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‘De mens wordt geboren om te leven, 

en niet om zich voor te bereiden op het leven.’ 

- Boris Pasternak1 

 

‘Zij [de KGB’ers] zijn gek, en ik ben ook gek.’ 

- Andrej Amalrik2 

                                                 
1 Boris Pasternak, Dokter Zjivago (Amsterdam/Antwerpen 1967) 276.  
2 Het Parool,’Amalrik bleef weg: conflict met douane’, 1 juni 1976, 1.  
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Inleiding 

 

Op 1 augustus 1975 vroeg Joop den Uyl Leonid Brezjnev om een paar minuten van zijn tijd, 

nadat hij hem had gecomplimenteerd met zijn toespraak bij de bijeenkomst over de Helsinki-

akkoorden. De steeds verder aftakelende Brezjnev stelde dat hij oud was en geen tijd had, 

maar dat hij Den Uyl de volgende dag tijdens de pauze te woord zou staan. Doordat er 

helemaal geen pauze op de planning stond, vroeg Den Uyl aan de voorzitter een pauze in te 

lassen. Ondanks het tegensputteren van Brezjnev informeerde Den Uyl vervolgens naar het lot 

van Sovjetdissident Andrej Aleksejevitsj Amalrik, die was uitgenodigd om naar Nederland te 

komen. Brezjnev stond met een mond vol tanden, maar werd bijgestaan door de snel 

toegelopen Andrej Gromyko die Den Uyl probeerde te paaien met mooie woorden en stelde 

dat hij zich persoonlijk zou gaan bezighouden met het lot van Amalrik. Op dat moment werd 

Gromyko door een woedende Brezjnev teruggeroepen.3 

 Een jaar later zou Amalrik, samen met zijn vrouw Gjoezel, als vrij man door 

Amsterdam wandelen. Er ging echter een hele bureaucratische en diplomatieke strijd aan 

vooraf voordat Amalrik voet op Nederlandse bodem zette. Amalrik was één van 

Sovjetburgers die kritiek durfde te uiten op het Sovjetregime; in het Westen werden deze 

mensen dissidenten genoemd, zelf gebruikten ze de term andersdenkenden. Na de jarenlange 

terreur onder Jozef Stalin, waar elk oppositioneel geluid met harde hand werd onderdrukt, 

zorgde de wisseling van de wacht in 1953 dat er enige ruimte voor tegengeluid kwam. Onder 

Nikita Chroesjtsjov waren er twee periodes die we nu kennen als ‘de dooi’; in deze periodes 

was er een relatief mild repressief klimaat in de Sovjet-Unie. Ondanks het feit dat de ‘dooi’ in 

beide gevallen niet lang aanhield ontstond er bij de andersdenkenden het gevoel dat er 

mogelijk wat veranderingen in de Sovjet-Unie konden komen. Als snel nadat Chroesjtsjov in 

1964 het veld moest ruimen voor Brezjnev werd het repressieve karaker van het regime weer 

versterkt. Met het proces tegen de schrijvers Joeli Daniel en Andrej Sinjavski wilde het 

regime de andersdenkenden afschrikken. Het tegenovergestelde gebeurde: er ontstond een 

brede beweging die zich ging inzetten voor de rechten van de mens in de Sovjet-Unie.4 

Andrej Amalrik was één van de dissidenten die zich inzetten voor de rechten en 

vrijheden van de mens. Mede door het illegaal uitgeven van werken via de samizdat 

(thuispublicatie) en het verspreiden van manuscripten onder buitenlandse correspondenten 

                                                 
3 Andrej Amalrik, Dagboek van een provocateur (Utrecht/Antwerpen 1983) 361-362.  
4 Jan Willem Bezemer,’Inleiding’, in: J.W. Bezemer en M.P. van den Heuvel (ed.), De democratische beweging 
in de Sovjetunie, Documenten (Amsterdam 1971) 7-16. Jan Willem Bezemer en Marc Jansen, Een geschiedenis 
van Rusland, Van Rurik tot Poetin (Amsterdam 2010) 270-272. 
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kregen deze kritische geluiden ook in het Westen steeds meer aandacht. Deze aandacht 

beperkte zich aanvankelijk vooral tot media-aandacht, want de ontspanningspolitiek tussen de 

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zorgde ervoor dat de rechten van de mens een 

onderschoven kindje bleven. Ook vandaag de dag is dit nog steeds een probleem: zo liet Uri 

Rosenthal, de huidige Minister van Buitenlandse Zaken, weten dat internationale stabiliteit en 

de welvaart van Nederland de komende jaren een belangrijkere rol moeten spelen dan het 

verdedigen van de rechten van de mens.5 De dissidenten in de Sovjet-Unie, waaronder 

Amalrik, hekelden de détente, omdat het regime op deze manier niet onder druk kwam te 

staan en het volk kon blijven onderdrukken. Aan het einde van de jaren zestig kwam er een 

lichte verandering in deze situatie, toen in de westerse wereld de mensenrechtenbeweging aan 

een opmars bezig was. Dit vertaalde zich ook in de politiek: het hoogtepunt van de détente, de 

Helsinki-akkoorden, kan namelijk ook worden gezien als een triomf voor de rechten van de 

mens. In Helsinki-akkoorden werd, mede onder aanvoering van Nederland, een zogenaamde 

derde mand opgenomen die de rechten van de mens moesten waarborgen. Zo stond er in de 

derde mand dat er vrijheid van culturele uitwisseling moest zijn in en tussen de landen die de 

akkoorden zouden ondertekenen. Het Sovjetregime, dat vooral uit was op geopolitieke en 

handelsakkoorden, nam deze bepalingen uiteindelijk op de koop toe met de gedachten dat de 

vrijheden van de mens een interne aangelegenheid zou blijven.6  

In het huidige Rusland worden onder het bewind van Vladimir Poetin en Dmitri 

Medvedev kritische geluiden nog altijd onderdrukt; de bekendste voorbeelden hiervan zijn ex-

oliemagnaat Michail Chodorovski en de in 2006 vermoorde journaliste Anna Politkovskaja. 

Chodorovski gaf in 2003 financiële steun aan verschillende oppositiepartijen en werd 

vervolgens veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf in Siberië wegens belastingontduiking 

en fraude. Eind 2010 werd Chodorovski’s straf hernieuwd, zodat hij tot na de volgende 

verkiezingen in de gevangenis zit. De uitspraak van de rechter zorgde voor demonstraties van 

onder andere de liberale politici Boris Nemtsov en Eduard Liminov. Beiden moesten hun 

actie bekopen met een celstraf van vijftien dagen. Schrijnender was de moord op journaliste 

Politkovskaja en de vermeende betrokkenheid van het Russische regime bij deze moord; 

Politkovskaja schreef enkele kritische stukken en boeken over het beleid van de Russische 

leider Poetin.7 Het feit dat het naleven van de rechten van de mens vandaag de dag nog steeds 

                                                 
5 Volkskrant, ‘Rosenthal onder vuur vanwege standpunt over mensenrechten’, 15 december 2010.  
6 Duco Hellema, Neutraliteit & Vrijhandel. De geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen 
(Utrecht 2001) 283-285. Joshua Rubinstein, Soviet dissidents, their struggle for human rights (Boston 1980).  
7 De Volkskrant, ‘Politici oppositie krijgen celstraffen’, 3 januari 2011, 15. De Volkskrant, ‘Tientallen betogers 
oppositie opgepakt’, 5 januari 2011, 11.  
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niet vanzelfsprekend is, toont wel aan dat een blijvende aandacht op dit gebied nodig is. In de 

westerse media krijgen huidige dissidenten als Liu Xiaobo, Aung Sang Suu Kyi en 

Politkovskaja redelijk veel aandacht. 

Het hoogtepunt in de aandacht van de geschiedschrijving voor (Sovjet) dissidenten lag 

in de periode tussen 1975 en 1985; daarna zijn er nog maar weinig boeken verschenen over 

dit specifieke onderwerp, mogelijk als gevolg van de grote veranderingen in de Sovjet-Unie 

na het aantreden van Mikhail Gorbatsjov. Twee belangrijke overzichtswerken, beiden uit 

1980, die de opkomst van de dissidentencultuur in de Sovjet-Unie beschrijven zijn Joshua 

Rubensteins Soviet dissidents, their struggle for Human Rights en Marshall S. Shatzs Soviet 

dissent in historical perspective.8 Rubenstein sprak met verschillende dissidenten, waaronder 

Andrej Amalrik, voor het schrijven van het boek en richtte zich voornamelijk op de strijd voor 

mensenrechten in de Sovjet-Unie. Shatz ging op zoek naar de oorsprong van dissidentie in 

Rusland en plaatste de dissidenten in een historische perspectief.  

Overzichtswerken bestaan er dus al over de opkomst van de dissidenten, maar een 

case study toegespitst op de rol van Nederland ontbreekt nog. Om deze leemte te vullen is 

ervoor gekozen om het leven van Andrej Amalrik en zijn komst naar Nederland te bekijken. 

De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: ‘Hoe werd er door de Nederlandse kranten 

gereageerd op de komst van Andrej Amalrik naar Nederland in 1976?’ Er zal zowel gekeken 

worden naar de kwantitatieve als de kwalitatieve verschillen in de reacties van de kranten; 

volgde de krant de ontwikkelingen rondom Amalrik op de voet of werd er weinig aandacht 

aan hem besteed? Werd er positief of negatief gereageerd op de komst van Amalrik? Gaven 

de kranten een eenzijdig beeld of werden er meerdere kanten van het verhaal belicht? Om een 

gevarieerd beeld van de reacties van de kranten te geven worden er drie kranten uitgelicht: De 

Waarheid, de Volkskrant en Het Parool. De Waarheid was de communistische krant van 

Nederland, Het Parool was de krant waar Amalriks vriend Karel van het Reve voor werkte en 

de Volkskrant moet zorgen voor een uitgebalanceerd beeld. Voordat in hoofdstuk drie de 

receptie van Amalrik door de Nederlandse kranten wordt beschreven moet eerst de 

voorgeschiedenis aan bod komen.  

Amalriks leven en vertrek uit de Sovjet-Unie waren geen op zichzelf staande 

gebeurtenissen en moeten daarom in de juiste context worden geplaatst: de opkomende 

dissidentencultuur in de Sovjet-Unie. In hoofdstuk één zal Amalriks leven worden beschreven 

aan de hand van de opkomende dissidentencultuur in de Sovjet-Unie. Door te kijken naar de 

                                                 
8 Marshall S. Shatz, Soviet dissent in historical perspective (New York 1980). 
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veranderingen in het beleid van het Sovjetregime en de opkomst van de dissidenten kan de 

vraag worden beantwoord waarom Amalrik vertrok (moest vertrekken) uit de Sovjet-Unie. De 

overzichtswerken van Rubinstein en Shatz zullen, naast Amalriks Dagboek van een 

Provocateur (1980), de belangrijkste bronnen zijn die in hoofdstuk één worden gebruikt. 

