niet barsten.
Speel het fair, ni~t nucleair.
Hart tegen hard.
Ik word er missile-lijk van.
Was ik 29 november niet duidelijk?
Rus in de keuken? Geef 'm koffie.
Liever een Rus in bed dan een kruis.
raket.
Er moet meer geknuffeld worden.
Nederland is al plat genoeg.
Freeze-land (Friesland).
Kruisraket-het woord alleen al.
Dit is m'n laatste laken.
Luns rot al op. nu de kernwapens nog.
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Fotoboeken
Over de grote anti-kernwapende-
monstratie van 29 oktober ver-
schenen twee foto-boeken. Het
Amsterdams Fotografen Kollek-
tief drukte zijn verbondenheid
met de vredesbeweging uit in het
fotoimpressieboek ••Het blijft
nee'''. Van uur tot uur wordt de
grootste demonstratie uit de ge-
schiedenis. via uitstekende foto's
(groot formaat). verslagen. De
prijs van dit door Heierman en Co
uitgegeven boek bedraagt f 10.-.
"Kruisraketten ongewenst" is
meer dan een momentopname.
Dit blijkt ook al uit de ondertitel:
'. Voor en na 29 oktober 1983". Het
boek plaatst •.Den Haag" in het
reeds jaren lopende verzet tegen
de kernbewapening.
Het bevat niet alleen veel foto's.
maar ook tekstbijdragen van vele
vooraanstaande Nederlanders.
zoals o.a.: Gerrie Knetemann.
Mgr. Ernst. Irene van Lippe
Biesterfeld en Joop den Uyl.
Kruisraketten ongewenst is een
gezamenlijke uitgave van De Hor-
stink en Jan Mets. Prijs f 15.-.

Een duif vliegt verder dan een havik.
Zet de wodka maar vast koud.
Vuilnisman. kan deze zak (Reagan) ook
mee?
Genève(r) bedwelmt.
Voor niets gaat de zon onder.
Deze mars geeft pas energie.
Het is hier al bomvol.
Liever een bom uit het ZUur dan bloed
aan de muur.
Hier loop ik, ik kan niet anders.
Ik ben van na de oorlog en dat wil ik zo
houden.
Feministen laten zich niet kisten.
Het vaderland redden door moeder aar-
de om zeep te helpen.
Kernwapens alhier geplaatst worden
verwijderd.
Een meisje lief en net is beter dan een
kruisraket in bed.
Ik zie liever jullie koppen dan kern-
koppen.
Warhead poli tics = warhoofden poli-
tiek.
Hoofdpijn. . bruistablet: levensmoe,
kruisraket.
Kernwapens de wereld uit ot het is uit
met de wereld.
Als je jong bent en die dingen komen
word je niet oud.
Gezellig hè (nog wel).
Hoe zo kernkoppen. leeghoofden zijn
het.
Do not cruisecify Europe.



Werk
Als je geen werk meer hebt. tel je niet
meer mee. Daar komt het in onze SQ-
menleving (vaak) op neer. Wanneer we
iemand beoordelen, kijken we meestal
naar het werk dat hij of zij doet. Hoe
belangrijker het werk of hoe harder
iemand werkt, des te meer wordt er te~
gen zo iemand opgekeken. Ben je bui-
ten de boot gevallen. dan is dat jam-
mer. Je krijgt een uitkering en verder
moet je jezelf maar zien te redden. Zo is
ons systeem.
Op dit moment zijn er ruim 800.000 men-
sen, vooral jongeren en ouderen. zan-
der baan en bijna evenveel mensen zijn
arbeidsongeschikt of ziek. Daarnaast
zijn veel mensen bang om hun baan te
verliezen. want de crisis in de ekonomie
is nog niet voorbij.
Geen werk en minder inkomen; dat be-
tekent dat je minder in tel bent en dat
doet pijn. Iemand moet daarvoor de
schuld krijgen. want dan kun je je ten.
minste nog afreageren. Zo werkt dat. De
Centrumpartij gebruikt die gevoelens
van veel mensen en wijst een zondebok
aan: de groep van buitenlanders die in
ons land zijn komen werken. Als zij er
niet meer zijn. hebben we in Nederland
meer te verdelen. Dat spreekt veel men.
sen aan die liever meer hebben dan

minder en de kans op een baan wordt er
groter door.

In Almere koos vorig jaar ruim 10%voor
de Centrumpartij. Alleen uit egoïsme?
Politieke partijen waarschuwen voor
het gevaar van de CP, maar komen niet
zelf met voorstellen om het probleem
van de werkloosheid op te lossen. Daar
heeft de CP alleen maar voordeel van.

Als werk zo belangrijk is voor mensen.
waarom verdelen we het dan niet be.
ter? Waarom halen we mensen naar
binnen - in landen en fabrieken - als we
aan hen kunnen verdienen en schoppen
we hen er weer uit als we niet meer aan
ze verdienen? We kunnen het ook on.
ders organiseren. We kunnen het werk
best op zo'n manier verdelen dat ieder-
een aan zijn of haar trekken komt: het
kan veel eerlijker. Daar moesten we
maar niet al te lang mee wachten.

Redaktie

P.S. EGO begint al vast met een acÎntal
artikelen over deze problematiek. Het
eerste in dit nummer op de volgende
paginaas.

de Centrum Partijheeft zoveel
stemmers.maar wie zijn de
spelers
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Waarom is werk belangrijk
en hoe verdelen we het?

Werk is heel belangrijk voor mensen. Vooral in een tijd met veel werklozen merken
mensen dat. Waarom is werk zo belangrijk en hoe verdelen we het onder elkaar?
Deze en andere vragen willen we in een aantal artikelen aan de orde stellen. In dit
eerste artikel gaan we het terrein van de arbeid een beetje verkennen. om dan de
volgende keren wal dieper op verschillende vragen rond •.werk" in te gaan.
Het volgende gesprek vond plaats op de Frederik Hendrikkazerne in Vught. waar
Eric Bakker. Beft van der Kamp. Gerard Klinkhamer en Ron Ledegang in november
'83 bij de genie zijn opgekomen.

Als je uit dienst komt, is het dan belang-
rijk voor je dat je werk hebt, een betaal-
de baan?
Bert: Je mag blij zijn als je dan werk
hebt. anders heb je helemaal niks te
doen. 't Is eigenlijk ook een soort tijdver-
drijf.
Eric: Werk is ook belangrijk om geld te
verdienen, om aan de kost te komen.
Ron: Niet hoeven te werken lijkt me
niks, ook al heb je geld zat.
Gerard: Geld hebben zonder er iets voor
te doen, dat lijkt me niks. Ik wil werken
om aan de kost te komen.

Op dit ogenblik zijn er zo'n 800.000men-
sen zonder werk en dan zijn er ook nog
vele arbeidsongeschikten. Lijkt het jul-
lie niet leuker om zoveel vrije tijd te
hebben?
Bert: Ik ben twee maanden werkloos ge-
weest. In het begin was dat wel leuk,
maar op den duur gaat dat vervelen. Je
komt laat uit je bed omdat je toch niks te
doen hebt. om de dag wat te breken. Ik
was eigenlijk blij dat ik in dienst kon.
Gerard: Ik ben een maand werkloos ge-
weest. Dat ging nog wel. ik had wat
klusjes te doen, maar uiteindelijk weet

je niet meer wat je moet doen, dan be-
gin je je te vervelen.
Ron: Ik ben anderhalve maand zonder
werk geweest; dat beviel me helemaal
niet en je vangt ook niets. Je verveelt je
en dan ga je wel eens herrie zoeken.
Eric: We hebben thuis een tuindersbe-
drijfje: 's zomers is het altijd druk en
's winters ga ik ook altijd ergens aan
het werk, want als er geen werk is, vind
ik dat jammer. Ik doe graag wat. Het
lijkt mij verschrikkelijk om werkloos te
zijn.

Julie vinden het dus allemaal leuk om te
werken. Maar komt het ook wel eens
voor dat je werk doet waar je niks aan
vindt?
Gerard: Via een uitzendburo kwam ik
bij een bedrijf waar onderdelen voor
vliegtuigen werden gemaakt. Daar was
ik puntlasser. Dan zit je de hele dag
achter de machine en dan moet je twee
keer je poot intrappen en één keer een
hengst met je hand geven en dat weken-
lang. Ik heb er vijf weken gewerkt en ik
was blij dat ik er weg ging. Toch was ik
wel blij dat ik dat werk had. maar ik zou
het niet m'n leven lang willen doen.

Op dat moment werk je om iets te doen
te hebben én om geld te verdienen. Hoe-
veel wil je verdienen?
Gerard: Als iedereen zoveel kan krijgen
als hij wiL is er niks meer aan. Wat je
voor je prestatie vangt. daar kun je iets
voor kopen, dan kun je zeggen: daar
heb ik voor gewerkt. Je moet niet teveel
verdienen. want dan weet je niet goed
meer wat je ermee moet doen. Je kunt
altijd wel wat duurders kopen, maar
daar word je toch niet tevredener van.
Ron: Ik zou wel steeds wat meer willen
hebben, dan kan ik fijne dingen kopen,
een eigen huisje bijvoorbeeld. En dat
kost veel geld. Ik weet niet of ik steeds
duurdere dingen wil hebben, het zal
wel niet zover komen.

Mensen zijn van elkaar afhankelijk; bij-
na niemand werkt aIleen voor zichzelf.
Tuinders en landbouwers zorgen ervoor
dat we met z'n allen te eten krijgen.
Vind jij dat je nuttig werk doet, Eric?
Eric: Ja, behalve als er produkt en wor-
den doorgedraaid. Meestal sta je niet zo
stil bij dat nut, behalve als ze je eens
een boerelul noemen, als ze op je neer-
kijken. Dan denk ik: waarom, ze eten
toch wél van ons.

Naast je werk heb je vrije tijd. Is het ene
belangrijker dan het andere?
Bert: M'n vrije tijd vind ik belangrijker.
Een leidinggevende functie geeft span-
ningen en dan zit je graag thuis met je
hobby.
Gerard: Ik gaf geen leiding bij dat punt-
lassen, maar ik was altijd blij dat het
werk afgelopen was. De vrije tijd was
veel belangrijker voor mij.
Eric: Soms bleef ik gewoon doorwerken,
maar ik had ook niet zoveel hobby's. Ik
vind het mooi om wat b~zig te zijn in 't
bedrijf en rond huis. mijn werk is ook
een beetje m'n hobby.
Ron: Ik werkte in een tapijtfabriek, op
een vorkheftruck in het magazijn, dat
vond ik wel leuk. Maar ik vond het ook
fijn dat de werktijd voorbij was. Ik was
er graag gebleven. maar ik moest
dienst in.

)

De gespreksdeelnemers v.l.n.r. -Gerard~--&n.Bert en Eric
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Als je minder uren werkt, krijg je meer
vrije tijd. Zouden jullie een dag per
week minder willen werken. zodat er
meer mensen een baan kunnen krijgen?
Gerard: Dan moet je 't wel zó regelen
dat er geen extra machines voor aange-
schaft moeten worden, want dan wordt
het te duur. Ik wil wel minder werken en
daardoor ook minder verdienen, maar
ik moet mezelf wel kunnen redden, ik
wil niet tekort komen.
Ron: Ik zou dat niet willen. Een vrije dag
erbij, dat vind ik niks. Een weekend is
net mooi. Ik hoef er geen vrije tijd bij.
dat kost me ook teveel geld.
Bert: Ik denk dat een hele hoop bedrij-
ven niet kapot zouden gaan als het loon
minder hoog zou worden. We verdienen
knap veel in Nederland; ik zou het niet
erg vinden om minder te verdienen, als
ik maar aan 't werk kan komen.
Eric: 't Is ook prima als je loon inlevert
en je krijgt er aandelen voor in de
plaats. Dan wordt het bedrijf een beetje
van jezelf.



Zouden mannen en vrouwen het werk binnens- en buitenshuis niet beter en eerlijker samen kunnen verdelen?

