Dinsdag 18 september 2012.

Beste Roel,

Wil ik net vanavond je mijn indrukken over je boek gaan schrijven (zoals een half jaar
geleden beloofd), lees ik op je site dat er morgen een kort geding van je is tegen de AIVD.
Schandalig vind ik het zoals ze met documenten van mensen omgaan. Volgens mij is het daar
niet alleen administratief een rommeltje, maar heerst er ook een desinteresse om fatsoenlijk
met de gegevens om te gaan. Ik wens je heel veel succes morgen, ik hoop dat je het wint en
dat er daar wat gaat veranderen.
Het heeft even geduurd voor ik je boek uit had en tijd had om je te schrijven, maar goed, nu
dus eindelijk.
In 1965, bij het begin van Provo, was ik 10 jaar en waren we net vanuit Culemborg weer
terug verhuisd naar Den Haag. Politiek had nog absoluut niet mijn interesse. Het enige wat
ik me uit die tijd kan herinneren zijn de rookbommetjes van Provo bij het huwelijk van
Beatrix en Claus. Dat er in de jaren ’60 en ’70 zo’n strijd was tussen de autoriteiten en de
linkse jongeren heb ik eigenlijk ook nooit geweten. Ik kende je wel van foto’s uit de krant en
dat je een Kabouter was, maar daar hield het wel mee op. Marieke, mijn vriendin uit
Amsterdam, die drie jaar ouder is als ik, wist zich veel meer van die periode te herinneren.
Maar drie jaar in die leeftijdsgroep scheelt veel. Bovendien ging haar oudere broer toen ook
in de Jordaan wonen (vanuit Den Haag).
De dreiging van de Koude Oorlog kan ik me nog wel goed herinneren. Dat vond ik maar eng,
met die atoombommen. Ook nooit geweten dat er op Volkel dus gewoon 50 kernbommen
klaar lagen!
Al lezende heb ik meer besef gekregen van onze politieke geschiedenis en ben ik me ook
meer voor politiek gaan interesseren. Ik vind het nu ook wel een boeiende tijd, met de crisis.
Jammer alleen dat er nog steeds veel te weinig aandacht is voor het milieu. En door de
(economische) crisis lijkt de aandacht die ervoor was ook nog eens te verslappen. Wat dat
betreft ben je nu als GroenLinkser of Partij v.d. Dieren nog steeds een roepende in de
woestijn. Net als jij was 50 jaar geleden. En dat terwijl de klimaatverandering nu toch echt
merkbaar is. Deze natte zomer was er weer het bewijs van.
Ik vind het ook misdadig dat de BVD van jou zei dat je gewelddadig zou zijn en hoe dat ook je
politieke loopbaan heeft beïnvloed. Voor het onrecht wat jou daardoor jarenlang is
aangedaan mogen ze nu ook wel excuses maken. Wat hebben ze ook idioot veel
documenten over je verzameld.
Ik dacht eerst dat je de titel “Diepvriesfiguur” zelf had verzonnen, totdat ik las dat de BVD je
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echt zo genoemd heeft. Werkelijk niet te geloven dat ze je hadden willen interneren. Maar
ook dat je gevangen hebt gezeten om demonstraties. En zelfs ontvoerd bent geweest door
rechtse figuren. Ik heb nooit geweten dat het vroeger zo slecht gesteld was met de
democratie en de vrijheid van meningsuiting. Gelukkig is dat nu beter. Maar je strijd van
toen is je strijd van nu voor openbaarheid van je documenten door de AIVD geworden.
Tijdens de Ban de Bom demonstratie van 10 november 1961 woonden wij in Culemborg. Ik
was toen 6 jaar en heb er nooit van geweten. In 1974 kregen mijn ex en ik, toen we pas
getrouwd waren, op datzelfde kruispunt van de Anna Paulownastraat en de Javastraat een
motorongeluk, waar we bovenwonder goed van afkwamen.
Op pagina 27 schrijf je over het BVD‐gebouw op de Nieuwe Herengracht, tussen het Centraal
Station en het Binnenhof. Dat is de Herengracht. Je bedoelt denk ik het historische pand van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Heb ik het goed gelezen op je site dat er plannen zijn om je boek te verfilmen? Dat zou
geweldig zijn!
Ik kwam ook Korinthe 13 tegen in je boek. Mijn moeder wilde vaak dat mijn vader dat aan
tafel uit de bijbel voorlas. Het was haar lijfspreuk. Ze zei altijd: “Kinderen voedt je op met
liefde”. En zo deed zij ook.
Dit zijn mijn indrukken over je boek. Ik vond het plezierig en heel interessant om te lezen.
Roel, maak je niet te kwaad en nogmaals veel succes morgen!

Hartelijke groeten van
Hennie

2