In het tweede hoofdstuk zal aan de hand van archiefstukken van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en Amalriks Dagboek van een provocateur worden ingezoomd op het 

proces dat voorafging aan Amalriks vertrek uit de Sovjet-Unie in juli 1976. De vraag die 

hierbij centraal staat is: ‘Hoe komt het dat Amalrik juist naar Nederland ging?’ In het archief 

van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een dossier over Andrej Amalrik; het 

leeuwendeel van het dossier bestaat uit de correspondentie tussen het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Ambassade in Moskou, met als hoofdrolspelers Max 

van der Stoel (minister van Buitenlandse Zaken) en ambassadeur Jan Huydecoper. In het 

dossier zijn daarnaast de door Tweede Kamerleden gestelde Kamervragen over Amalrik 

opgenomen. Door Amalriks dossier te bestuderen kan worden bekeken wie zich bezighielden 

met het lot van Amalrik en hoe Amalrik werd bijgestaan door de Nederlandse politici. Met 

behulp van Amalriks Dagboek van een Provocateur zal worden bekeken hoe Amalrik de gang 

van zaken zelf beleefde en beïnvloedde in de jaren 1975 en 1976. Het onderzoek naar 

Amalrik begint echter 38 jaar eerder, toen er van dissidentie in de Sovjet-Unie nog nauwelijks 

sprake was. 
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Hoofdstuk 1: 

 De geboren dissident Andrej Amalrik  

 

‘Het regime is er niet tevreden mee dat iemand ‘niet tegen’ is, 

iedereen moet ‘voor’ zijn.’9 

 

Stalin breekt een generatie 

 

Tijdens één van de zwartste periodes uit de Russische geschiedenis, de Grote Terreur, zag 

Andrej Aleksejevitsj Amalrik op 12 mei 1938 in Moskou het levenslicht. In dit tijdperk was 

niemand zijn leven zeker. Het toppunt van de terreur viel in de periode 1936-1938, maar ook 

ervoor en erna zijn er onder het bewind van Stalin veel mensen geëxecuteerd, naar 

strafkampen gestuurd of door een slechte behandeling en slechte voeding overleden. In 

tegenstelling tot de tijd van Chroesjtsjov en Brezjnev werden er ook vele partijfunctionarissen 

en leiders van het Rode Leger geëxecuteerd. Stalin, die aanvankelijk nog rekening moest 

houden met de Communistische Partij van de Sovjet Unie (CPSU), groeide in de jaren dertig 

uit tot een ware dictator.10 

 Het gevolg van de massale terreur was dat er geen enkele sprake meer was van 

openlijke kritiek op het regime (Stalin). Enige sprake van disloyaliteit betekende meestal het 

einde van je leven, was gebleken. Het land was getraumatiseerd; Stalin zorgde voor een 

klimaat van angst waarbij oppositionele geluiden gereduceerd werden tot het nulpunt.11 In de 

periode 1923-1953 zat een derde van de Sovjetburgers in de leeftijd tussen veertien en zestig 

jaar voor enige tijd in de gevangenis.12 Amalriks vader was hierin geen uitzondering: hij 

waagde het om tijdens zijn tijd als soldaat van het Rode Leger kritiek te leveren op de 

capaciteiten van Stalin. Het gevolg was een kortstondig verblijf in de gevangenis. Doordat de 

Tweede Wereldoorlog in volle gang was en alle soldaten hard nodig waren, werd Amalriks 

vader weer snel vrijgelaten. In Stalingrad, 1944, liep Amalriks vader zulke ernstige 

verwondingen op dat hij als invalide het leger moest verlaten. De carrière van Amalriks vader 

                                                 
9 Amalrik, Dagboek van een provocateur, 24. 
10 Robert Service, The Penguin history of modern Russia, from tsarism to the twenty-first century (Londen 2009) 
210-214.  
11 Service, The Penguin History of modern Russia, 234.  
12 Martin McCauley, Stalin and Stalinism (Londen 2008) 51.  
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had na de oorlog echter wel te lijden onder de kritiek die hij had geleverd op Stalin; Amalriks 

vader mocht niet studeren, waardoor het lastig werd om te stijgen op de sociale ladder.13  

De hoop die onder de Sovjetburgers leefde dat de enorme repressie van voor de 

Tweede Wereldoorlog na de oorlog niet meer terug zou komen, bleek ijdel te zijn: 

veranderingen kwamen er niet. Onder leiding van Andrej Zjdanov werden intellectuelen als 

Anna Achmatova en Sergei Eisenstein nog steeds onderdrukt en vervolgd.14 Over de jonge 

jaren van Amalrik is niet zoveel bekend, behalve dat hij al op vroege leeftijd zijn afschuw 

toonde voor conformisme. Jonge Sovjets werden tussen hun tiende en vijftiende levensjaar 

geacht toe te treden tot de Jonge Pioniers. Amalrik weigerde echter en stelde: ‘Ik ben altijd in 

de oppositie tegen dit regime geweest, ik ben zelfs niet bij de pioniers gegaan.’15 Voor 

veranderingen in het systeem moest worden gewacht tot na dood van Stalin.  

 

Chroesjtsjov wakkert het dissidentenvuurtje aan 

 

Na jarenlange repressie kwam er op 5 maart 1953 een einde aan het leven van de dictator. Er 

volgde een strijd om de macht, waarbij Lavrenti Beria het laatste slachtoffer werd van de 

politieke executies in de Sovjet-Unie en Nikita Chroesjtsjov aan de macht kwam. 

Chroesjtsjov, die zelf ook betrokken was bij de zuiveringen in de jaren dertig, wilde 

desondanks breken met de praktijken van Stalin.16 De eerste periode die volgde op de dood 

van Stalin wordt nu de tijd van de ‘dooi’ genoemd, naar een gelijknamig verhaal van Ilja 

Ehrenburg. Vooral schrijvers maakten gebruik van het machtsvacuüm, zo schreef Vladimir 

Pomerantsev een stuk, gepubliceerd in Novy Mir, waarin hij pleitte voor meer oprechtheid in 

de literatuur. Pomerantsev stelde dat de literatuur de werkelijkheid geen recht deed. In 1954 

kwam eerste ‘dooi’ alweer ten einde.17 

 De tweede ‘dooi’periode volgde direct op het twintigste partijcongres van de CPSU, 

waar Chroesjtsjov een toespraak hield die het begin van de destalinisatie zou betekenen. 

Chroesjtsjov veroordeelde bij dit congres verschillende misdaden van Stalin, waaronder de 

moorden op partijfunctionarissen na 1934. Vele andere zaken, zoals de slachtoffers van de 

collectivisatie en snelle industrialisatie, liet Chroesjtsjov onberoerd. In de periode 1954-1959 

                                                 
13 Marshall S. Shatz, Soviet dissent, 155.  
14 Boris Kagarlitsky, The thinking reed, intellectuals and the Soviet State from 1917 to the present (London/New 
York 1988). 128-129.  
15 Amalrik, Dagboek van een provocateur, 24.  
16 Service, The Penguin History of modern Russia, 222. 
17 Shatz, Soviet dissent, 100-103. Rubenstein, Soviet dissidents, 4-5.  
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werden er ook nog eens zo’n acht18 miljoen mensen vrijgelaten uit de kampen, die uiteraard 

weinig op hadden met Stalin. Ook vanuit de maatschappij kwam er dus kritiek op Stalin, met 

een voortrekkersrol voor schrijvers. In 1957 verschenen er een aantal sociaal realistische 

romans met kritiek op de rechtspraak. Vanuit de conservatieve hoek kwam er al snel 

weerstand tegen het vrijere culturele klimaat en nadat Chroesjtsjov een coup tegen zijn 

leiderschap had overleefd werd er een einde gemaakt aan de relatieve vrijheid, waar Boris 

Pasternak het voornaamste slachtoffer van werd.19 

 Terwijl Amalrik in 1958 begon aan zijn studie geschiedenis aan de Staatsuniversiteit 

van Moskou20 beloonde het Nobelprijscomité Pasternak op 23 oktober van hetzelfde jaar met 

de Nobelprijs voor literatuur. In 1956 had Pasternak tevergeefs geprobeerd zijn roman Dokter 

Zjivago gepubliceerd te krijgen, maar een jaar later werd het door toedoen van een Italiaanse 

communist alsnog uitgegeven in het Westen. Onder Stalin was dit een garantie voor de dood. 

Het huidige regime van Chroesjtsjov wilde alleen dat Pasternak zijn prijs zou weigeren; 

Pasternak volgde de wensen van het regime op en ging zelfs openlijk door het stof in de 

Pravda.21 Bij de begrafenis van Pasternak in 1960 zong Alexander Galitsj een zin die 

desondanks typerend is voor de veranderde situatie in de Sovjet-Unie:’We zijn trots dat hij 

overleed in zijn bed.’22 

De repressie was niet gelijk verdwenen toen Chroesjtsjov aantrad, maar de 

veranderingen voor mensen die een oppositioneel geluid wilden laten horen waren enorm in 

de periode onder Chroesjtsjov. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn dat het uitvoeren 

van de doodstraf drastisch werd verminderd en Stalins massamoorden bespreekbaar werden. 

Daarnaast mocht een beperkte groep mensen reisjes naar het buitenland maken en was het 

tonen van interesse in het buitenland minder gevaarlijk. 23 Bij het 22ste Partijcongres in 1961 

was er sprake van een tweede destalinisatie met als gevolg een korte opleving van de 

liberalisatie. In november van dat jaar verscheen Alexander Solzjenitsyns Een dag uit het 

leven van Ivan Denisovitsj. Chroesjtsjov had zelf toestemming gegeven aan de Novy Mir voor 

de publicatie van het eerste boek over de kampen in de Sovjet-Unie, maar toch duurde de 

                                                 
18 Rubinstein, Soviet dissidents, 6. 
19 Bezemer en Jansen, Een geschiedenis van Rusland) 270-272. Rubenstein, Soviet dissidents, 6.  
20 S.P. de Boer, E.J. Driesen en H.L. Verhaar (ed.), Biographical dictionary of dissidents in the Soviet Union, 
1956-1975 (Den Haag 1982) 16. 
21 Shatz, Soviet dissent, 106. Rubenstein, Soviet dissidents, 11-16 
22 Rubenstein, Soviet dissidents, 16. 
23 Service, The Penguin history of modern Russia, 356, 364-366. Rubenstein, Soviet dissidents, 23.  
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hernieuwde liberalisatie niet lang. Bij een expositie van moderne kunst in december 1962 

schoffeerde Chroesjtsjov de kunstenaars en werden de teugels weer aangetrokken.24 

Ook Amalrik werkte zich in deze periode voor het eerst echt in de nesten. Amalriks 

dissertatie over een alternatieve ontstaansgeschiedenis van Rusland werd slecht ontvangen op 

de universiteit. Met het stuk Normanny i Kievskaja Rus ging Amalrik in tegen de officiële 

lezing over het ontstaan van de Russische staat. Dit was voor de universiteit een reden om 

Amalrik weg te sturen, waardoor hij zonder academisch diploma de universiteit verliet. In de 

periode tussen 1963 en 1965 werkte Amalrik daardoor vooral aan toneelstukken, onder andere 

één over de relatie tussen China en de Sovjet-Unie.25 Amalriks onconventionele toneelstukken 

bleven niet onopgemerkt en brachten hem na een volgende machtswisseling in de Sovjet-Unie 

verder in de problemen. Ook de hoogste leider van de Sovjet-Unie was in de problemen 

geraakt; Chroesjtsjov werd door een combinatie van factoren, onder meer een matig 

buitenlands beleid en problemen in de landbouw, in oktober 1964 afgezet.26  

 

Brezjnev en de opkomst van een beweging 

 