Waar sloof je je meer uit: in een klein
bedrijf, van jezelf misschien, of in een
groot bedrijf? Waar voel je meer verant-
woordelijkheid?
Bert: Ik denk in je eigen zaak, daar heb
je direkt wat mee te maken. Als 't bedrijf
niet goed gaat. heb je jezelf ermee. Als
je in je eigen bedrijf je best niet doet,
dan zou het bedrijf wel eens over de kop
kunnen gaan. Bij een groot bedrijf komt
het salaris elke maand wel binnen, dat
maakt niet uit. Daar voel je je minder
verantwoordelijk.
Gerard: Het hangt er ook van af wat je
maakt. Als je alleen maar bouten of
schroeven moet maken of een groot
ding waarbij allerlei onderdelen in el.
kaar zitten, dan voel je bij het laatste
veel meer verantwoording.
Ron: Ik zou me in m'n eigen bedrijf meer
uitsloven. Dat heeft ook met gemak.
zucht te maken, in een groot bedrijf lijkt
me dat niet zo nodig. Een groot bedrijf
lijkt me wel gezelliger, meer mensen;
daar zou ik het liefst in werken.
Eric: In een eigen bedrijf maak je ook
veel gemakkelijker overuren, daar zet
je je meer voor in.

In het algemeen is het zo dat de man
buitenshuis werkten met het loon thuis-
komt. Zit er volgens jullie kwaliteitsver-
schil tussen het werk dat de vrouw doet
in de huishouding en het werk v:ande
man?
Bert: Het is allebei belangrijk, want
als de vrouw niets doet. wordt het een
zootje. Als de vrouw dat werk niet leuk
vindt en ook een baan wil. komt er bij
mij een huishoudster.

Wat zouden jullie ervan vinden om het

werk in huis samen te delen?
Gerard: Dat lijkt me prima. Je bent lek-
ker op je gemak bezig in huis, dat is
belangrijk. Je kunt je eigen tempo be-
palen.
Ron: Ik vind het gemakkelijker als de
vrouw alles doet. In huis werken ligt me
niet. daar heb ik geen geduld voor.
Gerard: (die Rans vriendin kent): Dat zal
ik tegen haar zeggen, joh ...
Eric: Als je geen kinderen hebt. kan het
best met z'n tweeën, maar als je een
paar koters door 't huis hebt lopen, hoeft
het voor mij niet. Ik wil wel een beetje
helpen, maar ik wil er niet de hele dag
voor thuis blijven.

Als je vrouw het ook veel leuker vindt
om in 't bedrijf te werken, wat dan?
Eric: Ik wil niet in huis zitten, 'n beetje
stofzuigen en zo. . . Die korvee hier
vind ik al erg genoeg. Als m'n vrouw dat
ook erg vindt en ook graag wil werken,
dan neem ik gewoon geen kinderen.
Dan kun je dat werk met z'n tweeën ge-
makkelijk doen.

Bert en Gerard hebben niet zoveel pro-
blemen met het huishoudelijk werk. Ze
zijn het wel gewend en ze zeggen dat ze
samen met hun vrouw wel voor het ge-
zin willen zorgen: allebei de helft. Maar
dan de volgende vraag:

Is het werk van de vrouw binnenshuis
minder belangrijk dan wat de man bui-
tenshuis doet?
Gerard: Het is wel belangrijk, het moet
gewoon gebeuren. Als je vrouw het niet
leuk vindt. moet je afspraken maken
met z'n tweeën.
Bert: Ik kom liever van mijn werk thuis

en zie dat het netjes is in huis. Als het
een klerezooi is, kom ik niet graag
thuis, hoor.

Uit deze antwoorden blijkt dat ze er diep
in hun hart toch nog van uitgaan, dat de
vrouw het werk in huis doet. Dat is ook
niet zo vreemd, want zo worden we bij-
na allemaal opgevoed en zo gebeurt het
meestal nog. Wanneer we erover na
gaan denken, vinden we met ons ver-
stand vaak dat het eigenlijk best anders
zou kunnen. Maar dan duurt het vaak
nog een hele tijd voordat we met ons
hele gevoel achter onze eigen verstan-
delijke uitspraak gaan staan. Zo gaat
dat bij mezelf ook dikwijls.
Als we naar de toekomst kijken zijn er
een paar belangrijke vragen te beant-
woorden: Moeten we blijven vasthou-
den aan een werkweek van 5 x 8 uren?
Kan de verdeling van het werk tussen
mannen en vrouwen het beste blijven
zoals die nu is?
Over deze vragen is heel wat zinnigs en
onzinnigs te zeggen. Daarover meer in
een volgend artikel.

Wim Reinders

EGO:middel van bestaan
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Bomen tussen ons
en de horizon

bouw. Door de komst van de kunstmest
konden ook allerlei veengebieden voor
de landbouw geschikt worden ge-
maakt.
De aanleg van produktiebossen werd
(tot in de duinen toe) al in het midden
van de vorige eeuw in gang gezet. Maar
de eigenlijke grote ontwikkelingen
kwamen pas nadat de Heidemaat.
schappij in 1890 en Staatsbosbeheer in
1899waren opgericht. Men ging er hard
tegenaan. De "woeste gronden" wer-
den massaal ontgonnen. Op zandver.

Wat jammer nou dat die zure regen er een eind aan komt maken: Nederland
groeide net zo lekker dicht. Met bomen wel te verstaan. In wat we .. natuur" noemen
en daarbuiten. op het platteland en rond de steden. Eindelijk kwam er iets moois
tot stand en dan stuurt het verkeer. de elektriciteitsproduktie en de landbouw in
een gemeenschappelijke actie roet in het eten. Of zuur in het groen. dat is beter.
Een lekker bebost en beboomd Nederland zit er dus misschien toch niet in ..

Kaal. open land

Nog niet zo lang geleden. zo'n 150jaar
en wat is dat nu uiteindelijk in de ge-
schiedenis. was Nederland voorname-
lijk kaal en open. Je kon er heel vaak
van dorp naar dorp. van kerktoren naar
kerktoren kijken. Niet alleen in het lage
westen en noorden, maar ook op wat we
nu de "hogere zandgronden" noemen.
De grote hoogvenen in het noordoosten
van Nederland bestonden nog groten.
deels, evenals die op de grens van Bra-
bant en Limburg. Bijna eindeloze, vrij
ontoegankelijke en monotone land-
schappen. Zonder bomen praktisch,
want bomen kregen en krijgen in het
met water verzadigde hoogveen geen
kans.
Bijna alle huidige Nederlandse bossen

Stuifzanden berekenden plaatselijk soms
een ware ramp
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moesten in die tijd van een anderhalve
eeuw terug ook nog worden aangelegd.
Men wasde slag van de 16een 17eeeuw
nog niet te boven gekomen. De zich uit-
breidende steden, maar met name de
handels. en oorlogsvloot vroegen toen
zoveel hout, dat eerst hele bossen wer.
den kaalgekapt en later veel hout moest
worden ingevoerd. Van massale of ook
maar enigszins georganiseerde her.
plant was vaak geen sprake geweest.

Heidevelden waren er wel. Over heel
grote oppervlakten zelfs. Geen natuur.
gebied zoals nu, geen recreatiegebied,
zelden militair oefenterrein: de heide
was eeuwenlang een onmisbare scha-
kel in het landbouwbedrijf. Via de reeks
heide, schapenbeweiding , mest in de
potstal en mest op de akkers kon zelfs in
streken met de meest arme grond nog
wat landbouw plaatsvinden. Door de
schapen op de heide kreeg de begroei.
ing geen kans. Hele of half met berk en
grove den volgegroeide heiden waren
er niet. Er was ruimte. En rust:
niemand, behalve een herder, een boer
die plaggen stak of een eenzame reizi-
ger had er wat te zoeken.
Waar de heiden te intensief werden ge-
bruikt, waar overbegrazing plaatsvond
of te diep plaggen werden gestoken,
kwam het zand bloot. De wind deed de
rest. Er ontstond een ander boomloos
landschap: het stuifzand. Plaatselijk
een ware ramp, met ontruiming van
boerderijen, soms van hele dorpen. Een
Sahel in het zand van de Veluwe of Bra.
bant. Dat wat er tijdelijk aan boom of
struik overbleef waren enkel een aantal
bladloze, verweerde staken.

Woeste gl'ond massaal ontgonnen

In de loop van de vorige eeuw kwam de
mijnbouw in Zuid-Limburg op gang.
Daarvoor was stut hout nodig. Tegelij-
kertijd deed de kunstmest haar intrede.
Twee factoren die de basis vormden
voor een ware verandering van grote
delen van ons landschap. Plotseling
was door de uitbreiding van de mijn.
bouw de produktie van hout in echt gro.
te hoeveelheden weer lonend. Daar-
naast verloor de heide met de begra.
zing door schapen haar rol in de land.

Hoogveen op de grens van Friesland en
Drenthe: zo kaal en boomloos moet het vroe-
ger op veel plaatsen zijn geweest

stuivingen en heidevelden werd veel
bos aangelegd; heiden en hoogveen
werden in landbouwgrond herschapen.
Een gigantische operatie waarbij hele
landschappen op de schop gingen.
"Welvaart vervangt leegte" en "De
spade verbetert en verfraait", zo staat
er in de gedenkboeken die terugblikken
naar de periode van het eind van de
vorige en het begin van deze eeuw.
Voor huidige begrippen ging er ook veel
natuur verloren. Maar dat aspect speel-
de toen nog geen rol. Een vereniging als
Natuurmonumenten (nu met zo'n
250.000 leden) werd pas in 1905 opge-
richt en bleef lange tijd erg klein.
Gelukkig werd bij al die ontginning sar-
beid ook wel aandacht aan de verzor-
ging van het landschap besteed. Er
kwamen bomen langs de wegen, erfbe.
planting rond de nieuwe boerderijen
kwam naar voren. Het begin van veel.
groen in ons land.

Elzebl'oekbos

Veranderingen ook in het westen van
ons land. Nog geen anderhalve eeuw
geleden was het landschap ook daar
veel kaler. Er waren wel wat boerderij-
en met geboomte en in het veld stonden
ook soms boerengeriefbosjes. Voor het
verkrijgen van stokken, staken en an-
der gereedschap altijd praktisch, voor
het haardvuur soms onmisbáar. Maar
verder was het polderland veel opener



dan tegenwoordig. Geen door de pro.
vinciale waterstaat bijgehouden be-
plantingen langs wegen, geen nieuwe
boomrijke recreatieprojecten. waarvan
het Kralingse Bos bij Rotterdam en het
Amsterdamse Bos tussen Amsterdam
en Amstelveen vroege voorbeelden
zijn. De landbouw. of liever het agra-
risch bedrijf in meer brede zin, bepaal-
de het beeld. Alle landbouwgrond werd
nog gebruikt. Er waren rietvelden, stro-
ken met mattenbies langs de oevers
van de grotere plassen ook. Er werd
plaatselijk nog turf gebaggerd. Heel
lang bleef het vrijwel overal stil, soppig
en tamelijk primitief.

In deze eeuw, met een bijna revolutio-
naire ontwikkeling in de landbouw,
kwam er een scheiding tussen agra-
risch waardevolle en agrarisch minder
bruikbare gebieden. Die laatste waren
ver in de minderheid, maar ze waren er
wel. En werden. moeilijk bereikbaar als
ze vaak bleven, geleidelijk verwaar-
loosd. Ook de rietlanden liepen in kwa-
liteit achteruit. De riet- en biezencul-
tuur kwam op de achtergrond.
Maar in zo'n drassig milieu als bijv. in
het hart van Holland bij Nieuwkoop of
in het Hollands-Utrechts Vechtplassen-
gebied is het wel zaak het land of het
riet goed te onderhouden. Anders ver-
ruigt de boel snel. Dat gebeurde in een
aantal gevallen ook. Binnen maar en-
kele jaren staken soms massaal jonge
struikjes van braam. berk. elsof wilg de
kop op. Aan hun lot overgelaten ontwik-
kelde zich zo op sommige plaatsen een
soort moerasbos, dat plaatselijk als el-
zebroekbos bekend staat. Het eens zo
vlakke landschap. al in de Middeleeu-
wen van ruig bos ontdaan, kreeg zijn
geboomte terug. Natuurbeschermers

zijn er wat blij mee. Het zijn groene de.
coraties die zeker in het landschap pas-
sen. De variatie aan bloemen en vogels
is er soms erg groot. Maar het uitzicht is
weg, de kerktoren en de ondergaande
zon is zelden meer te zien.

Veranderend landschap
Zo verandert ons landschap voortdu-
rend. Tijdelijke economische behoeften
spelen soms een rol. De aanplant van
naaldbossen in duinen als die van Vlie.

Met 8,5% bos op haar bodem beleeft Neder-
land de boomrijkste periode sinds lange tijd

land. van Schoorl. van Schouwen.Dui-
veland is in biologisch opzicht eigenlijk
niet zo geslaagd en in financieel op-
zicht dubieus, maar ten tijde van hun
aanplant (vaak in de periode rond 1900
al) misschien verklaarbaar. De bossen
van snelgroeiende populieren die nu in
de Flevopolders ontstaan, lopen paral-
lel met de behoefte aan inlands hout
van deze tijd. Het type bos dat nu tot
stand komt is veel meer dan vroeger ook
op de recreatie afgestemd. Tegelijker-
tijd proberen natuurbeschermers en bi-
ologen de oude produktiebossen weer
wat meer om te vormen tot natuurlijk
bos. Er mag nu weer duidelijk dood hout
in de bossen blijven liggen.

Al met al zorgen al die verschillende
typen bos er wel voor dat in ieder geval
8.5% van ons land met bos is bedekt.
Dat is in eeuwen niet zoveel geweest.
Bos. lanen. windsingels rond boom-
gaarden. wegbeplantingen geven meer
en hoger groen dan lange tijd is voorge-
komen. Ze ontnemen ons het zicht op de
horizon, maar dragen bij tot de leef.
baarheid van ons land. Nu nog wat aan
die zure regen doen .•.

Frils Maas

de zure regen werkt op de
regenboogvliezen
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,Je bent voortdurend bang dat je uitdroogt'
Uit zijn prenten komt hij tevoorschijn als een eenzame figuur. Woonachtig in een
bunkerachtige flat. Zoon silo in een totaal verpest leefmilieu. Hij heeft een sombere
kijk op het leven. Iedere dag lijkt er een teveel. Wanneer zelfdoding niet het risiko
in zich droeg van mislukken. zou hij die nog liever vandaag dan morgen plegen.

Wanneer ik Steien Verwey konfronteer met bovenstaand portret. blijkt het geheel
niet te kloppen. Totaal het tegenovergestelde benadert de werkelijkheid zelfs
aanzienlijk dichter. Toch geeft hij toe dat men veelvuldig opmerkingen maakt in
zijn richting. zo in de geest van: .. Je woont zeker in een flat?" lot .•Loop je met
zelfmoordneigingen rond?"

Hoe zou dat beeld van jou zijn ontstaan?
Kijk. ik gebruik heel weinig tekst in
mijn prenten. Het nadeel daarvan isdat
tekeningen op verschillende manieren
geïnterpreteerd kunnen worden. Soms
krijg ik weleens de neiging om er bij te
zetten dat ik het niet zo zwart-wit be-
doel. Maar dat kan natuurlijk niet, om-
dat je dan de kracht uit de tekening
haalt. Het voordeel van geen teksten
gebruiken is overigens dat mensen,
zelfs na jaren nog. precies kunnen ont-
houden wat je getekend hebt.

Hoe ben je met tekenen begonnen?
Ik heb. zoals veel meer humanisten.
een heel rooms verleden. In 1963ben ik
in de Katholieke Illustratie begonnen.
Destijds was dat een weekblad waar in
de katholieke gezinnen om werd ge-
vochten. Dat blad gaf jonge tekenaars
in die tijd de kans om hun ideeën te
publiceren. Op grond van mijn vijfjari-
ge kostschoolervaring bij de broeders
besloot ik toen een strip te maken over
een broeder. Dat werd de strip "Broeder
Gosewijn" waarin ik uitbeeldde dat
broeders ook gewone mensen zijn.
Tijdens die kostschoolperiode had ik
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ook gezien dat naar die broeders, naar
de geestelijken in het algemeen, nogal
werd opgekeken. Want het waren bij-
zondere mense'n. Terwijl wij als scho-
lieren toch ook wel zagen dat bijvoor-
beeld de fraters onderling ook ruzie
maakten.
Op een gegeven moment was ik aan het
tekenen. toen klopte frater portier, zo
ongeveer de aardigste frater die er was.
mij op de schouder en zei: ik wil even
met je praten. Hij begon toen over mijn
tekeningen en in het geheim heeft hij
mij tekenles gegeven. Dat was een heel
eenvoudige frater. Van andere frater-
docenten had ik zoiets nooit kunnen
verwachten. Die vonden dat je moest
werken voor je cijfers in plaats van een
beetje te fröbelen. Maar juist zo'n een-
voudige broeder die zag er wel wat in.

In je tekeningen neem je nooit politieke
kopstukken of politieke partijen op de
korrel. Wel altijd het politiek-maat-
schappelijke systeem. Waarom?
Ik ben meer geïnteresseerd in de gevol-
gen van de politieke beslissingen dan
in partijen of politieke figuren. Om tel-
kens weer elke politikus die er komt en

In. de prenten van de cartoonist
Stefan Verwey (geb. 1946) zijn de
figuren die hij ten tonele voert
geen bekende politieke kopstuk-
ken. maar anonieme mensen. Le-
vend in een troosteloze wereld en
overgeleverd aan machthebbers.
Uit deze wereld. waar dagelijks
aanslagen worden gepleegd op
het leefmilieu. waar terreur en
geweld heersen. is ontsnappen
nauwelijks mogelijk. Doordat
grote groepen mensen dit soort
angst ook zo voelen of minstens
herkennen heeft zijn werk. in vrij
korte tijd. grote belangstelling
gekregen.
Na twee verzamelbundels (..Niks
aan de hand". 1978 en .. Vrij en
blij". 1980)en een map met losse
prenten (.. Overleven? Doe het
zelf!. 1982)verscheen onlangs zijn
vierde uitgave. Opnieuw een ver-
zamelbundel met een keuze uit
zijn beste tekeningen van de af-
gelopen jaren. Titel: ..Het nieuws
in kleur" (Uitg. de Harmonie te
Amsterdam. Prijs f 19.50). Het
verschijnen van deze. wederom
kostelijke. bundel was aanlei-
ding om eens met deze bekende
cartoonist te gaan praten. EGO-
redakteur Wim Heij zocht hem op.

zijn politieke denkbeelden te gaan zit.
ten analyseren, daar heb ik totaal geen
trek in.

Je gaat met je tekeningen slechts zelden
in op de direkte aktualiteit. Al heb je er
wel enkele gemaakt over Polen en Af-
ghanistan en langer geleden over
Charta '77 en de wereldkampioen-
schappen voetbal in Argentinië. Maar
dat zijn uitzonderingen. Ligt de aktuali-
teit je niet?
Ik probeer altijd een aktualiteit te zoe-
ken die, helaas. lang aktueel blijft. Ik
heb bijvoorbeeld zo'n jaar of vier gele-
den eens een tekening gemaakt over gif
in de grond. Prompt kreeg ik toen een
woedende brief vanuit de chemische in-
dustrie, waarin men schreef dat Verwey
een eenzijdige politieke tekenaar was.
Ik werd ook uitgenodigd door zo'n che-
misch bedrijf om te komen kijken wat
voor prachtige zuiveringsinstallaties ze
wel hadden. Ik heb dat toen keurig af-
gewezen. Sinds vorig jaar weten we dat
zo'n beetje heel Nederland op een gif-
belt gebouwd is en dat het miljoenen
kost om het op te ruimen. Die prent van
vier jaar terug is dus nog even aktueel.
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J- valt over het algemeen weinig te la.
,hen om je werk. Nu lenen deonderwer-
len zich daar ook niet direkt VOOl. Het
rQol vaak over milieuvervuiling, kille
eefwereJd, terreur, geweld. macht en
1e machteloze mens. Zelfs zelfmoord
"Om je regelmatig tegen. al gebiedt de
.erlijkheid te zeggen dat ze bijna nooit
ukken. De kritiek die je vaak hoort over
)oJitieke tekenaars is dat ze altijd zo
legatie! zijn.
-Iet beroerde is dat je niet positief kunt
ekenen. dat zegt je n~ets. Kijk wat goed

is, is goed. Houden zo. Wat slecht is
moet worden aangepakt.

Wat geven je tekeningen nu weer; de
werkelijkheid óf dat we op moeten pas-
sen dat het geen werkelijkheid wordt?
Het is een waarschuwing met toch ook
wel iets relativerends. Althans zo hoop
ik dat het overkomt. al weet ik dat het
niet altijd bereikt wordt bij iedereen.

Ondanks die relativerende trekken doet
je werk toch sterk denken aan de door

Orwell beschreven maatschappij in zijn
boek 1984.Ben je een onheilsprofeet?
Nee hoor. Ik beschouw mezelf als een
gemiddelde krantenlezer. Alleen ik pro-
beer de angsten, die de gemiddelde
krantenlezer heeft, een beetje te verta-
len en ik merk dat men dat wel door
heeft. Ik denk niet dat er zo'n groot ver-
schil in beleving is tussen mij en de
gemiddelde krantenlezer. Ik kan alleen
mijn onrust kwijt in mijn tekeningen en
daar zadel ik dan weer de Volkskrantle-
zers mee op. Die doen er dan maar mee
wat ze willen.

Je laat steeds meer weg in je tekenin-
gen. Ik geloof niet dat je figuren ooit
oren gehad hebben. Maar in de loop der
tijd zijn ook de ogen verdwenen en zelfs
monden kom je steeds minder tegen.
Waar leidt dat toe?
Tja ... op een gegeven moment merkte
ik ook dat mijn prenten te leeg werden.
Ik probeer zo min mogelijk op papier te
zetten. Je kijkt hoe ver je kunt gaan om
iets duidelijk te maken. Op een gege-

~

Sgeboden lOgeboden wie
gebiedt er meer
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lil> ven moment is er een einde of je komt in
de moeilijkheden. De laatste tijd begin
ik er juist weer wat meer details aan toe
te voegen. dat zal de lezers van de
Volkskrant wellicht niet ontgaan zijn.

Direkte herkenbaarheid is toch je han-
delsmerk. Ze zijn heel erg overzichte-
lijk. geen of nagenoeg geen bijzaken.
Daardoor krijgt het verschrikkelijke
juist grote kracht. Loopt doorhet toevoe~
gen van meer details die direkte her-
kenbaarheid geen gevaar?
Het is soms ook een dilemma. Je tekent
graag, dus wil je zoveel mogelijk teke~
nen. Toch moet je uitkijken dat je niet
teveel op papier zet. Ik wil alleen die
details toevoegen die ook een funktie in
de tekening hebben.

Welke tekenaars waardeer je in het bij-
zonder?
Tijdens mijn kostschooljaren waren dat
de Franse tekenaars Base en Chaval.
Beroerd genoeg hebben die beiden, zo'n
jaar of tien geleden. zelfmoord ge~
pleegd.
Tekenaars die mij momenteel het meest
aanspreken zijn allereerst Tommy Un~
gerer. een Elzasser die nu in Ierland
woont. Ungerer heeft gruwelijke poli-
tieke prenten gemaakt, maar ook uitste~
kende kinderboeken. Dat is, maar dat
terzijde. het ideaal van vele tekenaars:
heel harde tekeningen maken en tege-
lijkertijd ook voor kinderen wat doen. Ik
ben op dit ogenblik ook bezig met een
kinderboek.
Een tweede tekenaar die ik bewonder is
de Amerikaan Maurice Sendak.

Je hebt eens in een interview met de
Volkskrant gezegd: ..Ik ben een waak-
hond met een muilkorf die pas gromt als
het kwaad is geschied". Wat bedoelde
je daar mee?
Dat je geen enkele illusie moet hebben
dat je met politieke tekeningen iets ver-
andert in de samenleving. Dat hebben
mijn kollega's overigens ook niet. Je
kunt alleen mensen een hart onder de
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Tekening van de door Ste/an Verwey
bewonderde Franse cartoonist Bosc

riem steken. zo van "je bent niet de eni-
ge die zodenkt" of .,je bent niet de enige
die onrust kent". Verder bereik je er
niets mee. Tekenaars die politieke kop~
stukken tekenen krijgen heel vaak tele-
foontjes van die politici of hun echtge-
notes of ze die bewuste tekening kun-
nen krijgen. Ondanks dat die politieke
tekenaars ze voor rotte vis hebben uit-
gemaakt. vinden ze het toch een aardi-

ge prent. Ze zijn dan toch gestreeld. Dat
merkte je ook met de konferences van
Wim Kan. Politici konden dan teleur-
gesteld reageren wanneer ze niet ge-
noemd waren.

Wat beweegt dan toch de geëngageer.
de tekenaar? Als het waar is wat je zegt.
dan lijkt het eigenlijk alleen te gaan om
het maken van het prentje. Dat kan ik-
me nauwelijks voorstellen.
Ik denk dat iedereen zich wel afvraagt:
heeft het zin wat ik doe. Ook al zou hel
weinig zin hebben dan toch zou je hel
moeten doen. Maar ik vind het heel ar.
rogant wanneer je als tekenaar zegt dat.
het iets uithaalt. De chemische indus.
trie heeft mij ook nooit verontschuldi.
gingen aangeboden, zo van: Sorry Ver.
wey, wij hebben u vier jaar geleden ten
onrechte beschuldigd van eenzijdig.
heid. want u hebt. achteraf gezien. tod
gelijk gehad. Toch vind ik dat je het niet
moet laten. Je wilt nu eenmaal wal
overbrengen, maar tegelijkertijd is eni
ge relativering ook op z'n plaats.