De hoop op een verdere liberalisatie vervloog snel na het aantreden van Brezjnev. De 

destalinisatie werd stopgezet en de partijkrant Pravda liet de schrijvers weten dat anti-sovjet 

gedrag niet meer getolereerd werd. Het regime wilde een signaal afgeven aan de oppositionele 

krachten en deed dit door de schrijvers Andrej Sinjavski en Joeli Daniel aan te klagen voor 

het verspreiden van anti-Sovjet propaganda. Het resultaat bleef echter achter bij de 

verwachtingen: er ontstond mede door het proces juist een beweging die zich niet alleen door 

middel van literaire kritiek uitte, maar ook op andere manieren het regime uitdaagde. Onder 

de pseudoniemen Abram Terts en Nikolaj Arzjak hadden Sinjavski en Daniel satirische 

stukken uitgegeven in het buitenland, iets waar de KGB uiteindelijk achter was gekomen. Het 

was voor het eerst dat er schrijvers werden veroordeeld met als voornaamste bewijsmateriaal 

hun literaire werk; Sinjavski kreeg zeven jaar dwangarbeid en Daniel vijf jaar. Het proces 

duurde echter langer dan het regime voor ogen had en ook de openlijke demonstraties zorgden 

voor schaamte bij de Partij. Daarnaast bekenden Sinjavski en Daniel geen schuld en bleven ze 

achter hun werken staan. Er ontstond een golf van protest bij de intellectuele elite, mede uit 

angst voor een terugkeer naar het repressieve beleid van Stalin. Een groot deel van de nieuwe 

                                                 
24 Bezemer en Jansen, Een geschiedenis van Rusland, 270-272. Rubenstein, Soviet dissidents, 25-26. Service, 
The Penguin history of modern Russia, 364-366. Shatz, Soviet dissent, 109-112.  
25 De Boer e.a., Biographical dictionary of dissidents, 17. 
26 Rubenstein, Soviet dissidents, 27-28. Shatz, Soviet dissent, 109-112.  
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intellectuele elite had de terreur niet meer meergemaakt en liet zich niet afschrikken door het 

regime. Op verschillende manieren lieten de dissidenten van zich horen. Onder leiding van 

Alexander Jesenin-Volpin eisten studenten openbaarheid van de rechtszitting. Een groep 

schrijvers en intellectuelen uit Leningrad en Moskou, waaronder Andrej Sacharov en 

Solzjenitsyn, stuurden voor het aankomende partijcongres in maart 1966, drie petities naar 

Brezjnev. De eerste twee petities handelden over de slechte beeldvorming voor de Sovjet-

Unie in het buitenland door het proces tegen Daniel en Sinjavski en in de derde werd afstand 

genomen van de rehabilitatie van Stalin. Dit was de eerste openlijke expressie van 

dissidentie.27 

In de periode dat Daniel en Sinjavski in het middelpunt van de aandacht stonden was 

Amalrik al verbannen naar Siberië. In maart 1965 werd Amalrik voor het eerst door de politie 

bedreigd en werd hij gewaarschuwd dat hij een ‘echte’ baan moest gaan zoeken. Op 14 mei 

werd Amalrik na een huiszoeking gearresteerd voor het schrijven van anti-Sovjet- en 

pornografische toneelstukken, het tonen van interesse in Russische avant-garde schilders en 

het zich ophouden met westerlingen. Twee weken later werd Amalrik onder de parasietenwet 

veroordeeld tot tweeënhalfjaar werkkamp op een collectieve boerderij in Tomsk. Mensen die 

geen officiële baan hadden konden onder de parasietenwet worden veroordeeld. Deze wet was 

daardoor uitermate geschikt om schrijvers die geen andere baan hadden en niet aangesloten 

waren bij de schrijversbond het leven zuur te maken. Over zijn periode in Tomsk schreef 

Amalrik het boek Onvrijwillige reis naar Siberië (1969). Halverwege 1966 werd zijn straf 

geschrapt en kon Amalrik, die tijdens zijn verbanning trouwde met de Tataarse moslima 

Gjoezel Makoedinova, weer in Moskou gaan wonen.28 In Onvrijwillige reis naar Siberië 

beschreef Amalrik de onwetendheid, apathie en armzaligheid van de boeren in Siberië; de 

levensstijl van deze boeren was volgens Amalrik enorm primitief en onverenigbaar met de 

aspiraties van de dissidenten. Amalrik deed eind jaren zestig ook nog onderzoek naar de 

samenstelling van de dissidentenbeweging, waaruit bleek dat de groep dissidenten 

voornamelijk bestond uit ‘intellectuelen’.29 

Amalrik had, in tegenstelling tot de boeren, wel veel aspiraties om zijn stem te laten 

horen en na zijn verbanning liet hij zich steeds meer in met andere dissidenten en 

westerlingen. Terwijl de Amalriks in een gemeenschappelijk appartement bivakkeerden, 

schilderde Gjoezel verboden kunst en verkocht Andrej deze schilderijen. Omdat Amalrik niet 
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op een nieuwe verbanning zat te wachten moest hij op zoek naar een officieel baantje; door 

bemiddeling van een familielid vond hij werk bij het Novosti Press Agency (APN). Amalrik 

had geen journalistieke ervaring en richtte zich vooral op de kunstsector. Aanvankelijk 

schreef Amalrik vooral over binnenlandse zaken, maar later ook over West-Europa. Het APN 

was er voor contacten met het buitenland en voor propagandadoeleinden. Juist het contact met 

buitenlandse correspondenten, waaronder Karel van het Reve van het Parool, was één van de 

activiteiten die Amalrik zou gaan verrichten voor de ‘dissidentenbeweging’. Een belangrijk 

figuur voor Amalrik hierbij was Pavel Litvinov, kleinzoon van Maxim Litvinov die minister 

van Buitenlandse Zaken was onder Stalin. De KGB was in de jaren zestig weer fanatiek op 

zoek naar dissidente manuscripten en de censuur was scherp; de dissidenten gingen daarom 

over op zelfpublicatie of thuispublicatie, de zogenaamde samizdat. Dit werd de tegenhanger 

van de gosizdat (staatsuitgeverij). Pavel Litvinov werd door de KGB onder druk gezet om zijn 

stukken over het proces tegen Vladimir Boekovski en Viktor Chaoestov te vernietigen; 

Litvinov weigerde, verspreidde ze via de samizdat en stuurde de stukken naar het buitenland. 

Deze episode zorgde bij Amalrik voor het besef dat je ook bij de oppositie kon horen en je 

stem kon laten horen.30  

Doordat Amalrik, mede op aandringen van Alexander Ginzburg, als contactpersoon 

met de westerse journalisten diende, werd het voor Amalrik ook eenvoudiger om zijn eigen 

werk in het buitenland te verspreiden. Ginzburg was zelf verantwoordelijk voor het bekende 

samizdatwerk Witboek, waarin hij het proces van Sinjavski en Daniel beschreef aan de hand 

van getuigenverklaringen. Deze samizdatuitgaven werden als kettingbrieven verspreid en 

bereikten soms ook het buitenland; door middel van radio-uitzendingen werden de stukken 

dan bij een groter publiek bekend gemaakt. Ginzburg wilde echter open kaart spelen en 

stuurde zijn werk naar president Nikolaj Podgorny. Bij het regime viel dit echter niet in de 

smaak en in 1968 werd Ginzburg, samen met Joeri Galanskov, zelf het middelpunt van de 

belangstelling toen ze werden aangeklaagd. Net als Ginzburg verzamelde Galanskov 

verboden stukken; Galanskov bundelde ze in zijn eigen blad Feniks ’66. Beide heren werd 

(onterecht) banden met de Narodno-trudovoi Soiuz (NTS) aangerekend, een groep emigranten 

die vanuit Duitsland kritiek op het regime leverde. De in slechte gezondheid verkerende 

Galanskov werd voor zeven jaar naar de werkkampen gestuurd en overleed in één van die 

kampen, Ginzburg kreeg vijf jaar. Amalrik trad in deze zaak op als koerier tussen Ginzburgs 

moeder en de westerse pers. Een belangrijke ontwikkeling die zich vanaf 1965 voordeed was 
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het feit dat geen enkele arrestatie zonder protest (petities, open brieven en demonstraties) 

voorbij ging. Er was een oppositie tegen het regime geboren, niet politiek maar wel 

geestelijk.31 

 

Het eigenaardige individu Amalrik 

 

Andrej Amalrik moest aanvankelijk enige mate van onbekendheid houden, omdat hij 

fungeerde als tussenpersoon; om die reden tekende Amalrik nooit collectieve petities. Wel 

probeerde Amalrik een persconferentie te regelen om buitenlandse correspondenten 

informatie te geven over het proces tegen Ginzburg en Galanskov, maar onder druk van het 

regime kwam er niemand opdagen. Collectieve acties waren niet echt iets voor de 

individualistische Amalrik. Amalriks individualisme kwam onder andere tot uiting in zijn 

keuze voor demonstraties. Waar in 1968 een klein groepje dissidenten demonstreerde tegen 

het optreden van de Sovjet-Unie in Tsjecho-Slowakije, hield Amalrik zich bezig met het lot 

van de Biaffranen. Samen met Gjoezel demonstreerde Amalrik bij de Britse ambassade tegen 

de samenwerking van de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië om de status quo te handhaven in 

Nigeria. Amalrik wilde met zijn demonstratie aantonen dat het niet altijd nodig was om met 

1500 mensen te demonstreren om een punt te maken. Aanvankelijk vond Amalrik ook dat de 

dissidenten zich op interne zaken moesten richten, iets wat niet strookte met zijn eigen 

demonstratie voor Biaffra. Amalrik kwam hier later dan ook op terug. Zijn demonstratie tegen 

het beleid in Nigeria leverde hem kritiek op van Joeli Daniels vrouw Larissa Bogoraz, zij 

vond dat Amalrik met zijn betoging een beeld voor het Westen schetste van de Sovjet-Unie 

als een plek waar openlijk gedemonstreerd kon worden.32 

De demonstratie tegen de inval in Tsjecho-Slowakije was een initiatief van Litvinov 

en Bogoraz. Uiteindelijk waren er maar zeven demonstranten, waarvan de meesten werden 

gearresteerd en bestraft. Litvinov, die was uitgegroeid tot een belangrijk figuur in de 

beweging, werd voor vijf jaar verbannen; hij bracht mensen met elkaar in contact en was 

volgens Amalrik een enthousiast initiatiefnemer. Ook op het psychologische vlak kan 

Tsjecho-Slowakije worden gezien als een keerpunt: de dissidenten beseften dat er met morele 

protesten geen veranderingen zouden komen. Emigratie werd steeds meer een serieuze optie 

voor de andersdenkenden, mede doordat de autoriteiten de teugels weer aantrokken. Een 
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positieve ontwikkeling voor de dissidenten was het verschijnen van De Kronieken der 

lopende gebeurtenissen in april 1968, een blad dat het reilen en zeilen van de dissidenten 

beschreef. Het werd voor het regime ook lastiger om alle publicaties tegen te gaan, vooral 

door de groei van de samizdat. Een bekend stuk uit deze tijd was Andrej Sacharovs 

Gedachten over vooruitgang, vreedzame coëxistentie en intellectuele vrijheid. Sacharov deed 

een oproep om het westerse politieke systeem te convergeren in het Sovjet-systeem. 