Ben je bang voor het teruglopen van j€
kreativiteit. je vindingrijkheid?
Ik denk dat het de angst is van iedereer
die kreatief bezig is. Of dat nu een ka.
barelier is, een beeldhouwer. eer
schrijver of een tekenaar. Je bent voort
durend bang dat je uitdroogt. Tegelij
kertijd is er toch iets dat je blijft zoeker
naar nieuwe wegen. Dus het kan bes1

zijn dat ik over vijf jaar -heel flaUWE
prentjes maak. maar het is ook mogelijl-
dat ik mijn boeken zit te signeren in eer
boekhandel met duizend bezoekeH
voor de deur.

Een laatste vraag. Wat is je visie op d€
mens en op de wereld? Het door mij
aan het begin van dit gesprek, geschet
ste portret van jou klopte van geen kant
Ben je optimistisch over de mogelijkhe
den van de mens te overleven?
Ik wil me in die zin graag aansluiten bi
wat Constandse eens heeft geschreven
"Ik hen van nature een optimist. moa
geen optimist die zegt het zal zo'n vaar
niet lopen". Toch ook een ingebouwdE
angst. Er zijn heel veel mensen die zeg
gen, over die kernraketten, om moa
een heet hangijzer van nu te noemen
dat spul zal nooit gebruikt worden. Do
soort optimisme vind ik heel gevaarlijk
Maar ik ben ook geen pessimist die zeg
dat er absoluut niets positiefs tegen
over te stellen is. Ik heb de hoop dat e
een ommekeer in het denken komt el
dat kan toch alleen maar als mensel
hun mening ventileren.
Of dat nu via een demonstratie is 0
tegen vrienden of familieleden. do
doet er niet toe. Waar het om gaat isda
de gedachten zo verspreid worden do
een regering er op een gegeven momen
rekening mee moet gaan houden. Vij.
jaar geleden had je ook niet kunnel
denken dat er zoveel Nederlanders, var
alle gezindten, tegen de plaatsing val
nieuwe kernwapens zouden zijn. En he
is toch gebeurd. Dat soort dingen he
vestigen mijn hoop op een ommekeer.

Wim Hei



'Overpeinzingen van een afgezwaaide soldaat

Hel affiche
Dit affiche (zie volgende bladzijde: red.)
maakt mij altijd aan het lachen. Het
.hangt in de Korporaalskamer en de
neus van de zichtbaar onverschrokken
soldaat is rood gemaakt. Een wassen
neus. De prent dateert overigens uit
1914.en behelst een oproep aan alle
mannen van 18 tot 60 jaar om zich vrij.
willig bij de Nationale Weerbaarheids-
beweging aan te sluiten.

'leehts van de soldaat staat een ge-
uomde jongeman van een jaar of dertig
~'nsokken te drogen hoven een potka-
::heltje waarop thee wordt verwarmd.
-lij heeft een sigaret in de mondhoek en
~enuitgeblust gezicht. Dit in tegenstel-
ing tot de geweerschutter, die blij is
iat hij het vaderland mag dienen. een
JI05 siert zijn wangen.
iet zijn twee uitersten en dat moet ook,

want zo'n affiche moet kort en bondig
zijn, maar vooral: duidelijk .

Ik zit graag thuis. Daar drink ik een kop-
je thee in het zonnetje, keuvel wat met
mijn vriendjes over de politiek, terwijl
we luisteren naar Pink Floyd's Atom
Heart Mother. Soms ga ik naar de Pa-
pengracht om aldaar wat Vieux te nutti-
gen voor het open raam: de hitte is er
niet om uit te houden. Ik houd van dit
leven, U misschien niet. soms denk ik
wel eens dat het 't waard is om verde.
digd te worden.

Wat er altijd door m'n hoofd flitst. als ik
dat affiche zie, zijn de oorlogsfoto's. Zij
vormen een ijzig verslag van wat er
werkelijk is gebeurd. Sommigen zijn
ook heel beroemd geworden. Herinnert
U zich de foto waarop een man zijn

vrouwen kind wegvoert uit de puinho.
pen van een gebombardeerde stad? De
vrouw heeft een shock, het kind huilt.

Maar meer trof me de foto van een Duit.
se jonge soldaat na het einde van de
Eerste Wereldoorlog. Het was voorbij,
hij kijkt verdwaasd om zich heen tussen
de lijken op het slagveld en hij lijkt zich
af te vragen: WAAROM?
Even maar, maar juist genoeg.
Het is een beschouwende daad, geen
oorlogsaktie, geen sensatie, geen ge.
weId, geen terreurdaad.
Het is geen wereldberoemde foto, geen
frontpaginanieuws.
Daar is het te onbelangrijk voor.

(Uit:In memoriam lichting-2
van Emile van Paridon,

verzameld door Paul Vonk)

• pgekniplI- :oor

1echler Zweden: Kanker
:Ioor ..passief roken"

)TOCKHOLM (AP) - Dezweedse sociale ver-
'.ekeringsrechtbank heeft bepaald dat lang-
-iurig "passief roken" kan leiden tot een be.
oepsziekte. op grond waarvan men aan-
;praak kan maken op een uitkering.
~en..passief roker" is een niet-roker die on-
rrijwillig tabaksrook inhaleert van rokers uit
-ie omgeving. De uitspraak van de Zweedse
echtbank betreft een niet-rokende vrouw.
=iie vorig jaar op 5S-jarige leeftijd aan long-
~ankeroverleed nadat zij gedurende 18jaar
lad gewerkt op een ontwerpbureau. temid-
-fen van keltingrokende collega's in een nau-
•••.elîjks geventileerde omgeving. Een lagere
;ociale verzekeringsinstanlie had gewei-
-lerd de nabestaanden een uitkering te ver-
;trekken. omdat de ziekte van de vrouw vol-
lens deze instantie niet kon worden aange-
nerkt als een beroepsziekte. Dezebeslissing
s nu door de nationale sociale verzekerings-
echt bank ongedaan gemaakt.
'4edische deskundigen hebben tijdens de
)ehandeling van de zaak verklaard dat de
lmstandigheden het in dit geval zeer wel
nogelijk maakten dat de longkanker waar-
lOn de vrouw overleed, was veroorzaakt
-ioor passief roken.

Oproep

Journalist zoekt gevallen van (seksuele) mishandeling van mannen en vrou-
wen in de krijgsmacht. Absolute anonimiteit gewaarborgd. Voor boekpubli-
katie.
Moreel Bullinga. Jaeob van Lennepslraat 58.[1. 1053HLAmsterdam. Tel. 020.
127052.

Deze tekening kregen wij toegezonden van de bekende tekenaar Arend van Dam, n.a. v. onze
publikatie van een brief over "passief roken" van mevrouw Molenaar uit Arnhem (EGO
augustus/september 1983).Bedankt Arend. Red.
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Een vraaggesprek

In Swaboe
Als onze ogen aan het flakkerende
kaarslicht zijn gewend. ontwaren wij de
magere figuur. gehuld in een omgesla-
gen. zandkleurige lap. van een stof. die
't meest doet denken aan jute. De man
zit in de lotushouding en beweegt zijn
hoofd langzaam heen en weer. waarbij
de vlechtjes die achter zijn oren. van
zijn overigens kaal geschoren hoofd af-
hangen. zachtjes slingeren.
Op de achtergrond zie ik nu ook twee
meisjes. die geknield zitten achter grote
schalen met vruchten en andere lekker-
nijen. Als de man voor mij langdurig
zijn zwarte ogen in mijn richting prikt.
waag ik het mijn eerste vraag te stellen.

..U bent in SWABOE?"
Zonder enige aarzeling of nadenken
klinkt het: Ik ben in SWABOE. ikzelf ben
niets, maar SWABOE is in mij. SWA-
BOE is het eeuwige leven, SWABOE is
mijn adem ... tweede vraag!

Wat betekent SWABOEin uw leven, be-
looft hij u het eeuwige leven? Brengt hij
u het geluk hier op aarde? Of is er mis-
schien ...
Ik ben in SWABOE. hij is in mij. ikzelf
ben niet, niemand is iets, alleen als hij
in SWABOE is. is hij SWABOE. zo staat
geschreven in de SWOEBA en de
SWOEBA is ook SWABOE.

Maar de laatste tijd gaan er toch verha-
len dat de SWABOE's nogal agressief te
werk gaan bij straatcollectes. Daarbij
dragen jullie scherpe messen om men.
sen te bedreigen!
In de SWOEBA staat geschreven: Een
mes zegt meer dan duizend woorden.
wij bevrijden de mens van zijn aardse
drek, wij verlossen uit naam van SWA-
BOE de mens van zijn geld en sieraden
en als hij goud heeft. moet hij daar ook
afstand van doen, pas dan zal hij volle-
dig bevrijd zijn en in SWABOE kunnen
raken.

En als iemand weigert jullie zijn geld te
geven?
Dan nemen wij: Wij bevrijden je van je
aardse bezit of van je hart.

Zoiets als: Je geld of je leven?
Wij MOETEN hem dan zijn hart uitsnij-
den. zo staat geschreven in de SWOE.
BA. het woord van SWABOE!

Maar dan overlijdt zo iemand toch ter
plekke!
Wij maken hem LOS van al het aardse,
hij zal dit ervaren als een bevrijding en
hij zal tot voorbeeld dienen voor zijn
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familie en anderen. die in de regel zo
vlug als ze kunnen, al hun geld en ove-
rig bezit aan SWABOE overdragen om
zich bevrijd te voelen.

Hoe oud ;s SWABOE zell?
SWABOE zelf is nu honderd acht en zes.
tig jaar, maar oogt niet ouder dan vijf en
dertig. omdat hij rein leeft en geen zor.
gen heeft. omdat hij SWABOE zelf is.

lk heb horen fluisteren dat SWABOE
tien jaar geleden nog Gladde Arie heet.
te en een soort projectontwikkelaar
was, die een spoor van oplichterijen
achter zich liet.
SWABOE heeft enige tijd onder de men-
sen gewoond en daar zijn zegenrijke
werk gedaan. hij was de grootste op-
lichter aller tijden. overal waar hij
kwam. lichtte hij op. verscheen er licht.
lich 1, lich t alom.
Het licht van SWABOE!
Toen trok SWABOE zich terug en liet zijn
mensen, die in SWABOE waren, zijn ze-
genrijke werk uitvoeren uit de naam
van SWABOE en volgens de woorden
die in de SWOEBA geschreven zijn en
zoals die zijn opgetekend door SWABOE
zelf.

Maar SWABOE moet toch zo langzamer.
hand schatrijk zijn?
SWABOE heeft zich ontfermd over de
aardse lasten die de mensen met zich
mee moesten torsen. hoezeer lijdt
iemand. die geld en goed bezit, het heb.
ben van geld is een doorlopende bron
van ongerustheid. SWABOE offert zich
op en geeft de mensen de rust terug.
Desnoods onder bedreiging van jullie
lange messen!
Alleen SWABOE weet wat goed is voor
de mens, zo staat in de SWOEBA.

Maar komt u zo niet in aanraking met
politie en rechterlijke macht?
Nee. wij beroepen ons op de vrijheid
van godsdienst en als de politie en de
rechter niet in SWABOEzijn en hem wil-
len tegenwerken en het woord van
SWABOE zoals staat opgetekend in de
SWOEBA, ontkennen, moeten wij ze
met onze messen ook LOS maken. zo
staat geschreven.

Volgens mij duurde dit interview al ze-
ker een uur. ik keek tersluiks even op
mijn horloge.

WAT? U draagt uw horloge nog, heeft
men u niet in het voorportaal gevraagd
uw portemonnee en andere bezittingen
af te geven?

Dat horloge betekent dat u de hinder
van de tijd met u draagt. dat ti wordt
voortgestuwd door het tikken van een
klok. SWABOE wil u ook daarvan be-
vrijden. geef dat uurwerk onmiddellijk
al.

Hij haalde een lang. dun. flikkerend
mes uit zijn mouw.
Ik wierp hem snel mijn horloge toe:
Maar ze zeiden dat ik mijn portemonnee
weer terug zou krijgen!

Maar niet uw geld. daarvan verlost
SWABOE u. draagt u soms ook de last
van een eigen huis op uw schouders?
SWABOE zal u ook daarvan bevrijden.
daarvoor hebben we ~en eenvoudig for.
muliertje, dat u slechts van een handte-
kening hoeft te voorzien, mits er natuur-
lijk niet een hypotheek op dat huis is
afgesloten.

Ik schudde van nee.
Hij schoof het mes weer in zijn mouw.
Regelmatig staken de meisjes een stuk~
je fruit in zijn mond. mij vroeg hij:

Wilt u een glaasje water?
U moet eerst afstand doen van alle
aardse genietingen. als u in SWABOE
wil.
Maar u moet nu gaan, ik ga me weer
verdiepen in de SWOEBA. het boek ge-
worden woord van SWABOE, die zalf
voor de mens die niets is. alleen als hij
in SWABOE is en zijn woord uitdraagt.

Nog een vraagje: Waar woont
SWABOE?
SWABOE woont overal. maar niet waar
hem dwangbevelen of belastingaan-
slagen kunnen bereiken, dergelijke tri.
viale zaken bemodderen zijn heilige
geest en verduisteren zijn blik.

Het lijkt me dat hij wel een goed 1even-.
tje leidt, dat zou mij geloof ik wel be.
vallen.
Iedereen wil in SWABOE zijn. als u
tienduizend gulden inbrengt mag u uw
oog richten op SWABOE en genieten
van zijn genot! Is dat niet een heerlijk-
heid?

Ik besloot er over na te denken.
Buigend nam ik afscheid en ging naar
buiten naar mijn autootje. tenminste
naar waar mijn autootje had gestaan!
Een geduldige volgeling van SWABOE
zei me: Wij hebben ons ontfermd over
uw vervoermiddeL wij hebben u bevrijd
van de angst voor krassen in de lak.
angst voor dure reparaties. verkeers.
controles. angst voor parkeerbonnen.
Zoals staat geschreven in de
SWOEBA •..
Wees in SWABOE, hij groette en liep
weg!

Willy Lohmann
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Toekomstbeeld of geraffineerde fantasie?

Wargames

staat om het spel stop te zetten, en hij
ontdekt dat hij contact zal moeten zoe*
ken met de ontwerper van dit specifieke
spel. Deze ontwerper blijkt te zijn weg*
gepromoveerd en heeft zich dientenge-
volge van de wereld afgezonderd.
't Kost David en zijn vriendin een ze-
nuwslopende reis om de geleerde op
tijd te vinden, en zoals het in een echte
avonturenfilm hoort, op het allerlaatste
moment slagen ze erin het ministerie te
bereiken en een wereldramp af te wen-
den. Moraal van het verhaal: als je een
Wargame wilt winnen, moet je het een-
voudigweg niet spelen. En wat voor ga*
mes geldt. geldt natuurlijk ook voor
echte oorlogen ...

Wargames is in Amerika een regelrech-
te topper gebleken, en die kant zal 't in
ons land, waar zoveel jongens op de
middelbare school in de ban zijn van de
computer, ook wel op gaan. De hoofdrol
wordt gespeeld door een jonge acteur,
Matthew Broderick, die geknipt is voor
zijn vertolking: een kwetsbare. wat ver-
legen en tegelijkertijd bezeten jongen
die vlucht voor alle verantwoordelijk-
heden die het leven van een halfvol*
wassene met zich meebrengt in de to-
verwereld van de twintigste eeuw; de
wereld van de computers, die precies zo
bevolkt is door reuzen en dwergen, door
goed en kwaad, als vroeger de wereld
van de sprookjes.
Matthew heeft vèèr Wargames ge*
speeld in "Max Dugan returns", naar
een stuk van Neil Simon. Als die film in
ons land gaat draaien, zal ik er zeker
over berichten.
Dabney Coleman speelt de rol van dl.
John McKitttrick, de computer*expert
van het ministerie van Defensie en be-
last met het naspeuren van het alarm,
dat het hele computercentrum in rep en
roer heeft gebracht. John Wo.od speelt
dr. Falken, de man die het videospel
heeft ontworpen, waar David zijn vin-
gers zo verschrikkelijk aan dreigt te
branden.
Wargames is een ongelooflijk vernuftig
in elkaar gezette film, actueel van de
eerste tot de laatste minuut. en in een
heleboel aspecten zeer herkenbaar. Als
't even kan, gaan zien!

Leo van OpzeeJand

David aan een simpele speelautomaat ...
hij haar diezelfde dienst bewijst. staat
ze er al een stuk minder negatief tegen-
over (!).
Ze raakt pas echt geboeid, als ze ont*
dekt dat David met zijn vaardigheden
ook contacten buiten de vertrouwde
computerkanalen weet te bewerkstelli-
gen. Wanneer het David lukt om in con*
tact te komen met een systeem dat hij
niet kent. en dat blijkt te beschikken
over de meest opwindende video-ga-
mes, raakt hij geheel in vuur en vlam.
Hij kiest uit de serie mogelijkheden het
uitdagende spel" Worgomes" . Ook al
doet de computer hem de suggestie iets
anders te kiezen, David houdt voet bij
stuk: hij wil Wargames spelen. Hij be-
sluit Seattle met de grond gelijk te ma*
ken, terwijl zijn vriendin smelt van be-
wondering ...

Maar op datzelfde moment krijgen we
het hoofdkwartier van het ministerie
van Defensie in beeld, waar een ware
paniek uitbreekt: een vreemde mogend*
heid (Russen!) is begonnen met vijande*
lijke acties, en Amerika wordt in staat
van paraatheid gebracht. Het nieuws
bereikt David via de radio, en dan be*
gint de waarheid langzaam tot hem
door te dringen. Hij is echter niet in

Wanneer er een enquête zou worden gehouden over onderwerpen die momenteel
het meest in de aandacht staan, denk ik dat de Derde Wereldoorlog als eerste
scoort. en dat de macht van de computer in het hedendaagse leven een zeer goede
kans op de tweede plaats zou hebben. Beide onderwerpen worden gecombineerd
in de eigentijdse. zeer dramatische maar niettemin uitermate onderhoudende film
Wargames van Joho Badhem.

David Lightman is een doodgewone
teenager. Een beetje verwaarloosd door
zijn ouders (niet met opzei; ze hebben
het gewoon te druk met hun eigen be-
zigheden en zolang ze denken dat hun
lieveling het op school goed doet, is er
wat hen betreft geen vuiltje aan de
lucht. Dat de jongen contactarm is.
schijnen ze niet op te merken. Een heel
normaal beeld in de huidige Ameri*
kaan se en ook Europese samenleving).
David heeft één grote passie, en dat is
zijn computer. In onze ogen een wat on-
gebruikelijke luxe, een schooljongen
die op zijn kamer een soort Cape Kenne-
dy heeft staan, maar over zo'n vijf en
twintig jaar zal dat ook hier wel heel
normaal zijn. David is virtuoos in het
bedienen van zijn apparatuur. Wan-
neer een vriendinnetje van school een
keer met hem meekomt (zij is voor de
loop van het verhaal volslagen overbo-
dig, maar zoals u weet kan in Amerika
geen film een redelijk succes hebben
zonder althans iets van een romance er
in). maakt hij diepe indruk op haar door
via zijn eigen computersysteem zijn
rapportcijfers, die in het geheugen van
de schoolcomputer zijn opgeslagen,
een beetje op te vijzelen. Aanvankelijk
is het meisje geschokt, maar wanneer
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AntoniC?Gades en Lauw del Sol als het vurige paar in .,Carmen" van CarJos Sauw

natuurlijk vallen daarbij de nodige do-
den, omgebracht op soms zeer specta-
culaire wijze. Aan een Franse hoofdin-
specteur van politie de ondankbare
taak om dit warnet te ontknopen.
Alom is deze film al vergeleken met de
beroemde Godfather-cyclus en hij heeft

I ,

Bernard Gireaudeau en Jean-Louis Trintig-
nant in ..Le grand pardon'.

L.v.o.

er ook veel van weg: de openingsscene.
dit keer geen bruiloft maar een besnij-
denisfeest. en ook de stricte familie-
verhoudingen lijken regelrecht overge-
schreven uit het dagboek van Francis
Ford Coppola. Toch geeft de Europese
aanpak deze film iets eigens, en de ui-
termate Europese hoofdrollen (van Ber-
nard Gireaudeau als het blauwogig
brein en Jean-Louis Trintignant als de
geplaagde politieman) worden voor-
treffelijk gespeeld. Belangrijke rollen
zijn ook weggelegd voor Richard Berry
als de oudste zoon van Bettoun (Al Paci-
na in The Godfather) en Anny Duperey
(tegenhangster van Diana Keaton) als
de vrouwelijke buitenstaander. Als u
van Clio Goldschmidt in Le cadeau
hebt genoten, kunt u haar in deze film
opnieuw royaal in beeld zien, Een
schoonheid. Of ze spelen kan, weet ik
nog steeds niet ...

Een soort Franse versie van The Godfa-
ther leverde Alexandre Arcady af met
zijn eersteling, Le grand pardon. Dit is
de Franse vertaling van het Joodse be-
grip Grote Verzoendag, Maar in Neder-
land rouleert de film onder de naam De
genadeslag. Het handelt in dit geweld-
dadige verhaal om een Joods-Algerijn-
se familie, voorgezeten door Raymond
Bettoun, die het Parijse gangsterdom
beheerst. Lijnrecht tegenover deze
groep staat een bende Arabieren, die
ook die heerschappij nastreeft. Van de-
ze strijd maakt een derde, een blanke
met het gezicht van een engel en het
hart van een duivel. handig gebruik. Hij
zet de beide families tegen elkaar op en

volge terechtkomt in een bioscoop waar
Prenom Garmen van Jean-Luc Godard
vertoond wordt. Zo enthousiast als ik
over de vorige film was, zo boos ben ik
over deze. Godard moet klapjes heb-
ben, en niet zo weinig ook! In een zeer
prententieus, warrig verhaal maken we
kennis met een filmregisseur (gespeeld
door de narcist Godard zelf) die als dek-
mantel dient voor een roofoverval op
een bank, waarbij de jeugdige Carmen
een belangrijke rol speelt. Carmen be-
gint een affaire met een jonge politie-
agent. maar tot een inspirerende vrija-
ge komt het niet, alleen maar tot wat
frustrerende naaktloperij en een zeer
onduidelijke blote scène in de badka-
mer. De oorspronkelijke hoofdrol was
voor Isabelle Adjani. maar toen zij zich
(terecht volgens mij) uit deze heilloze
produktie terugtrok. werd de jonge Ne-
derlandse Maruschka Detmers voor de
rol aangezocht. Een schattig meisje (ik
heb haar ontmoet), dat met een dergelij-
ke rol. al is hij nog zo slecht. natuurlijk
toch wel met één klap in de publiciteit
belandt. Ze verdient een tweede kans,
en een betere!

•ID

De Nederlandse Maruschka Detmers speelt
de hoofdrol in Godard.s "Prenom Cmmen"

Het is niet te hopen dat u deze rubriek
wat onzorgvuldig leest en dientenge-

Wie maar eens per jaar naar de bio-
scoop gaat, zou ik aanraden als de film
van het jaar Carmen van Carlas Scrura
te kiezen. Het klassieke verhaal van
Carmen, geschreven door Prosper Meri.
mee en op muziek gezet door Georges
Bizet. wordt in deze film op een zeer
aangrijpende manier verweven met de
werkelijkheid. De Spaanse choreograaf
Antanio wil het verhaal als ballet op de
planken brengen. Hij zoekt nog naar de
geschikte danseres voor de hoofdroL en
hij vindt haar in een plaatselijke dans-
school. Hoewel hij beseft dat ze niet be-
schikt over de technische kwaliteiten.
ziet hij feilloos dat deze vrouw (die Car-
men blijkt te heten), die eigenschappen
bezit die voor het verhaal noodzakelijk
zijn. En terwijl hij haar rol met haar in-
studeert, herhaalt de geschiedenis
zich: hij wordt verliefd op haar, maar zij
geeft zich af met deze en gene, wat haar
(en hem natuurlijk ook) noodlottig
wordt. Dit tamelijk voorspelbare ver-
haal wordt door Saura zo hartstochte-
lijk, zo vurig en gepassioneerd in beeld
gebracht, dat ik voortdurend met gebal-
de vuisten op de punt van mijn stoel zat.
Kom daar eens om in deze tijd van Su-
perman, E.T. en Close encouters! Een
film in de categorie "mag-u-niet-mis-
sen". De hoofdrol van Antonio wordt ge-
speeld door de begenadigde danser An-
tonio Gades. Carmen zelf is een creatie
van Laura del Sol. Let u vooral op het
ongelooflijk creatieve kleurgebruik in
deze film.
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Midden-Oosten blijlt kruitvat

Het volgen van wat er in het Midden-Oosten gebeurt valt niet mee. Ik wil me daar.
als journalist. niet over beklagen - het is mijn werk. Maar dan nog gebeurt het je
wel eens, dat je klem komt te zitten tussen de gebeurtenissen van de dagen waarin
je je artikel schrijft en die welke zich afspelen op het moment dat je stuk de lezer
onder ogen komt.
Dit stuk wordt geschreven met naast de kop koffie nog een stuk verse boterletter.
terwijl het de lezer eerst bereikt na de oliebollen. En gezien de hoeveelheid gebeur-
tenissen die zich afspelen in het gebied tussen de Rode Zee. de Perzische Golf en de
Middellandse Zee kan gerust worden verondersteld dat er de komende weken veel
gaat veranderen. Zoals het nu gaat immers kan het nauwelijks duren. Erger nog. er
gaan stemmen op die vrezen dat het in het Midden-Oosten tot een confrontatie
tussen de Verenigde Steten en de Sovjet-Unie zal komen - een angstaanjagende
gedachte.

zijn meest afgrijselijke vormen was
eveneens een van hun middelen.