Sacharov, die een grote wetenschappelijke carrière had in de Sovjet-Unie, groeide hierna uit 

tot één van de bepalende gezichten van de oppositie.33  

1968 werd voor Amalrik de opmaat voor verdere problemen. De KGB hield hem in de 

gaten en liet hem een aantal keer arresteren in de hoop verboden stukken te vinden; de KGB 

was bezig een zaak op touw te zetten om Amalrik te verbannen uit Moskou. Wederom werd 

Amalrik ervan beschuldigd dat hij een parasiet was, oftewel niet werkte. Zijn voormalige 

werkgever APN nam geen stukken meer aan van Amalrik. Om de KGB er in te luizen ging 

Amalrik stiekem kranten bezorgen in de vroege morgen, zodat de KGB hem onterecht van 

parasitisme zou beschuldigen. Toen in maart 1969 het gevaar geweken was nam Amalrik 

weer ontslag. In hetzelfde jaar zou Amalrik uitgroeien van een krantenjongen tot een auteur 

met wereldwijde bekendheid.34 

 

Dissident of KGB’er 

 

In 1969 kreeg Amalrik het idee een boek te schrijven over de val van de Sovjet-Unie; dit idee 

deelde hij met de Amerikaanse correspondent Shub, die het vervolgens aankondigde in de 

International Herald Tribune. Het bericht in de krant zorgde voor een zetje in de rug van 

Amalrik, maar de KGB was nu ook gewaarschuwd. Er werd zelfs een Franse correspondent 

ingezet om Amalrik in de val te lokken. Bij een huiszoeking werden vervolgens verschillende 

boeken, een schrijfmachine, cheques en documenten, waaronder het manuscript van Haalt de 

Sovjetunie 1984? in beslag genomen. Om rustig te kunnen werken aan zijn stuk vertrok 

Amalrik naar zijn eerder gekochte datsja in Akoelovo; in juni voltooide Amalrik het werk, 

waarin hij de val van de Sovjet-Unie voorspelde door toedoen van een oorlog met China. 

Amalrik overhandigde het manuscript aan de Amerikaan Henry Kamm die geschokt 

reageerde en stelde dat Amalrik hierdoor in een gekkenhuis zou belanden. Amalrik was niet 

onder de indruk: ‘Nee hoor, ik zal benadrukken dat ik voor het boekje zoveel mogelijk geld 
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gekregen heb en wil krijgen, in de ogen van de autoriteiten is geldzucht het beste bewijs dat 

iemand bij zijn verstand is.’ Het tweede exemplaar van het manuscript werd door Amalrik 

tijdens een receptie van de Amerikaanse ambassadeur aan een Nederlandse vrouw gegeven. 

Door toedoen van Karel van het Reve werd het stuk op 7 november 1969 in Nederland 

uitgegeven. In verschillende landen waren organisaties in het leven geroepen om stukken van 

dissidenten te publiceren. In Nederland de Alexander Herzen Stichting, die op 19 mei 1969 

was opgericht door Van het Reve, Jan Willem Bezemer en de Amerikaan Peter Reddaway. 

Bij de Herzen Stichting werden in de loop der jaren verschillende dissidente werken van 

onder andere Joeli Daniel en Andrej Sinjavski uitgegeven.35 

 De receptie van Amalriks boek was tweeledig. Enerzijds werd het stuk positief 

ontvangen en gewaardeerd, anderzijds was er argwaan. Waarom publiceerde Amalrik het stuk 

onder zijn eigen naam en werd hij niet opgepakt door de KGB? Mededissident Roy 

Medvedev beschuldigde Amalrik ervan het Westen in slaap te laten sukkelen met zijn 

voorspelling van de val van de Sovjet-Unie. Het contact dat Amalrik onderhield met westerse 

mensen werd nu ook als verdacht gezien. Was Amalrik een KGB spion? Deze insinuaties 

zorgden voor boosheid bij Amalrik en hij reageerde met een open brief aan verschillende 

kranten met als titel Ik wil goed begrepen worden. In deze brief stelde Amalrik het volgende: 

‘Het regime heeft een klimaat van wantrouwen gecreëerd dat ervoor zorgt dat wanneer 

iemand er tegen in opstand komt op een manier die niet eerder vertoond is dit mogelijk 

vraagstekens oproept.’36 In een brief aan Der Spiegel schreef Amalrik: ‘Het enige verband 

met de KGB is, dat de KGB in 1965 mijn verbanning naar Siberië organiseerde en in 1968 

een einde maakte aan mijn journalistieke werk voor de ANP en andere Sovjet-uitgeverijen.’37 

Amalriks band met de KGB bleek niet veel later toch niet zo innig te zijn als verschillende 

mensen hadden gesuggereerd.  

 

Het repressieve beleid van het regime 

 

In 1970, een jaar na de publicatie van Haalt de Sovjetunie 1984?, organiseerde de KGB een 

nieuwe verbanning naar Siberië voor Amalrik. In de tussentijd schreef Amalrik ook brieven 

naar buitenlandse kranten, omdat hij zijn honorarium niet ontving door toedoen van het 

bureaucratische systeem van de Sovjet-Unie. Amalrik deed dit, naast de financiële redenen, 
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ook om nog wat extra bekendheid te vergaren en zodoende zijn kansen op een verbanning 

naar Siberië te verkleinen. Amalrik schroomde niet om in deze brieven nog eens uit te halen 

naar het regime: ‘Stalin zou mij voor het uitgeven van mijn boeken in het buitenland hebben 

laten doodschieten. Zijn zielige opvolgers brengen het niet verder dan pogingen om zich een 

deel van mijn geld toe te eigenen.’38 Hiermee schetste Amalrik een fundamenteel verschil 

tussen het regime van Brezjnev en het regime van Stalin: in tegenstelling tot de tijd onder 

Stalin werden er onder Brezjnev geen mensen geëxecuteerd. Een beproefd recept in de tijd 

van Brezjnev was er voor te zorgen dat een dissident werd ontslagen en vervolgens geen werk 

meer kon vinden. Vervolgens werd een dissident veroordeeld voor parasitisme. Andere 

maatregelen waren het weigeren van een woonvergunning voor Moskou, opname in een 

psychiatrisch inrichting en gedwongen emigratie. De laatste optie werd in de loop van de 

jaren zeventig vooral bij bekende dissidenten gebruikt.39  

De aanloop naar Amalriks nieuwe verbanning begon in de eerste maanden van 1970. 

Het werd weer heet onder de voeten van Amalrik; om aan de ogen van de KGB te ontsnappen 

vluchtte Amalrik naar zijn buitenhuis in Akoelovo. Op 21 mei was het dan toch zover en werd 

Amalrik opgepakt. Op grond van artikel 190 van het Wetboek van Strafrecht van de RSFSR 

werd Amalrik aangeklaagd voor zijn werken Haalt de Sovjetunie 1984?, Onvrijwillige reis 

naar Siberië, een artikel over de Russische schilderkunst en een onderschept interview met de 

Amerikaanse zender CBS. De meeste dissidenten werden aangeklaagd op basis van artikel 70 

(anti-Sovjet propaganda) en artikel 190 (leugenachtige verzinsels), waarbij artikel 70 een 

zwaardere straf opleverde. Deze arrestatie betekende voor Amalrik het begin van een lange 

tijd van verbanningen, werkkampen en opsluitingen. Amalrik ontkende dat zijn stukken anti-

Sovjet waren en werkte niet mee aan het vooronderzoek. Typerend voor Amalrik was dat hij 

zelfs in de gevangenis nog in opstand kwam tegen het regime: in dit geval klaagde hij over het 

eten. Nadat Amalrik een lange tijd in de gevangenis van Sverdlovsk had gezeten werd hij 

veroordeeld tot drie jaar werkkamp met verzwaard regime. Het vonnis, drie jaar met 

verzwaard regime, was een gangbare straf voor mensen die voor het eerst een ‘gevaarlijk’ 

misdrijf hadden gepleegd. In 1971 belandde Amalrik, na een lange reis door Rusland via 

onder andere de Oeral en Irkoetsk, uiteindelijke in Kolyma.40 De afstand tussen Moskou en 

Kolyma bedraagt meer dan 5000 kilometer. Verbanning van dissidenten naar verre oorden als 
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Kolyma was voor het regime dus een handige manier om lastige figuren even een tijdje kwijt 

te zijn.  

De verbanning en de strafkampen waren uiteraard verschrikkelijk, maar Amalrik gaf 

later wel aan dat zijn eerste verbanning vervelender was. Amalrik werd tijdens zijn straf 

weliswaar omringd door zwendelaars, fraudeurs, verkrachters en moordenaars, maar als de 

mogelijkheden daar waren probeerde Amalrik zich de Engelse taal machtig te maken en 

anders de Russische klassieken te herlezen. Daarnaast was er ook nog altijd de verplichte 

scholing over het regime en de ideologie. Twee keer per jaar, voor een periode van drie 

dagen, had Amalrik de mogelijkheid om bezoek te ontvangen. De grootste problemen in de 

kampen waren honger en het gebrek aan liefde, oplossingen hiervoor waren handel en 

homofilie. Ook in de kampen moest Amalrik op zijn hoede zijn, want zelfs hier waren 

informanten. Amalrik stelde vast dat ze dit om drie verschillende redenen konden doen: 

zwakheid, onverschilligheid of hartstocht. Deze informanten zouden het Amalrik in zijn latere 

processen niet makkelijker maken. Een andere manier om de tijd te doden was het schrijven 

van verzoekschriften voor een hoger beroep van medegevangenen. De verzoekschriften 

haalden meestal weinig uit, maar Amalrik was op deze manier wel een luisterend oor en kreeg 

op zijn beurt inzicht in de lieden die in het kamp opgesloten zaten. Doordat Amalrik in 

Irkoetsk meningitis had opgelopen hoefde hij aanvankelijk niet te werken, maar toen hij begin 

1972 weer wat was aangesterkt moest ook Amalrik er aan geloven; hij ging schoonmaken in 

een meubelmakerij.41 

Ondertussen gingen de dissidenten in Moskou verder met hun strijd om 

mensenrechten. Sacharov had samen met Valeri Chalidze en Andrej Tverdochlebov eind 1970 

het Mensenrechten Comité opgericht. Dit was een eerste stap in de richting van politieke 

organisatie en niet veel later werd ook Alexander Solzjenitsyn lid. In 1971 ontstond er een 

band met een internationale organisatie uit New York die zich bezighield met de rechten van 

de mens.42 Tegen het opsluiten van gezonde mensen in psychiatrische inrichtingen was ook 

verzet gekomen. De meest prominente strijders tegen deze praktijken waren Zhores 

Medvedev en Vladimir Boekovski, die beide in een inrichting hadden gezeten. Mede door 

felle protesten van broer Roy Medvedev, Sacharov en Solzjenitsyn werd Zjores Medvedev al 

snel weer vrijgelaten. Boekovski schreef verschillende stukken over deze wanpraktijken en 

gaf interviews aan buitenlandse correspondenten. In 1972 werd Boekovski onder andere door 
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een interview met de CBS weer veroordeeld. Het regime wilde in dat jaar de oppositie een 

kopje kleiner maken en behaalde enkele grote successen.43 

Pjotr Jakir en Victor Krasin, twee prominente dissidenten die de kampen van Stalin 

hadden overleefd, bezweken onder de druk die het regime op hen uitoefende en legden 

getuigenissen af tegen andere dissidenten. Krasin had zichzelf altijd gezien als een leider van 

de beweging en had er veelvuldig op aangedrongen dat de beweging zich meer als politieke 

kracht moest profileren. Jakir dikte de verhalen bij zijn bekentenis zelfs nog wat aan, met als 

gevolg dat er veel mensen werden gearresteerd en de organisatie van de beweging ernstig 

werd verstoord. Het in diskrediet brengen van de dissidentenbeweging was erg succesvol in 

deze tijd. In hetzelfde jaar werd ook het verschijnen van de Kronieken aan banden gelegd.44 

Een andere tactiek van het regime was het kortstondig oppakken en opsluiten van 

andersdenkenden bij openbare aangelegenheden. Deze tactiek werd onder andere gebruikt bij 

het bezoek van Richard Nixon aan Moskou in mei 1972. Ook Amalriks vrouw Gjoezel werd 

hier het slachtoffer van: ze werd onder valse voorwendselen in het ziekenhuis opgenomen op 

het moment dat Nixon in Moskou was.45  

Amalrik was in 1970 veroordeeld tot drie jaar verbanning en werkkamp, op 17 mei 

1973, vier dagen voor zijn beoogde vrijlating, werd Amalrik bij de procureur gebracht. Er was 

namelijk een nieuwe aanklacht tegen Amalrik: het verspreiden van gegevens die het Sovjet-

systeem belasteren. In tegenstelling tot de aanklacht in 1970 kwam deze nieuwe 

tenlastelegging als een verrassing. Amalrik probeerde het vege lijf nog te redden door een 

brief aan Brezjnev te sturen en in hongerstaking te gaan, maar op 15 juli werd Amalrik 

wederom veroordeeld tot drie jaar streng regime. Verschillende getuigen, die bij Amalrik in 

het kamp hadden gezeten, kregen door hun getuigenissen beloningen of voordelen van het 

regime. Na zijn veroordeling ging Amalrik in hoger beroep en nogmaals in hongerstaking. 

Amalrik had zijn eerste poging al snel moeten staken, omdat hij slecht was voorbereid. 

Amalrik deed zelfs een verzoek aan de Opperste Sovjet om hem het staatsburgerschap te 

ontnemen; Amalrik stelde dat hij innerlijk mijlenver afstond van het Sovjetsysteem. Op 14 

november werd Amalriks straf, mede door protesten vanuit het Westen, omgezet in een 

verbanning voor een periode van anderhalf jaar. Gjoezel kon zich hierdoor bij haar man in 

Kolyma voegen. Amalrik moest ook gaan werken en deed dit voor het Noordoostelijke 

Multidisciplinaire Wetenschappelijke Onderzoeksinstituut van de Academie voor 
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Wetenschappen van de USSR. Voordat hij werd aangenomen bij het instituut moest Amalrik 

een persoonlijkheidstest ondergaan waaruit bleek dat Amalrik een bekrompen leraarstype 

was. Later verklaarde Amalrik dat hij twee keer per maand op zijn werk verscheen: om zijn 

geld af te halen en om te bellen met Van het Reve. In deze periode had Amalrik ook zijn 

eerste (rampzalige) ervaringen met het besturen van een auto.46  

 

Siberië of emigreren 

 

Begin 1975 bood het regime Amalrik een uitweg. Het regime had in de loop van de jaren 

zeventig nieuwe plannen met de dissidenten; de meest prominente dissidenten werden 

gedwongen te emigreren, veelal met een Israëlisch visum op zak. De Sovjetleiders hoopten 

hierdoor twee vliegen in één klap te slaan: de repressie camoufleren en de Zionistische 

beweging in diskrediet brengen. Vele dissidenten werden door het regime afgeschilderd als 

joden. Door deze groepen te laten emigreren werd de afkeer tegen de joden en dissidenten 

vergroot onder het volk: veel mensen wilden namelijk emigreren, maar mochten niet. De 

bekendste emigrant was Alexander Solzjenitsyn, die in 1974 vertrok. De meeste dissidenten 

werd na het vertrek uit de Sovjet-Unie het Sovjetburgerschap afgenomen, waardoor ze niet 

meer konden terugkeren. Amalrik weigerde aanvankelijk in te stemmen met emigratie, hij 

wilde niet weg en zijn vrouw had Arabisch bloed waardoor emigratie naar Israël onlogisch 

was.47 

Op 12 mei 1975 kwam Amalrik eindelijk ‘vrij’ en vertrok hij naar Moskou; de 

autoriteiten onthielden Amalrik echter een paspoort en hij mocht zich niet inschrijven in 

Moskou. Om niet gelijk in de problemen te komen vertrok Amalrik met Gjoezel naar het 

buitenhuis in Akoelovo, waar door een brand niet veel meer van overgebleven was.48 Na 

verschillende periodes verbannen te zijn geweest en in strafkampen te hebben doorgebracht, 

besefte Amalrik dat hij zijn leven beter ergens anders kon voortzetten. De ‘keuze’ viel op 

Nederland, maar hoe komt het dat Amalrik juist naar Nederland vertrok? 
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47 Rubinstein, Soviet dissidents, 183. Amalrik, Dagboek van een provocateur, 349. 
48 Ibidem, 351-355. 



 22 

Hoofdstuk 2 

Onvrijwillige reis naar Nederland 

 

‘Er bestaat ook een plicht van het land tegenover zijn kinderen;  

wordt die verzaakt, dan blijft er soms geen keus over.’49 

 

De professor en de schoolmeester 

 

Het eerste contact van Amalrik met Nederland verliep via Karel van het Reve, die eind jaren 

zestig als correspondent van Het Parool in Moskou verbleef. De eerste ontmoeting vond 

plaats tijdens het proces tegen Ginzburg en Galanskov. Amalrik vond dat Van het Reve er 

maar saai uitzag, een typische professor. Naast correspondent was Van het Reve dan ook 

professor aan de Universiteit Leiden. Op zijn beurt vond Van het Reve dat Amalrik op een 

schoolmeester leek, voornamelijk door zijn donkere jas die nog voor de Tweede 

Wereldoorlog vooral door schoolmeesters werd gedragen. Mogelijk was de psychologische 

test van het instituut in Kolyma dus correct. Van het Reve ging een belangrijke rol spelen in 

het leven van Amalrik, voornamelijk doordat Amalriks Haalt de Sovjet-Unie 1984? als eerste 

in Nederland werd uitgegeven. Het contact tussen Amalrik en Van het Reve werd daarna niet 

verbroken: terwijl Amalrik verbannen was naar Kolyma bleef hij telefoneren met Van het 

Reve.50 In de jaren zestig voorspelde Amalrik naar eigen zeggen al dat dissidenten in de 

toekomst naar het buitenland verbannen zouden worden, iets waar toentertijd nog om werd 

gelachen. Mede door het succes van Haalt de Sovjet-Unie 1984? werd Amalrik door twee 

Amerikaanse universiteiten en de Universiteit Utrecht uitgenodigd om langs te komen. Het 

was voor Sovjetburgers echter zeer lastig om op dit soort uitnodigingen in te gaan. Alleen een 

uitnodiging van de universiteiten was dus niet genoeg voor Amalrik om de Sovjet-Unie te 

kunnen verlaten. Door zijn in het westen gepubliceerde werken en verschillende brieven aan 

staatshoofden en kranten was Amalrik geen onbekende meer in het Westen. Een andere 

gunstige ontwikkeling voor Amalrik was de verhoogde aandacht in het Westen voor de 

rechten van de mens; een ontwikkeling die ook in Nederland gaande was.  

 

 

 

                                                 
49 Amalrik, Dagboek van een provocateur, 377.  
50 Ibidem, 58 en 328.  
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Nederland en de rechten van de mens 

 

De Helsinki-akkoorden van 1975, het hoogtepunt van de détente, waren tevens een keerpunt 

in de ontspanningspolitiek; de roep om een verbetering van de rechten van de mens werd in 

het Westen steeds groter. Voor het kabinet-Den Uyl, dat tussen 1973 en 1977 de regering 

vormde van Nederland, waren de vrijheden van de mens een speerpunt. Een belangrijk figuur 

hierbij was PvdA’er Max van der Stoel, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. In 

1974 bezocht Van der Stoel Alexei Kosygin in de Sovjet-Unie. Tot afgrijzen van Kosygin 

vroeg Van der Stoel voornamelijk naar het lot van de dissidenten in plaats van zich te richten 

op de détente. Mede op aandringen van Nederland werden er in de Helsinki-akkoorden 

stukken opgenomen die de rechten van de mens moesten waarborgen. In de zogenaamde 

‘derde mand’ waren onder andere afspraken vastgelegd over de vrijheid van culturele 

uitwisseling. Voor het ondertekenen van de Helsinki-akkoorden schreef Amalrik een brief aan 

Den Uyl waarin hij zijn eigen zaak kenbaar maakte en stelde dat het optreden van de Sovjet-

Unie in strijd was met de “derde mand” van de Helsinki-akkoorden. Bij het ondertekenen van 

de akkoorden op 1 augustus stelde Den Uyl dat de kwestie van mensenrechten en politieke 

vrijheden voor Nederland van het grootste belang waren en vroeg hij Brezjnev naar het lot 

van Amalrik.51 

 Niet alleen Van der Stoel en Den Uyl toonden interesse in het lot van dissidenten. 

Partijgenoot Ed van Thijn liet zich via het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 24 juli 1975 

informeren bij de Nederlandse Ambassade van Moskou over hoe hij zich het beste kon 

inzetten om Amalrik te helpen. Amalrik die net was teruggekeerd uit zijn ballingschap mocht 

niet naar het buitenland reizen en hij mocht zich ook niet vestigen in Moskou. Net als vele 

andere mensen die zich niet in Moskou konden inschrijven ging Amalrik naar de 

dichtstbijzijnde provincie, Kaloega, om zich daar te laten registreren.52 Ambassadeur Jan 

Huydecoper antwoordde Van Thijn op dezelfde dag dat het normaal was dat mensen zich niet 

zomaar in Moskou konden vestigen, mede om een trek van het platteland naar de stad tegen te 

gaan. Huydecoper gaf echter ook aan dat hij vermoedde dat het in het geval van Amalrik werd 

gedaan om hem weg te houden bij de buitenlandse pers en andere politieke activisten. De 

ambassadeur raadde het Van Thijn af om iets te proberen voordat de Helsinki-akkoorden 

getekend waren. Wel was het goed om door te gaan met het onder de aandacht brengen van 

                                                 
51 Duco Hellema, Neutraliteit & Vrijhandel,283-285.  
52 Nederlandse Ambassade in Moskou, Doos 54, 911.30  Dossier A.A. Amalrik 911.30 A.A. Amalrik (dissident) 
75-77, 24-7-1976 van Buitenlandse Zaken naar de Ambassade in Moskou.  
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het lot van de dissidenten, iets waar Amalrik zelf ook om had gevraagd. Huydecoper wilde 

Van Thijn vooral duidelijk maken dat hij niet tegen het zere been van de Sovjet-Unie aan 

moest schoppen, omdat dat de dissidenten waarschijnlijk niet zo veel zou opleveren.53 

Amalrik die al een uitnodiging van de Universiteit Utrecht op zak had kreeg op 25 juli 1975 

ook een uitnodiging van PvdA’er van Thijn, die bovendien samen met de universiteit garant 

wilde staan een bepaalde som zakgeld en voor Amalrik zelf.54  

Van Thijn was echter niet het enige Tweede Kamerlid die zich met deze zaak 

bezighield. Op 15 september stelden Henk Waltmans (PPR), Relus Ter Beek (PvdA) Hans 

van Mierlo (D’66) en Bram van der Lek (PSP) Kamervragen aan Max van der Stoel, waarin 

ze aandrongen op het verlenen van steun aan Amalrik. Van der Stoel stelde dat officiële 

Nederlandse stappen bij de Sovjetregering waarschijnlijk als ongeoorloofde inmenging in 

interne aangelegenheden zou worden gezien. Van der Stoel maakte duidelijk dat hij zou 

blijven ijveren voor het lot van Amalrik, maar dat officiële stappen onwenselijk waren.55 Zo 

had Van der Stoel bij een bijeenkomst in New York wederom de zaak Amalrik aangekaart. 