Palestijnse terreur

Met het noemen van de Palestijnse ter-
reuracties zijn we weer aan het eind
van 1983. Op het moment dat Yasser
Arafat. de leider van de Palestijnse be-
vrijdingsorganisatie PLO. op het punt
staat om uit de Libanese stad Tripoli
geëvacueerd te worden, vernemen we
weer van een bomaanslag op Israëli-
sche burgers. in de stad Jeruzalem nog

--_._--
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oorlog bezette Israël een gedeelte van
Jordanië, de westelijke Jordaanoever.
voornamelijk bewoond door Palestij-
nen. Onder die Palestijnen was intus-
sen een sterke beweging gegroeid van
verzet tegen de staat Israël en naar de
stichting van een Palestijnse staat. We
hebben daar vooral van vernomen
doordat de Palestijnen zich niet tot poli.
tieke middelen beperkten. Terreur in

Eindeloze onrust

Israël lijkt, in vergelijking met Libanon
en Jordanië, een oase van rust. Sinds de
staat Israël tot stand kwam heeft dit
land zich ontwikkeld tot een stabiele
democratie met een betrekkelijke wel-
vaart en een hoge graad van ontwikke-
ling. Wel heeft het. vanaf zijn onafhan-
kelijkheid. steeds te maken gehad met
oorlogen en geweld, in 1948, 1956, 1967
en 1973 bijvoorbeeld, toen Arabisch-Is-
raëlische oorlogen uitbraken. Maar ook
tussen deze oorlogen door heeft Israël
steeds met geweld te maken gehad, en
dan vooral na de oorlog van 1967. In die

De hoofdmoot der ontwikkelingen in het
Midden-Oosten, en dan vooral aan de
oostelijke oever van de Middellandse
Zee, laat zich in enkele trekken schet-
sen. Na het onafhankelijk worden van
Libanon (in 19411.Jordanië (in 1946) van
Israel (in 1948) is het daar nooit meer
rustig geweest. Deels komt dat omdat
Libanon door de Fransen weliswaar re-
delijk welvarend werd achtergelaten.
maar zonder staatsinrichting die aan
alle, zeer uiteenlopende. bevolkings-
en belangengroepen recht deed. In feite
verkeert Libanon nu al tientallen jaren
in een soms smeulende. soms hoog op-
laaiende burgeroorlog. In die burger-
oorlog hebben zich door de jaren heen
diverse buitenstaanders gemengd. De
Verenigde Staten, Syrië en Israël bij-
voorbeeld, om van de Verenigde Naties
nog te zwijgen, evenals van de Palestij-
nen. die in de internationale politiek
officieel helemaal geen plaats hebben.
Jordanië is. in vergelijking met Liba-
non, een rustig land. De meest in het
oog springende gebeurtenissen in dat
land zijn de deelname aan de Arabi-
sche oorlogen tegen IsraëL de moord op
koning Abdoellah in 1951 en de oorlog
van koning Hoessein tegen de Palestij-
nen, in 1970 - die door de Palestijnen
werd verloren. waarop ze naar Libanon
trokken.
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EGO: strijdrekken

nen alleen maar komen van de direct
betrokkenen. de Libanezen, de Syriërs,
de Israëliërs, de Jordanezen, de Pales-
tijnen. En de Egyptenaren. Want ooit
zijn er eerder Amerikaanse troepen ac-
tief geweest in het Midden-Oosten, in
1958in Libanon. Toen vreesden de Ame-
rikanen ook de toenemende invloed van
de Sovjet-Unie. Die vrees was toen meer
gerechtvaardigd dan nu. In die tijd na-
melijk leunde ook Egypte op de Sovjet-
Unie. En op dit moment betoont het land
zich, samen met Saoedi-Arabië, een be-
trokkene dieer veel aan doet om te voor-
komen dat er echt brokken gaan vallen.
In die zin is nu de situatie in het Mid-
den-Oosten in feite iets minder span-
nend dan in 1958. Ze wordt. omdat de
huidige Amerikaanse president wat
scheutiger is met felle uitspraken dan
president Eisenhower in die tijd. alleen
gevaarlijker gemáákt.

Vandaar ook de conclusie dat de situa-
tie, opgenomen bij de boterletter. bij de
oliebollen nog even verward zal zijn. Of
ze gevaarlijker zal worden hangt vooral
af van de VS en de Sovjet-Unie, voorlo-
pig echter vooral van de VS. Dit mach-
tigste land ter wereld, zélfs dit machtig-
ste land ter wereld kan in het Midden-
Oosten weinig doen waarmee alle par-
tijen tevreden zullen zijn. Het heeft daar
dus geen functie.
Oplossingen voor de problemen kun-

regering en van de Amerikaanse mili-
tairen ter plekke.

Rol van de VS

Maar hoe het ook gaat, of afloopt. zelfs
wanneer de VS, geschrokken van het
wespennest waarin ze zijn terechtgeko-
men, proberen om een soort vredesre-
geling tot stand te brengen voor Liba.
non. dan zijn we er nog niet. Want al
trekken bijvoorbeeld Syrië en Israël
zich geheel terug uit I.:-ibanon,dan blijft
toch in beide landen de gedachte leven
dat ze eigenlijk een deel van Libanon
willen hebben. Zowel in Syrië als in Is-
raël leeft in bepaalde kringen de ge-
dachte aan duurzame gebiedsuitbrei-
ding op Libanees grondgebied. En tus-
sen dit alles door manoeuvreren, nog
steeds en nog altijd even verbeten, de
Palestijnen, die ook niet zullen rusten
voor zij een eigen gebied, een eigen
land hebben .

wel. Juist een bomaanslag als deze
geeft aan, hoe moeilijk het is en zal zijn
om ooit tot rust te komen, in dat weste-
lijke Midden-Oosten.
Die rust bereik je namelijk niet met
zwaar geweld, zoveel is nu wel duide-
lijk. Toen Israël vorig jaar onder het
motto 'Vrede voor Galilea' Libanon bin-
nentrok teneinde de PLOdaar te verdrij-
ven, leek dat aanvankelijk te lukken.
Nu blijkt, dat er nog minstens twintig-
duizend gewapende Palestijnen over
zijn. Die vechten weliswaar nu onder-
ling, maar ze zijn er nog en uiteindelijk
zullen ze zich weer in Libanon proberen
te vestigen en zich op allerlei manier
tegen Israël richten. Zoals met bom-
aanslagen. Een voor Israël zeer onge.
wenste situatie. omdat je tegen terreur
nu eenmaal bijzonder weinig kunt be-
ginnen.

!De Amerikaanse militaire bemoeienis
met de toestand in Libanon kan zeer
.gevaarlijk worden voor de wereldvre-
de, omdat Syrië verdragen heeft met de
'Sovjet-Unie die het bescherming
'bieden in geval van een aanval op zijn
-grondgebied. Willen de VSdus een con-
.frontatie met de Sovjet-Unie vermijden,
dan zullen ze dus van Syrisch grondge-
'bied moeten blijven. Dat kan in bepaal-
de gevallen nog wel eens ongewenste
'beperkingen opleggen aan militaire ac-
ties, vooral in de lucht. Op dergelijke
momenten zal veel afhangen van de
!koelbloedigheid van de Amerikaanse

Syrië

Dit laatste geldt natuurlijk ook voor Li-
banon. waar christenen, moslims. Pa-
lestijnen, Israëliërs, Syriërs en Ameri-
kanen nu in een worstel partij verzeild
geraakt zijn die bijna onontwarbaar
lijkt. Het land is nu een legpuzzel gelijk.
verdeeld in gebieden en gebiedjes
waar uiteenlopende groeperingen zich
heer en meester weten. De hoofdlijn in
Libanon echter is, dat een deel van het
land nu bezet wordt door Syrië en een
ander deel door Israël. Officeel voeren
deze twee landen daar geen oorlog.
maar er wordt wel voortdurend vuur ge-
wisseld. Een complicerende factor is
nu. dat Syrië zich vooral militair zwaar
laat steunen door de Sovjet-Unie (Saoe-
di-Arabië zorgt vooral voor geld). Zo is
het dus mogelijk. om Syrië te gaan be-
schouwen als een verlengstuk van de
Sovjet-Unie - een gedachtengang die
momenteel in Washington als vanzelf-
sprekend wordt beschouwd. En die van-
zelfsprekendheid heeft er voor gezorgd
dat de Verenigde Staten. die aanvanke-
lijk als onderdeel van een internationa-
le vredesmacht naar Libanon waren ge-
komen, zich nu meer en meer als partij
in de twisten is gaan opstellen. Niet de
wettige regering van Libanon, niet
tweede belanghebbende IsraëL maar
de relatieve buitenstaander Verenigde
Staten heeft zich nu in de situatie ge-
mengd - gewapenderhand. Dat is weer
eens wat anders dan het tot stand bren-
gen van een vredesovereenkomst, zoals
president Jimmy Carter dat indertijd
tussen Egypte en Israël deed!
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Gitaristen in de jazz

In dit artikel wil ik graag eens aandacht schenken aan de gitaar in de jazzmuziek.
omdat. naar ik aanneem, dit tijdschrift vooral wordt gelezen door .. jeugdige mili-
tairen". Deze groep is natuurlijk vooral opgegroeid met de popmuziek en daarin
heeft de gitaar vanaf het begin een dominerende rol gespeeld.
Tevens mogen we rustig zeggen. dat in de pop de amateuristische bespeling van
de gitaar. zoals we die in de jaren '60 helaas maar al te vaak hoorden. heeft
plaatsgemaakt voor een zeer professionele aanpak. Muzikanten als Eric Clapton.
Joho McLaughlin en tegenwoordig Mark Knopfler hebben zeer veel technische
bagage.
Om de jazz voor een wat jonger publiek toegankelijk te maken. lijkt mij de gitaar
dan ook het ideale aanknopingspunt. Zo wil ik aan de hand van een aantal
jazzgitaristen en hun platen proberen een brug te slaan tussen pop. en jazzmuziek.
Daarbij beperk ik mij dan voornamelijk tot die musici die vooral solistisch op de
voorgrond traden op nog treden. Barney Kessel

Django Reinhardt

De eerste gitarist. die solistisch in de
jazz een rol van betekenis speelde, was
de Belgisch.Franse zigeuner Django
Reinhardt. Hij werd in 1910te Liverchies
in België geboren en stierf in 1953 in
Fontainebleau.
Django verkreeg zijn faam vooral bij het
Quintette van de Hot Club de France
met 0_0. violist Stephane Grappelli. Hij
bezat een enorme techniek, wat des te
verbazingwekkender was, omdat hij
het gebruik van linker pink en ringvin-
ger praktisch miste! Django's stijl van
spelen was volstrekt uniek en nooit
geëvenaard. Hij was en is een van die
zeldzame muzikanten, waarover de me-
ningen niet verdeeld zijn. Django speel.
de op zijn eerste platen uitsluitend
akoustisch gitaar, hoewel hij later ook

Joe Pass
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wel de elektrische gitaar ter hand nam.
De dubbele l.p. "Django Reinhardt Por-
trait" op Barclay DALP2/39 bevat al zijn
successen met de Hot Club de France,
waaronder zijn prachtige compositie
..Nuages'.

Charlie Christian

De eerste vernieuwer op de gitaar was
Charlie Christian, die in 1942op 26-jari-
ge leeftijd te New-York.overleeg aan
tbc. Hij was het, die de elektrische gi-
taar in de jazz introduceerde en hij was
tevens de eerste, die bebop op dit in-
strument speelde. Hij werd vooral be-
roemd door zijn medewerking aan de
diverse groepen van Benny Goodman,
de bekendste jazzmusicus uit die tijd.
Op de platen met Goodman speelt
Charlie Christion uiteraard swingmu-
ziek, want de bebop zou pas na 1945
meer bekendheid krijgen, omdat in de
V.S. in de jaren daarvoor geen grammo-
foonplaten gemaakt mochten worden!
Een prima plaat om met Christion ken-
nis te maken is ..Live 193911941"op Jazz
Anthology JA 5181.

Tal Farlow

Een gitarist. die na de oorlog veel furore
maakte met zijn strakke spel. was Tal
Farlow. Hij vormde omstreeks 1950met
vibrafonist Red Norvo en bassist Char-
les Mingus een fameus trio!
Tal Farlow was een autodidokt. een
man dus, die zich alles door zelfstudie
eigen had gemaakt.
Hij speelde dan ook altijd in combo's en
niet in grote orkesten, omdat hij slecht
noten kon lezen.
Veel van zijn vroegere platen zijn mo-
menteel weer verkrijgbaar via Japanse
releases en hij klinkt op deze opnamen
nog steeds voortreffelijk, hetgeen we
helaas niet kunnen zeggen van zijn op-
tredens dit jaar met een groep jazzvete-

ranen. Van de oude Tal Farlow bleek
niet veel meer over te zijn! Ter kennis.
making zou ik "The Interpretations oi
Tal Farlow" (Verve MV2542)willen aan.
bevelen.
De gitarist, die in de jaren '50 aanvan-
kelijk de meeste polls won, was echter
Barney KesseL een zeer compleet musi.
cus, die ook tegenwoordig nog zeer
goed speelt.
Hij heeft ongelofelijk veel platen ge-
maakt en ik zou van zijn recentere werk
vooral de opnamen voor het ConcordIa-
bel willen aanraden.

Wes Montgomery

De meest interessante gitarist van na
de oorlog was, naar mijn mening, echo
ter Wes Montgomery. Deze in 1925gebo.
ren musicus overleed, veel te vroeg, in
1968.
Wes werd pas op latere leeftijd beo
roemd, omdat hij er lange tijd de voor.
keur aan gaf om samen met zijn broer~
Monk en Buddy in hun geboortestad In.
dianapolis te blijven spelen, waardoor
hij slechts lokale bekendheid verwierf.
Pas na lang aandringen was hij bereid
om naar New Vork te gaan en toen pO!:
begon zijn eigenlijke carrière.
Wes was een zeer originele muzikant.
die altijd zonder plectrum speelde er
daardoor gemakkelijk herkenbaar was.
Wes Montgomery was degene, die het
spelen van solo's in oktaven introdu.
ceerde en daarmee destijds veelopzier
baarde. Tegenwoordig passen veel gi
toristen dit oktavenspel toe, omdat hel
technisch niet zo moeilijk is, maar deZE
manier van spelen zal altijd met dE
naam van Wes Montgomery verbander
blijven.
Ook Wes heeft in zijn tamelijk korte car,
rière veel platen gemaakt. maar de bes
te opnamen vind ik nog steeds die mel
zijn broers. Het lijkt wel. of hij zich dar
het meest op zijn gemak voelt. Een moo"



{oorbeeld hiervan vinden we op de l.p .
•Groove Yard" op Riverside SM) 6141.

Cenny Burrell en Joe Pass

van de vele gitaristen, die de laatste 20
aar naar voren zijn gekomen, wil ik
looral Kenny Burrell en Joe Pas
loemen.
Cenny Burrell kreeg al in de jaren '50
)ekendheid en is steeds een uiterst con-
:;tant musicus geweest. Hij speelt altijd
:;maakvol en swingend, maar ik mis bij
lem wel eens het spectaculaire. Dit
reffen we wel aan bij Joe Pass, die voor
let eerst bekendheid kreeg, toen hij als
irugsverslaafde in het Synanonorkest
:ipeelde. Synanon is een bekend afkick-
:entrum in de V.S. Sinds die tijd heeft
oe Pass zich ontwikkeld tot een tech.
lisch geweldenaar voor wie geen zee te
lOOggaat. Van zijn vele platen noem ik
,Portraits of Duke Ellington" op Pablo
!310716.

)op~én jazzgital'isten

Ion de gitaristen, die zowel in de pop-
ds in de jazzmuziek actief zijn of zijn
leweest, noem ik John McLaughlin en
.arry Coryell. Ik kan me bij het horen
'on de muziek van deze heren, achter
liet aan de indruk onttrekken, dat ze
~en beetje op twee gedachten hinken!
'iet is geen echte pop en ook geen echte
;wingende jazz, hoewel het technisch
lllemaal volmaakt is. Daarbij komt
log, dot het voor de oren van uw scri-
)ent weleens wat al te avantgardis-

,aay Coryell

tisch klinkt!

Een man, die in de jazz een grote naam
had kunnen krijgen, is George Benson.
Opnamen uit 1970en '71 wijzen duide-
lijk in die richting. George Benson heeft
er echter de voorkeur aan gegeven om
vooral als zanger wat meer op de popu-
laire toer te gaan, hetgeen hem geen
windeieren heeft gelegd! Daardoor is er
naar mijn mening een groot jazzgitarist
verloren gegaan.
Luister maar eens naar de l.p. "Straight
Life.'. verkrijgbaar op CTI 6007.
Helaas is er onder de talloze jongere
gitaristen momenteel niet een, die er
echt uitspringt. of het zou Pat Metheny
moeten zijn. Maar hij beweegt zich in
het gebied tussen jazz en pop en we
moeten nog maar afwachten in welke
richting hij zich definitief zal ontwik-
kelen.

Tenslotte wil ik alle liefhebbers en toe-
komstige liefhebbers nog wijzen op de
dubbell.p.m "The Great Jazz Guitar AI-

bum" (Verve 2683065), waarop vele van
de door mij genoemde muzikanten te
horen zijn.
Dit album is zeer geschikt om van iede-
re popfan tevens een jazzfan te maken.

Theo Carree

toen kinderen inbraken in
computers
en opa's nog de knop
bedienden
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Frans Masereel' s vlucht
naar het zuiden

De in 18S9 in het Vlaamse Blankenberge geboren Frans Masereel was zonder
twijfel de grootste houtsnijder van deze eeuw. en daarnaast een zeer bekwaam
tekenaar. In zijn werk stond altijd de mens centraal. De mens met al zijn zorgen en
noden. maar vooral met zijn verlangen naar een betere toekomst. Frans Masereel
had in tegenstelling tot zijn vele kunstzinnige tijdgenoten een uiterst positief
mensbeeld. Zijn grote solidariteit met de zwakkeren. de kritiek op de heersende
toestanden overschaduwden zijn positieve visie niet. Kritiek en strijd werden altijd
door Masereel als een weg naar de vreugde van het leven beschouwd.

Eerste wereldoorlog

Als de eerste wereldoorlog uitbreekt is
Frans Masereel met vakantie in Bretag-
ne en hij keert snel naar zijn woon.
plaats Gent terug. Aan de vooravond
van de dag dat deze stad door de Duit.
sers bezet zal worden, vlucht hij via
Duinkerken naar Parijs.
In 1916 bevindt Masereel zich in Genè-
ve, waar hij vriendschap sluit met de
Franse schrijver en pacifist Romain Rol.
land. Hij maakt houtsneden voor het
tijdschrift Les Tablettes en ongeveer
1000tekeningen voor La Feuille. die bij.
na dagelijks de strijd tegen de oorlog in
beeld brengen.

Masereel reist veel. illustreert boeken
en maakt beeldromans. In 1924 wijdt hij
zich vooral aan het schilderen, zonder
de grafische kunst uit het oog te ver-
liezen. Het jaar daarop koopt Masereel
een vissers woning in Equihen, een
klein vissersdorp in de duinen aan de
Franse kust. Dit huis is al omgebouwd
door een kunstenaar en bevat een flink
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atelier. Hier woont hij tot 1939. Onder.
tussen ontvangt hij vele opdrachten er
wordt zijn werk in nagenoeg de hele
wereld tentoongesteld.

In de eerste wereldoorlog was hij VÓÓI
alles overtuigd pacifist. Deze oodo£.
zag hij als een strijd van kapitalister
om afzetgebieden te veroveren. Het wm
doodgewoon een slachting van men
sen. Nergens kon de verdediging var
een ideaal ontdekt worden. In 1914-19H
werd mas'samoord bedreven. Mase
reels bundels Politische ZeichnungeI
en Gisteren nog misdaad ... heden?
getuigen daarvan op een indringendf
wijze.

Tweede wereldoorlog

Toen de tweede wereldoorlog in 193!
uitbrak, was Masereel in Parijs. De be
kende schrijvers Georges Duhamel er
Jean Giraudoux, waarvan de laatst!
minister van informatie was, verzoch
ten hem met hen samen te werken. Ma
sereel nam dit aanbod aan en was eni



ge tijd in dienst van Giraudoux's minis-
terie en wel op de Duitslanddienst. Ook
andere bekende persoonlijkheden
werkten mee, zoals de schrijver Alfred
Döblin, de auteur van Berlin.Alexan-
derplatz. Omdat Masereel zeer bekend
was onder de linkse Duitse jeugd, te-
kende hij vlugschriften tegen Hitier. die
door vliegtuigen achter de Duitse linies
werden uitgeworpen. Hij signeerde die
met zijn beginletters F.M.

De tweede wereldoorlog speelde zich
op een heel ander vlak af dan de eerste,
Altijd had Masereel een intense strijd
gevoerd tegen alle vormen van fascis.
me en nationaal-socialisme. Zijn werk
in Parijs lag volgens hem in het ver.
lengde van deze aktiviteiten en nu het
tot een gewapend conflict kwam, wilde
hij ook daaraan zijn bijdrage leveren.
Masereel bood zich zelfs aan om dienst
te nemen in het Franse leger, doch
daarvoor werd hij te oud bevonden. Als
in 1940de ineenstorting van het Franse
leger plaats vindt. wordt hem aangera-
den Parijs zo spoedig mogelijk te verla-
ten. Met nog anderen, die zeker door de
nationaal-socialisten gevangen zou-
den worden genomen, vertrok Masereel
met zijn vrouwen weinig geld op zak,
voor een voetreis. richting Orléans.
De dood reed mee

•Deze vlucht naar het zuiden was ver-

schrikkelijk. Frans Masereel's bundel
"Die Apokalyptischen Reiter". die in
1954 bij het Europa Verlag verscheen,
geeft in 24 tekeningen in oostindische
inkt. een beeld zoals deze dagen in zijn
herinnering zijn blijven voortleven.
In een voorwoord onder de titel" Wie
die Apokalyptischen Reiter entston.
den" schrijft hij o.a. "Vertellen waarom
en onder welke omstandigheden ik de-
ze reeks tekeningen gemaakt heb, is he.
lemaal niet zo gemakkelijk, want het is
niet meer dezelfde stemming, waarin ik
mij nu in 1953 in een nogal vreedzame
omgeving bevind. Ik moet eerst probe-
ren die andere stemming in mij weer
wakker te doen worden ... Ik wil een
kort ogenblik de ogen sluiten om mijn
herinneringen aan toen weer op te roe.
pen. Dat was in juni 1940."

En dan maakt Frans Masereel een aan-
grijpende serie van 24 tekeningen, die
ongewild ook een toekomstvisie heb-
ben en waarvan we er enkele bij dit
artikel afdrukken. De belevenissen zijn
zo gruwzaam. dat ze nauwelijks in
woorden zijn uit te drukken. Zo nu en
dan maakt Masereel onderweg potlood-
schetsen. En dan altijd maar weer
voort. verloren in de menigte van vrou-
wen. kinderen, grijsaards en soldaten,
die met alle soorten voertuigen, kanon-
nen en dieren een chaotische aanblik
geven. En deze eindeloze mensenme-
nigte vluchtte voor de salvo's die van
alle kanten op hen werden afgevuurd.
Van boven. van onder. van achter en
van voren. Het scheen of het einde der
wereld nabij was .