Dit keer bij ambtsgenoot Andrej Gromyko, die antwoordde dat hij Amalrik niet kende en 

vroeg of Van der Stoel de naam kon herhalen; vervolgens stelde Gromyko dat Amalrik hem 

volstrekt onbekend voorkwam en waarschijnlijk iemand was die in het buitenland veel meer 

aandacht kreeg dan in de Sovjet-Unie. Gromyko zegde slechts toe zich over de zaak te laten 

informeren.56 Tussen oktober 1975 en januari 1976 was er geen communicatie tussen het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ambassade van Moskou over de zaak Amalrik. Of 

de inspanningen van de Nederlanders de situatie van Amalrik hadden verbeterd viel echter te 

betwijfelen 

 

Amalriks recalcitrantie 

 

Amalrik werd, niet lang na het gesprekje tussen Den-Uyl enerzijds en Brezjnev en Kosygin 

anderzijds, opgepakt, verhoord en een nacht in de cel gehouden. De KGB had het plan 

opgevat om Amalrik het leven zo lastig mogelijk te maken. Om zijn emigratiewens kracht bij 

te zetten schreef Amalrik wederom een brief aan Brezjnev. Amalrik maakte het zichzelf er 

echter niet makkelijker op doordat er nog steeds stukken van hem in het buitenland werden 

                                                 
53 Nederlandse Ambassade in Moskou, Doos 54, 911.30 Dossier A.A. Amalrik (dissident) 75-77, 24-7-1976 van 
de Ambassade in Moskou naar Buitenlandse Zaken. 
54 Ibidem, 25-7-1975 van Buitenlandse Zaken naar de Nederlandse Ambassade in Moskou.  
55 Ibidem, 15-9-1975 Kamervragen. 
56 Ibidem, 25-9-1975, Max van der Stoel vanuit New York naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
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gepubliceerd; zo verscheen op 22 oktober 1976 een artikel in The New York Times waarin hij 

de détente kraakte. Daarnaast spraken Amalrik en met hem vele andere dissidenten hun 

vreugde uit over de toekenning van de Nobelprijs voor Vrede aan Andrej Sacharov. Amalrik 

toonde zijn opstandigheid in beide zaken. Hij klaagde bij The New York Times over het karige 

honorarium van 150 dollar, maar achteraf bleek echter dat het ging om een standaard 

honorarium. Het regime keurde de prijs voor Sacharov af en daarom ging Amalrik 

handtekeningen verzamelen voor Sacharov. In tegenstelling tot Boris Pasternak kon Sacharov, 

via zijn vrouw, de Nobelprijs wel in ontvangst nemen. Sacharov bleef echter nog steeds een 

tegenstander van politieke oppositie en verleende daarom niet zijn medewerking aan een 

initiatief van Amalrik en Joeri Orlov om in gesprek te gaan met de CPSU. Amalrik en Orlov 

zagen in Sacharov een type dat de leiding moest nemen en vroegen hem dan ook om de leider 

te worden van de commissies die erop moesten toezien dat de Helsinki-akkoorden werden 

nageleefd; Sacharov sloeg het aanbod af, waardoor Orlov de voorzitter werd.57 

 Deze Helsinki Watch Groups, die navolging kregen in Jerevan, Vilnius, Kiev en 

Tbilisi, werden vooral een brug tussen verschillende oppositiebewegingen, die zo nader tot 

elkaar kwamen. De Helsinki-akkoorden waren volledig gepubliceerd in de Pravda waardoor 

iedereen ervan op de hoogte was. Toch werkte het regime Helsinki Watch Groups fel tegen en 

werd Orlov in 1977 veroordeeld tot tien jaar gevangenis. Amalrik trok zich begin 1976 terug, 

omdat hij zich volledig wilde richten op een vertrek uit de Sovjet-Unie.58 

 

Het spel van de diplomatie en een kafkaëske bureaucratie 

 

Het Sovjetregime wilde in principe wel af van lastpak Amalrik, maar toch bleven ze de 

Amalriks op verschillende manieren tegenwerken. Om propagandistische redenen wilde het 

regime dat de Amalriks met een Israëlisch visum het land zouden verlaten. Amalrik die dit 

aanvankelijk maar moeilijk kon verteren ging uiteindelijk wel akkoord. Het probleem was 

echter nog dat Gjoezel enorm werd belemmerd om de juiste papieren te krijgen en dat 

Amalrik zelf ook een aantal eisen stelde. Zo wilde Amalrik direct naar Nederland in plaats 

van eerst naar Israël te gaan, wilde hij een afscheidsreis maken door de Sovjet-Unie, maar 

wilde hij geen uitvoerrechten betalen voor schilderijen en boeken. De meeste eisen van 

Amalrik werden uiteindelijk ingewilligd. Zo maakte de Amalriks tussen april en juni een reis 

langs Tasjkent, Tbilisi, Jerevan, Odessa en Kiev. Er waren echter ook nog veel obstakels te 

                                                 
57 Amalrik, Dagboek van een provocateur, 366-378. Rubinstein, Soviet dissidents, 217-220.  
58 Amalrik, Dagboek van een provocateur, 378-380. Rubinstein, Soviet dissidents, 217-230 
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vinden op de weg naar Nederland. Te beginnen met Amalriks arrestatie op 20 februari, omdat 

hij ingeschreven stond in Kaloega, maar daar niet werkte. Tijdens de verhoren vertelden zijn 

ondervragers dat hij een waarschuwing had ontvangen, merkwaardig genoeg stond op de 

waarschuwing de datum 26 februari: de brief was dus nog niet verstuurd. De arrestaties waren 

voor Amalrik een belangrijke inspiratiebron voor het schrijven van boeken, in dit geval 

schreef hij Niet begeerde reis naar Kaloega dat onder andere in Het Parool werd 

gepubliceerd. De suggestie om een boek te schrijven over zijn arrestatie werd ook al 

opgeworpen door één van Amalriks kidnappers.59 Amalrik had dus een reputatie opgebouwd 

op dit gebied. Aandacht van het Westen was voor dissidenten van groot belang om iets 

gedaan te krijgen bij het regime: onbekende opstandelingen waren veel eenvoudiger aan te 

pakken en verdwenen vaak zonder dat iemand het merkte in de gevangenis of in één van de 

werkkampen in Siberië. Amalrik probeerde zijn arrestaties dan ook altijd zo snel mogelijk 

bekend te maken in het buitenland.  

 De hernieuwde aandacht voor Amalrik in Nederland begon al op 3 februari, nog voor 

zijn Kaloega-avontuur, toen Max van der Stoel in opdracht van verschillende Kamerleden 

weer informeerde naar de mogelijkheden om Amalrik bij te staan. Een brief van Amalrik aan 

de Amerikaanse president Gerald Ford had namelijk nogal wat stof doen opwaaien in 

Nederland; er was ook nog sprake van een brief aan den Uyl. Ambassadeur Huydecoper 

antwoordde dezelfde dag en stelde dat een brief aan Den Uyl bij hem niet bekend was, maar 

dat er wel een kopie van de brief aan Ford aanwezig was. Huydecoper verklaarde wederom 

dat het beter was om nog niet als overheid in te grijpen, omdat het nog niet helemaal duidelijk 

was of Amalrik naar Nederland wilde komen.60 Drie dagen later volgden er weer 

Kamervragen, dit keer door de VVD’ers Hans Wiegel en Hans de Koster; ze vroegen of 

Amalrik zich tot Den Uyl had gericht met de vraag om bijstand en hoe de regering zich zou 

inzetten om de Amalriks in Nederland te krijgen. Van der Stoel antwoordde ontkennend op de 

eerste vraag en verwees bij de tweede vraag naar zijn eerdere antwoorden over de 

ongewenstheid van overheidsoptreden in deze kwestie.61 Op 9 februari raadde Huydecoper de 

Nederlandse politici af acties te ondernemen voor Amalrik, omdat Amalrik zijn visumverzoek 

                                                 
59 Amalrik, Dagboek van een provocateur, 383-403.  
60 Nederlandse Ambassade in Moskou, Doos 54, 911.30 Dossier A.A. Amalrik 911.30 (dissident) 75-77, 3-2-
1976, Ministerie van Buitenlandse zaken aan de Ambassade in Moskou en andersom.  
61 Ibidem, 6-2-1976. Kamervragen Wiegel en de Koster aan Van der Stoel.  
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omwille van zijn vrouw had ingetrokken. Gjoezel had namelijk nog niet de persoonlijke 

invitatie die nodig was om uit de Sovjet-Unie te emigreren. 62  

In maart werd Israël, dat nodig was voor het uitreisvisum, bij de gang van zaken 

betrokken. Pagina: 27 

Amalrik zou normaal gesproken geen visum krijgen voor Israël, omdat hij daar geen familie 

had wonen. Ambassadeur Huydecoper zinspeelde er bij Van der Stoel op dat Israël Nederland 

mogelijk een wederdienst kon doen na alle diensten die Nederland aan Israël had verstrekt; 

Huydecoper suggereerde dat Israël mogelijk een gefingeerd persoon kon opvoeren die als 

familielid van Amalrik kon dienen. Bovendien verzocht de ambassadeur Buitenlandse Zaken 

om niet over te gaan op open communicatie. Van der Stoel antwoordde dat er bewust was 

gekozen voor de open communicatie om de autoriteiten te tonen dat het om officiële zaken 

ging. Van der Stoel vond het ongepast om eerdere diensten aan Israël te gebruiken als middel 

om Amalrik bij te staan. Amalriks bekendheid zorgde er bovendien voor dat Israël weigerde 

om een gefingeerd persoon te gebruiken die als familielid van Amalrik kon dienen. Israël 

wilde de Amalriks desondanks wel gewoon een visum verlenen.63 Eind maart ging Amalrik 

overstag en leverde hij de papieren voor zijn uitreisvisumverzoek voor Israël en Nederland in; 

op 9 april ondertekende Van der Stoel Amalriks visumverzoek. Gjoezel had ondertussen een 

persoonlijke invitatie gekregen van PvdA coryfee Sicco Mansholt. Op 13 april gaf Persbureau 

Reuters een bericht uit over de kwestie Amalrik waarin stond dat Amalrik naar Nederland zou 

komen, zijn studie wilde voortzetten in Utrecht en vervolgens een leerstoel zou gaan bekleden 

in Amerika.64 Niets leek de Amalriks een bezoek aan Nederland nog in de weg te staan.  

Twee maanden later, na Amalriks reis door de Sovjet-Unie, was zijn vertrek uit de 

Sovjet-Unie dan echt nabij. Doordat verschillende persbureaus Amalriks komst naar 

Nederland hadden aangekondigd, drongen een aantal parlementariërs er bij Van der Stoel op 

aan weer eens te informeren naar Amalrik bij de Ambassade van Moskou. Huydecoper gaf 

aan dat Amalrik niet genoeg geld had voor de uitreispapieren en dat de ambassade Amalrik 

hiervoor 1500 roebel zou lenen. Amalrik kon zich in deze gang van zaken wel vinden en 

verklaarde dat hij de week erop zijn visa op zou komen halen. Amalrik wilde het zo omdat hij 

nog royalties voor zijn in Nederland uitgegeven boeken kreeg en de som geld dus eenvoudig 

terug kon betalen als hij eenmaal in Nederland was. De problemen waren nu nog niet voorbij: 

het regime wilde Amalrik 6000 roebel laten betalen voor het uitvoeren van zijn schilderijen. 