De dood op het vale paard. de Apoka-
lyptische ruiter, reed mee en zijn oogst
was groot. Tot slot schrijft Masereel: "Ik
denk dat mijn indrukken met die van
vele andere mensen, die ook dit tijdperk
moesten meemaken, opnieuw velen
zullen beroeren. Het was mijn bedoe.
ling het wrede van deze gebeurtenissen
juist weer te geven. Ik wilde ze anderen
tonen. in de hoop dat deze daaruit de
gevolgtrekking zullen maken eens ge-
zamenlijk en hand in hand dezegenvol.
Ie weg naar de vrede te betreden."
Maar daar zijn we helaas nog altijd ver
van af! Jan Kooijman
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Ravensbrück

Over het leven en vooral het lijden in de
koncentratiekampen is al veel geschre-
ven. Heel veel zelfs. Toch heeft Dunya
Breur daar met haar "Een verborgen
herinnering" een zeer opmerkelijk boek
aan toegevoegd. De auteur is de doch-

Vredesbeweging

"Het doel en de middelen. De strategie
van de Nederlandse vredesbeweging"
is de veelbelovende titel van een boek
over de vredesbeweging in ons land. In
het hele boek zal men echter tevergeefs
zoeken naar een algemeen aanvaarde.
laat staan uitvoerbare strategie. Dat is
natuurlijk ook niet zo eenvoudig.
Het boek bevat vraaggesprekken met
bekende voortrekkers van IKV, Stop de
N.bom, Vrouwen voor Vrede en het Plat.
form Radicale Vredesgroepen. Verder
in het boek een diskussie tussen Nico
Schouten (Stop de N.bom) en Laurens
Hogebrink (IKV)over vijf jaar vredesbe-
weging. Het laatste deel wordt ingeno-
men door een diskussie tussen verte.
genwoordigers van de eerdergenoem-
de groeperingen over het doel en de
middelen van de vredesbeweging.
Het boek is onvolledig (Icto en Stichting
Vredespolitiek bv. ontbreken) en dus ze.
ker geen "gids voor de Nederlandse
vredesbeweging" te noemen. Deson.
danks toch van belang, omdat over de
problemen van strategie en taktiek door
de vredesbeweging niet genoeg nage-
dacht kan worden. Eénstemmigheid zal
toch een eerste vereist zijn wil men echt
iets bereiken.
"Het doel en de middelen" door Lau
Brouwers en Jaap Rodenburg werd uit-
gegeven door Jan Mets te A'dam. Prijs
f 12.50.

Fout geweest

De stroom boeken over de Tweede We-

velt Polen verkwanselde".
Sulzberger was ook aanwezig op de
roemruchte Jalta.konferentie, die in fe.
bruari 1945 op de Krim(Rusland) werd
gehouden tussen de geallieerde leiders
Churchill. Roosevelt en Stalin.
In "Terug naar Jolta" geeft de auteur
een boeiend verslag van de voorge.
schiedenis van Jalta. van de konferen-
tie zelf en van de uiteindelijke resulta.
ten. Hij konkludeert dat m.n. de zieke
Roosevelt zich door Stalin in de luren
heeft laten leggen. hoewel ook Chur.
chili niet geheel vrijuit ging. Sowjet. lei-
der Stalin werd aldus de grote overwin.
naar en het Poolse volk de verliezer.
Weliswaar beloofde Stalin in Jalta dat
Polen in 1945 een vrij land zou worden,
maar een ieder weet dat daar niets van
terecht is gekomen. "Terug naar JoHo"
door Cyrus L. Sulzberger verscheen bij
Yan Holkema en Warendorf te Bussum.
Prijs f 19.50.

lalta

Van de hand van de bekende voormalig
buitenland-korrespondent van de New
York Times, Cyrus 1. Sulzberger ver-
scheen onlangs het boek ,.Terug naar
Joho", met als ondertitel "Hoe Roose.

In "Het lot van de aarde" beschrijft de
Amerikaan Jonathan ScheIl de afschu.
welijke gevolgen van het gebruik van
atoomwapens. Dat gebeurt m.n. in het
eerste hoofdstuk. Wat er nog rest wan-
neer de twee grootmachten hun mega-
tonnen.arsenaal tegen elkaar hebben
ingezet is "Een republiek van insekten
en gras" en voor de rest niets meer.
In hoofdstuk twee (De tweede dood)
pleit Scheil voor het aanleren van een
even sterke weerzin tegen de vernieti.
ging als bij de mens al aanwezig is te-
gen de dood. Dit zou een manier kunnen
zijn om de kans op een kernoorlog te
verhinderen. In het laatste hoofdstuk
doet de auteur de (niet nieuwe) sugges.
tie de souvereine staten zo snel moge-
lijk op te heffen en te "kiezen voor een of
ander alternatief van politieke organi.
satie". Dit uit bittere noodzaak, niet al.
leen om het aardse leven maar ook om
de menselijke beschaving te redden.
Het behoeft geen verdere toelichting
dqt het geen aangenaam doch wel een
heel nuttig boek is.
"Het lot van de aarde" door Jonathan
ScheIl verscheen bij uitg. Van Holkema
en Warendorf te Bussum. Prijs f 29,50.

ter van het verzetsechtpaar Aat (Adrie)
en Krijn Breur. die in november 1942
werden opgepakt. Krijn werd enkele
maanden later in het geheim doodge.
schoten. Aat werd met haar enkele
maanden oude dochtertje Dunya ge-
vangen gezet. Toen Aat op transport
naar Duitsland werd gesteld werd Du-
nya aan de poort van de gevangenis
door haar grootouders overgenomen en
opgevoed. Aat overleefde de hel van
Ravensbrück. maar verbleef na de be.
vrijding nog jaren in sanatoria. Als Du-
nya tien jaar oud is wordt het drietal (ze
had ook nog een broer) weer herenigd.
Aat Breur-Hibma was schilderes. In ge-
vangenschap maakte zij schetsen van
haar medegevangenen. Deze tekenin-
gen waren door toevallige omstandig-
heden bewaard gebleven. Dunya Breur
wist van het bestaan van deze tekenin-
gen. Ze durft echter pas als volwassen
vrouw haar moeder ze te vragen in te'
zien. Aan de hand van deze tekeningen
lukt het de moeder de dochter haar
kampervaringen te vertellen.
..Een verborgen herinnering" bevat
naast alle tekeningen ook de herinne.
ringen van Aat Breur over het leven in
het vrouwenkamp Ravensbrück. Het re.
sult oot is een ontroerend en hartver-
scheurend verslag over moed en vast.
beradenheid van vrouwen onder ek-
streme omstandigheden.
Een heel bijzonder boek!
"Een verborgen herinnering" door Du-
nya Breur is een uitgave van Tiebosch
te Amsterdam. Prijs f 28,50.

Nucleaire holocaust
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Absurde verhalen

Van de Finse schrijver Veijo Meri ver-
schenen in de jaren zestig twee boeken
in Nederlandse vertaling tw. "De kuil"
en .,Een kwestie van touw". Beide boe.
ken (destijds uitgegeven door Meulen.
hoft) hadden de Tweede Wereldoorlog
als thema. Hetgeen niet verwonderlijk
is, want leven en werk van Meri (geb.
1928)is sterk beïnvloed geworden door
deze gebeurtenis.
Het is een goede gedachte geweest van
de kleine uitgeverij Tabulo om in haar
Finse Bibliotheek een bundel verhalen
van deze Meri te laten verschijnen. Het
zijn acht verhalen met sterk absurdisti.
sche trekken. Vier handelen over oor-
logssituaties.
In "Loopgravenoorlog" bv. sterft de
hoofdpersoon, Vihtori Lumimaa. door
een granaatscherf achter het oor, zit-
tend op een latrine in het bos. "En Lu.
mimaa sneuvelde op het schijthuis, zei-
den de mannen als men het weer eens
had over iemand die onder bijzondere
omstandigheden om het leven was ge-
komen".
Werkelijk schitterende verhalen.
"Yerhalen" door Veijo Meri verscheen
bij Tabulo te Amsterdam. Prijs f 20.-.
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!Idoorlog houdt niet op. Dat op zich is
-iets bijzonders. Opmerkelijk is dat
ch onder deze boeken, de laatste tijd,
Jk enkele uitgaven bevinden over de
mte kant van de oorlog.
en zeer belangwekkende bijdrage le-
ert, in dit kader, de kultureel antropo-
1ge Inge P. Spruit met een biografie
ver een anonieme Nederlandse ex-SS-
r: .. Onder de vleugels van de partij".
ia jarenlange gesprekken heeft de au-
~ur het levensverhaal van deze man
'eten op te tekenen. Dat loopt via
mgdstorm, opvoeding in een Kinder-

eim van het Derde Rijk, werkzaamhe-
en in de oorlogsindustrie en een oplei-
ing tot SS. kommando. Overleeft de
lag om Arnhem en het Ardenoffensief
m, na de oorlog, op 16-jarige leeftijd,
ijf jaar in kindertehuizen te belanden.
eropvoeding .
en onvoorstelbaar en boeiend relaas.
Onder de vleugels van de partij" door
1ge P. Spruit werd uitgegeven bij Het
lereldvenster te Bussum. Prijs f 27,50.

vonturenroman

et boek "De Avonturier" is zoals de
tel al doet vermoeden een avonturen-
)man. Liefhebbers van dit genre zullen
it boek, geschreven door Hervé la Mar-
!, zeker kunnen waarderen.
e achtergrond, waartegen het verhaal
'ordt geplaatst, zijn de politieke kon-
ikten in de huidige wereld.
oofdpersoon is de ongeveer vijftig jaar
ude Engelse kolonel McGregor die
leer vijanden dan vrienden bezit.
ieermalen heeft hij oog in oog met de
ood gestaan bv. als gevechtsvlieger in
orea, Vietnam en tal van andere
randhaarden in de wereld. Want waar
rotzooi" is is McGregor. Als de oorlog
1 Koerdistan (Midden Oosten) piotse-
ng verhevigt, zoekt Interpol naarstig
aar de figuur die de opstandelingen
::mwapens voorziet. Zit McGregor hier
'eer achter?
:r Marre beschrijft in dit boek niet zo-
:!er de wereld van een avonturier als
'el de wereld achter het zwarte-wa-
encircuit.
De Avonturier" door Hervé la Marre
'erd uitgegeven door .. De Sfinx" te
uizen. Prijs f 23.50.

anne

e door het Ikon afgelopen jaar uitge-
Jnden TV-serie Sanne is nu ook in

Zoals beloofd in het novembernummer
van EGO hebben we uit de gezamenlij-
ke oplossingen van de visitekaartjes
van oktober en november weer een
drietal prijswinnaars geloot. Hun na.
men luiden:
Olette v. d. Werf in Kampen, platenbon
f 25,-
P. Evers in Ermelo, boekenbon f 15,-
Ivar de Bruin in Hoogland, platenbon
f 10,-
Proficiat voor de winnaars, die hun bon-
nen voor de feestdagen kregen toege-
zonden.

Voor de verandering weer eens een heel
andere puzzle, een zgn. magische trap,
waarbij horizontaal en vertikaal dezelf-
de woorden dienen te worden ingevuld
volgens onderstaande 10 omschrij-
vingen.

I. sponsachtig snoepgoed
2. lucht springer
3. jongensnaam
4. kippig geluid
5. munt
6. zie 3
7. voorste rij in de bios
8. bakruimte
9. andere zijde

10. 2 x 1

boekvorm uitgegeven. Willem Capteyn
schreef het verhaal. Nederland, zo wil
de story, gaat een proef-referendum
houden over het wel of niet plaatsen
van kruisraketten. Sanne en haar moe-
der zijn daar beiden bij betrokken. San-

Magische Irap
/ J • Y

f!
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••

r 9 ~ ,.
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0

Stuur de oplossing vóór 7 februari a.s.
naar EGO-redaktie, Coornherthuis,
Oranje Nassaulaan 71, 3708 Ge Zeist.
En vergeet niet voorkeur voor boeken- of
platenbon te vermelden. Eventuele
winnaars (bij tenminste 25 goede inzen-
dingen) maken we bekend in het maart-
nummer van EGO. Sukses!

ne maakt kennis met ChieL een pacifist
en fanatiek aktievoerder tegen de kern-
bewapening. Sanne, die gaat deelne-
men aan Chiels akties, raakt daardoor
in konflikt met haar moeder die lid is
van de Tweede Kamer en bevriend met
haar partijgenoot de minister van de-
fensie.
Het konflikt moeder en dochter ont-
brandt in de strijd rondom het kern wa-
penvraagstuk, waarbij machteloosheid
Sanne en Chiel tot een ekstreme vorm
van protest brengen.
"Sanne" door Willem Capteyn ver-
scheen bij uitg. Leopold te Den Haag.
Prijs f 19.90.

Wim Heij

EGO: krimpvrij
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