                                                 
62 Nederlandse Ambassade in Moskou, Doos 54, 911.30 Dossier A.A. Amalrik (dissident) 75-77, 9-2-1976, 
Ambassade Moskou aan Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
63 Ibidem, 23-3-1976. De Ambassade van Moskou naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andersom.  
64 Ibidem, 30-3-1976, 9-4-1976, 13-4-1976, 14-4-1976 en 15-4-1976.  
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Uiteraard ging Amalrik niet akkoord; hij stelde dat zijn stukken buiten de officiële 

Sovjetkunst vielen en daarom gevrijwaard moesten worden van uitvoerheffingen. Niet alleen 

het uitvoeren van spullen kostte Amalrik geld ook het inleveren van zijn paspoort zorgde voor 

een rekening van 900 roebel. Amalrik weigerde echter uitvoerrechten te betalen. Op 23 juni 

stuurde de Ambassade van Moskou een bericht dat Amalrik zijn boeken mee mocht nemen en 

een uitreisvisum kreeg tot 6 juli, over de schilderijen werd nog onderhandeld. Amalrik 

verzocht de ambassade zich niet met de zaak te bemoeien; hij wilde de kwestie rondom de 

uitvoerrechten in de Sovjet-Unie zelf oplossen met de autoriteiten.65 Amalrik was inmiddels 

zo bekend dat zijn vertrek naar Nederland niet alleen politieke aandacht genereerde, maar ook 

zorgde voor een golf aan publicaties in de Nederlandse kranten. 

  

 

  

                                                 
65 Nederlandse Ambassade in Moskou, Doos 54, 911.30 Dossier A.A. Amalrik (dissident) 16-6-1976, 17-6-1976, 
22-6-1976 en 23-6-1976, 30-6-1876. Amalrik, Dagboek van een provocateur, 400-406.  
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Hoofdstuk 3 

Wandelen met Amalrik 

 

‘Als ze me er toch uitgooien dan tenminste op mijn manier en niet anders’66 

 

Haalt Amalrik Nederland nog in 1976? 

 

De problemen met de uitvoerrechten werden ook in de Nederlandse kranten uitvoerig belicht. 

In de maand juli sierde Amalrik veelvuldig de voorpagina’s van de verschillende kranten, 

uitgezonderd De Waarheid. Op 30 juni waren de kranten er nog van overtuigd dat Amalrik de 

dag erop naar Nederland zou komen. In de Volkskrant van 30 juni stond een klein artikel op 

de voorpagina met als titel Amalrik hoopt op nederlaag Sovjet-Unie. Het artikel was 

gebaseerd op een interview van een Frans persbureau; Amalrik kraakte hierin het 

ontspanningsbeleid van het Westen en verkondigde dat hij nog steeds een oorlog met China 

voorzag. Daarnaast waarschuwde Amalrik het Westen voor de expansiedrift van de Sovjet-

Unie. Amalrik zag zijn vertrek niet als een vlucht, maar als een strategische terugtrekking.67 

Martin van der Heuvel van Het Parool pakte zelfs uit met een groot artikel waarin Amalriks 

ideeën en de aanloop van de komst van de Amalriks naar Nederland werd beschreven. Van 

der Heuvel schetste een heldhaftig beeld van Amalrik als strijder tegen de KGB, maar die 

uiteindelijk toch eieren voor zijn geld koos omwille van zijn vrouw. In de laatste zin van het 

artikel maakte van der Heuvel duidelijk hoe uitzonderlijk Amalriks optreden was: ‘Amalrik 

heeft het in zijn eentje voor elkaar gekregen om het enorme rotsblok dat de Sovjetmacht heet 

een millimeter te verschuiven. Je moet eronder hebben gelegen om te beseffen wat dat 

betekent.’68  

 Op de eerste dag van juli brachten beide kranten het nieuws dat Amalriks komst naar 

Nederland weer vertraging had opgelopen. In Het Parool stond een fragment van een gesprek 

tussen Amalrik en Karel van het Reve: Amalrik stelde dat zijn vertraging een gevolg was van 

een prestigestrijd tussen de Minister van Cultuur en het hoofd van de KGB (Joeri Andropov). 

Ondanks mondelinge toestemming van het Ministerie van Cultuur moest Amalrik toch 

uitvoerrechten betalen; Amalrik weigerde en stelde: ‘Zij zijn gek en ik ben ook gek.’ De 

                                                 
66 Het Parool, ‘Dissident Russische schrijver komt direct naar Nederland – Amalriks zege op de KGB’, 30 juni 
1976.  
67 De Volkskrant, ‘Amalrik hoopt op nederlaag Sovjet-Unie’, 30 juni 1976, 1.  
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Volkskrant meldde dat Amalrik de gang van zaken zag als een teken dat er grenzen zijn aan de 

macht van de KGB: het Ministerie van Cultuur wilde geld zien, terwijl de KGB Amalrik het 

liefste zo snel mogelijk zag verdwijnen.69 In de volgende dagen berichtten beide kranten met 

kleine stukjes op de voorpagina dat Amalriks uitreisvisum werd verlengd tot 15 juli en 

verscheen in de Volkskrant zelfs een groot artikel met als titel Haalt Amalrik Nederland nog 

in 1976?. In het stuk werd nog eens Amalriks leven en zijn kritiek op de Sovjet-Unie 

beschreven. De titel van het artikel was uiteraard een verwijzing naar Amalriks bekendste 

werk Haalt de Sovjetunie 1984?, dat ook werd samengevat in het stuk.70 Voor de Volkskrant 

was de berichtgeving over Amalrik nu wel even genoeg geweest, Het Parool bleef via kleine 

berichten op 7 en 10 juli Nederland op de hoogte houden van de gang van zaken. Naast de 

berichtgeving over Amalrik was er op 10 juli ook veel aandacht voor het lot van Vladimir 

Boekovski; de moeder van Boekovski vroeg het Westen om voor de rechten van haar in 

gevangschap verkerende zoon op te komen. De uitvoerrechten voor Amalrik waren 

ondertussen verlaagd en er was hoop dat er helemaal geen geld betaald hoefde te worden. 

Voor Amalrik bleef het nog altijd een principekwestie en hij wilde dan ook nog steeds niet 

vertrekken voordat de zaak opgelost was.71 

 

Held of propagandamiddel 

 

Uiteindelijk deden beide partijen wat water bij de wijn. Amalrik mocht zijn schilderijen gratis 

uitvoeren, maar de samowar, een spinnewiel en een icoon moesten in de Sovjet-Unie blijven. 

Amalrik was nu klaar voor vertrek en nam afscheid van zijn vrienden en mededissidenten. Op 

15 juli, de dag waarop Amalriks uitreisvisum verliep, vertrok Amalrik richting Nederland. 

Een schuldgevoel overheerste bij Amalrik, omdat hij vond dat hij zijn medestanders op een 

moeilijk moment in de steek liet. Het wantrouwen tegen de KGB was zo groot dat Gjoezel 

bang was dat de KGB de vliegtuigmaaltijd vergiftigd had. Deze angst bleek ongegrond, maar 

Amalriks angst voor een grote persconferentie op Schiphol werd wel waarheid.72  

De complete wereldpers was op 15 juli uitgelopen om Andrej, Gjoezel en de kat te 

ontvangen op Schiphol. De kranten deden dan ook uitgebreid verslag van deze gebeurtenis en 
                                                 
69 Het Parool, ‘Amalrik bleef weg: conflict met douane’, 1-7-1976, 1. De Volkskrant, ‘Bezoek Amalrik 
uitgesteld’, 1 juli 1976. 1.  
70 Het Parool, ‘Visum Amalrik is nu verlengd’, 2 juli 1976, 1. De Volkskrant, ‘Russen verlengen visum 
Amalrik’, 3-7-1976, 1. De Volkskrant, ‘Haalt Amalrik Nederland nog in 1976?’, 3 juli 1976, 19.  
71 Het Parool, ‘Amalrik komt ook deze week nog niet’, 7 juli 1976, 3. Het Parool, ‘Amalrik hoeft nu minder te 
betalen’, 10 juli 1976, 1. Het Parool, ‘Nieuwe pleidooien voor Russische dissident, ‘Laat Boekovski 
vertrekken’’, 10 juli 1976, 1. De Volkskrant, ‘Amalrik mag schilderijen meenemen’, 14 juli 1976, 3.  
72 Amalrik, Dagboek van een provocateur, 410.  
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zelfs de communistische krant De Waarheid had enkele woorden over voor de 

‘Sovjetdissident’. Het Parool was er als eerste bij, omdat de krant in de middag verscheen. Op 

de voorpagina stond een grote foto van de Amalriks, die hartelijke welkom werden geheten. 

In het artikel werden de problemen rondom het vertrek van Amalrik nog eens aangehaald, zo 

moest hij naast zijn Russische staatsburgerschap ook nog een negentiende-eeuwse klok 

afgeven bij de douane. De volgende dag verscheen er in Het Parool een stuk over de eerste 

dag van Amalrik in Nederland.  Het stuk was geschreven door Karel van het Reve, die tevens 

gastheer was van de Amalriks. In het artikel werden herinneringen opgehaald aan de tijd 

waarin Amalrik zijn straffen uitzat, maar werd ook de realiteit van de dag besproken. De 

telefoon stond de hele dag roodgloeiend, omdat iedereen wel een graantje wilde meepikken 

van de aandacht die Amalrik genereerde.73 In de Volkskrant verscheen de week erop pas een 

interview met Amalrik. De krant moest het aanvankelijk doen met de persconferentie bij 

aankomst. Amalrik kreeg bij de persconferentie, waar Van het Reve als tolk fungeerde, de 

ruimte om zijn ideeën te verkondigen. Amalrik stelde wederom dat de tolerantie van het 

Westen ten aanzien van de Sovjet-Unie de democratie blokkeert. De détente had volgens 

Amalrik ook een remmende werking op een toename van de mensenrechten in de Sovjet-

Unie. Amalrik vertelde dat hij de democratische beweging bleef steunen en dat hij door 

middel van lezingen het westen wilde laten zien hoe de Sovjet-Unie daadwerkelijk is. Verder 

kondigde Amalrik aan te zullen gaan reizen door Europa om andere emigranten te ontmoeten 

en wist hij nog niet of hij op het studeeraanbod van de Universiteit Utrecht in zou gaan. 

Amalriks boodschap was dat het Westen zich harder op moest gaan stellen ten aanzien van de 

Sovjet-Unie, want alleen dan was verandering mogelijk.74 

Met deze lezing was De Waarheid het zacht gezegd niet eens. De Waarheid had op 16 

juli de voorpagina gereserveerd voor artikelen over het verzet tegen het apartheidsregime in 

Zuid-Afrika en KLM-stewardessen die mogelijk gediscrimineerd werden. Ook de verhoogde 

productiecijfers van de Sovjet-Unie werden als relevanter nieuws gezien dan de aankomst van 

de Amalriks en hun poes. Het nieuws over Amalrik stond in een klein kolommetje op pagina 

drie. In het stuk haalde de krant uit naar Amalrik, fanaticus Karel van het Reve, de NAVO en 

de aandacht die de kranten spendeerden aan Amalriks komst naar Nederland. Op een 

spottende toon stelde De Waarheid de vraag waartoe de komst van een kandidaat-historicus 

                                                 
73 Het Parool, ‘We hopen naar Rusland te kunnen terugkeren – Amalrik in Nederland aangekomen’, 15 juli 1976, 
1. Het Parool, ‘Amalriks eerste dag in Nederland, 16 juli 1976, 1. Karel van het Reve,’Amalrik is nog net als in 
1968’, Het Parool, 16 juli 1976, 3.  
74 De Volkskrant, ‘Aankomst Amalrik’, 16 juli 976, 1. De Volkskrant, ‘Amalrik in Nederland: ‘Westen te 
tolerant voor Sovjet-Unie’’, 16 juli 1976, 6.  
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naar Nederland nu eigenlijk diende. De Waarheid zag Amalrik als een propagandamiddel van 

de NAVO, die door middel van anti-Sovjetpropaganda de militaire uitgaven omhoog wilden 

brengen, terwijl sociale bestedingen en lonen het moesten ontgelden. De aandacht voor 

Amalrik was voor De Waarheid een teken van de zwakte van de NAVO-politiek. De NAVO 

had namelijk geen argumenten meer tegen de Sovjet-Unie. Amalriks vergelijking van het 

nationaalsocialisme met het communisme viel al helemaal niet in goed aarde bij de 

communistische krant. De Waarheid sloot het stuk dan ook af met de constatering dat 

Amalriks verhalen weinig te maken hadden met de binnenlandse verhoudingen in de Sovjet-

Unie, maar veel meer met de verhoudingen in Nederland, waar anticommunistische hoempapa 

de NAVO-politici en ondernemers bijzonder van pas zou komen.75 Aan Amalrik maakte de 

krant in de dagen die volgden verder geen woorden meer vuil. Op 17 juli berichtte De 

Waarheid op de voorpagina dat Sovjetkosmonauten aan een onderzoeksprogramma aan het 

werken waren en dat de Amerikanen het tempo van de wapenwedloop verhoogden. Amalrik 

was alweer vergeten, of de krant wilde Amalrik vergeten. De hosannastemming in de andere 

kranten bleef nog een aantal dagen voortgaan, al vroeg tv-recensent Peter van Bueren van de 

Volkskrant zich nog wel af of Nederland geen eigen helden had die wat aandacht konden 

krijgen en vond hij het enorme showgehalte van Amalriks aankomst wat overdreven. De 

Nederlandse dagbladen publiceerden in de dagen na Amalriks aankomst vrijwel allemaal een 

interview met Amalrik, die op deze manier zijn ideeën over de Sovjet-Unie kon blijven 

uitdragen.  

 

Wandelen en interviews 

 

Het Parool plaatste op 20 juli zelfs een foto van Amalrik en Gjoezel wandelend over de 

Amsterdamse Reguliersgracht. Op diezelfde dag publiceerde de Volkskrant een interview van 

Jacques Schmitz met Amalrik. In dit artikel kwamen behalve Amalrik ook nog wat criticasters 

van de democratische beweging aan het woord. Amalrik uitte in het artikel zijn twijfels over 

het vervolgen van zijn studie: ‘Ik heb nu al de faam van iemand die geen opleiding heeft, dat 

heeft wel zijn charme.’ Amalrik stelde dat de democratische beweging geen politieke 

organisatie is, maar een beweging voor de burgerrechten in de Sovjet-Unie. Amalrik had ook 

nog ideeën over de economische inrichting van de Sovjet-Unie en pleitte voor een gemengd 

systeem van private ondernemingen en staatsbedrijven. Schmitz beschreef in zijn stuk ook de 

                                                 
75 De Waarheid, ‘Amalrik’, 16 juli 1976, 3.  
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kritiek van Heinrich Böll en Günther Grass, die net als De Waarheid stelden dat het Westen 

de dissidenten alleen maar gebruikten uit sensatiezucht. Böll en Grass uitten ook kritiek op 

Sinjavski en Solzjenitsyn die hun tijdschriften onderbrachten bij de rechtse uitgever Axel 

Springer. Amalrik verklaarde het gedrag van zijn mededissidenten door te wijzen op de 

diepgewortelde afschuw voor links als overblijfsel van de Stalinistische tijd. Amalrik was de 

Nederlandse media vooral dankbaar dat dissidenten, zoals hijzelf, hun mening konden geven. 

Het maakte Amalrik dan niet uit of dat via de Volkskrant, Bild-Zeitung of het rechtse blad van 

Axel Springer ging.76  

 De ruimte om vrijuit te spreken kreeg Amalrik dan ook volop en bij een bijeenkomst 

op de Amerikaanse Ambassade in Den Haag illustreerde Amalrik dit met een grap over 

Brezjnev: 

 

Brezjnev wordt wakker, ziet dat de zon schijnt, loopt naar het balkon en zegt:  

  ‘goede morgen, zon’. ‘Goedemorgen, beste Leonid Iljitsj, zegt de zon, en 

Brezjnev gaat werken voor het welzijn van het volk’. Tegen de middag loopt  

Brezjnev weer naar het balkon en vraagt, ‘hoe gaat het er mee, zon?’ ‘ik ben  

blij je weer te zien, beste Leonid Iljitsj,’ zegt de zon, en Brezjnev gaat opnieuw 

tevreden werken voor het heil van het volk.  ‘s Avonds gaat Brezjnev nogmaals  

naar het balkon en zegt,’ goede avond, zon’. ‘loop jij maar naar de hel, ik 

ben nu in het westen, zegt de zon’77 

 

Vanaf oktober 1976 doceerde Amalrik, als niet afgestudeerd historicus, een tijdje aan de 

Universiteit Utrecht en in de zomer van 1977 vertrok hij naar Amerika om daar onder andere 

aan Harvard colleges te geven. Uiteindelijk vestigde Amalrik zich in Frankrijk, nabij de 

Zwitserse grens, waar hij zich bleef inzetten voor de mensenrechten in de Sovjet-Unie en 

bleef hameren op een hardere aanpak van de Sovjet-Unie door het Westen. Amalrik schreef 

nog een boek over zijn leven tussen 1965 en 1976 dat in Nederland uitkwam onder de titel 

Dagboek van een Provocateur (1980).  

 

 

 

                                                 
76 Jacques Schmitz, ‘Amalrik over de Russische oppositie. Wij zijn geen politieke beweging’, De Volkskrant, 20 
juli 1976, 7.  
77 Nederlandse Ambassade in Moskou, Doos 54, 911.30 Dossier A.A. Amalrik  (dissident) 13-5-1977.  
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Conclusie 

 

Het vertrek van Amalrik uit de Sovjet-Unie hing nauw samen met de veranderingen in het 

beleid van het regime ten aanzien van dissidenten in de jaren zeventig. Vanaf de jaren 

zeventig gebruikte het regime voornamelijk drie opties om de dissidenten te bestrijden: 

verbanning naar Siberië, opsluiting in een psychiatrische instelling of gedwongen emigratie 

naar het buitenland. De laatste optie werd vooral gebruikt om bekende dissidenten uit de 

Sovjet-Unie te werken en zo de constante oppositionele geluiden buiten de landsgrenzen te 

houden. Amalrik was één van de figuren die het regime, mede door zijn bekendheid, liever 

kwijt dan rijk was. Amalrik wilde de Sovjet-Unie aanvankelijk niet verlaten, maar uit angst 

om weer opgesloten of verbannen te worden stemde Amalrik uiteindelijk toch in met de 

emigratie.  

 Het Westen speelde ook een rol in deze gang van zaken. In de jaren zeventig kregen de 

mensenrechten een prominentere plaats op de westers politieke agenda. Onder aanvoering van 

het kabinet-Den Uyl, met minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel in een 

voortrekkersrol, waren deze ontwikkelingen ook in Nederland te zien. De Nederlandse 

regering probeerde zich dan ook in te zetten voor verschillende Sovjetdissidenten, waaronder 

Amalrik die van de Universiteit Utrecht een uitnodiging had gekregen om zijn studie af te 

maken in Nederland. Amalriks band met Nederland dateerde van 1968; in dat jaar ontmoette 

hij Karel van het Reve, die er onder andere voor had gezorgd dat Amalriks Haalt de 

Sovjetunie 1984? in Nederland werd gepubliceerd in 1969. Dit boek bezorgde Amalrik 

wereldfaam en was dus één van de belangrijkste redenen waardoor Amalrik uit de  

Sovjet-Unie werd gezet. Amalrik zag een bezoek aan Nederland wel zitten en mede door de 

inzet van verschillende Tweede Kamerleden emigreerde de dissident op 15 juli 1976 naar 

Nederland.  

 Vrijwel alle kranten verwelkomden Amalrik als een held. Er was één krant die de gang 

van zaken verafschuwde; de komst van Amalrik werd door De Waarheid afgeschilderd als 

een groot mediacircus en de krant stelde dat de ophef rond de komst van een 

kandidaatshistoricus meer vertelde over Nederland dan over de Sovjet-Unie. De Waarheid 

wenste dat de andere kranten wat meer aandacht zouden besteden aan de economische 

problemen van Nederland in plaats van zich bezig te houden met een zogenaamde 

Sovjetdissident en zijn kat. De tirade van de communistische krant ving echter bot bij de 

andere kranten. In de dagen die volgden verschenen er in de meeste dagbladen interviews met 
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Amalrik, waarin hij zijn toekomstplannen uit de doeken deed en zijn licht liet schijnen over de 

Sovjet-Unie.  

De enorme media-aandacht voor Amalrik is nog het beste te verklaren met een 

metafoor van Amalrik uit Haalt de Sovjetunie 1984?. Amalrik schreef het volgende: ‘Ik stel 

uitdrukkelijk voorop dat mijn artikel niet berust op enigerlei onderzoek, maar slechts op 

persoonlijke waarneming en overdenking. Zo bezien kan het vrijblijvend gepraat schijnen, 

maar dat is – in elk geval voor westerse sovjetologen – op zichzelf al interessant genoeg, zoals 

het voor een ichtyoloog interessant zou zijn als plotseling een vis begon te spreken.’78 Voor 

de westerse media was de komst van Amalrik uiteraard een uitgelezen mogelijkheid om eens 

een persoon uit de Sovjet-Unie te spreken die niet de officiële lezing van het regime 

verkondigde; de aandacht die Amalriks komst naar Nederland genereerde was, ondanks de 

kritiek van De Waarheid, dan ook niet meer dan logisch.  

De situatie in Rusland is aanzienlijk verbeterd in vergelijking met het Sovjettijdperk, 

maar nog steeds zijn de vrijheden van de mens niet gegarandeerd. Uit dit paper moet duidelijk 

zijn geworden dat het schenken van aandacht aan voorvechters van de rechten van de mens 

van groot belang is voor deze mensen om zich tegen het regime te kunnen wapenen. Max van 

der Stoel heeft in de jaren zeventig al het goede voorbeeld gegeven en een land als Nederland 

zou hier dan ook een voortrekkersrol in moeten blijven vervullen.  

                                                 
78 Amalrik, Haalt de Sovjetunie 1984? Niet begeerde reis naar Kaloega. Het rad der ideologieën, 25.  
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Nawoord 

 

‘Buiten was niets te zien, behalve een witte wolkenlaag onder ons, en tot mijn 

verbazing begon ik opeens te huilen, stilletjes stroomden de tranen me over de 

wangen. We verlieten een groot land waarvan we hielden en dat we haatten –  

zouden we er ooit terugkeren.’79 

 

Met deze woorden eindigde Andrej Amalrik het boek Dagboek van een provocateur, niet 

wetende dat hij vier jaar later bij een auto-ongeluk nabij Guadelajara (Spanje) zou 

verongelukken en dus de Sovjet-Unie nooit meer terug zou zien. Amalrik, die te boek stond 

als een brokkenpiloot, was samen met zijn vrouw en twee andere verbannen Sovjets op weg 

naar Madrid voor de tweede toetsingsconferentie van de Helsinki-akkoorden. Amalrik was de 

enige die bij het ongeluk om het leven kwam, niet wetende dat de Sovjet-Unie 1992 niet zou 

halen.80 

 

 

 

 

                                                 
79 Amalrik, Dagboek van een provocateur, 411.  
80 Stichting Keesings Historisch Archief, Amalrik, Andrej (1938 Moskou 12-11 1980 bij Guadelajara), Russisch 
historicus en schrijver (2001).  
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