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4.1.2 Russen op bezoek 

In december 1991 kwamen een aantal Russen op bezoek om mij te spreken, omdat Saskia van 

de ufo-bouwgroep (zie hoofdstuk 3.2.2: ‘Ufo-bouwgroep’) dat jaar in Moskou lovend over mij 

had gesproken. Toen we hen van Schiphol afhaalden, zag ik dat het een zware delegatie was. 

Daar raakte ik behoorlijk van onder de indruk. Het waren vier leden van de Doema, het 

Russische parlement: de hoogleraren Kuznetsov en Grachev, de fabrieksdirecteur Fomin en de 

rector magnificus Soifer, begeleid door de KGB’er Yarzev. Tot mijn verrassing toonden ze mij 

ook hun respect. Ze wisten dat ik hoofdconstructeur was bij Fokker, voorzitter van de ‘ufo-

bouwgroep’ en dat Saskia en ik samen een artikel hadden geschreven over spirituele reizen naar 

Sirius. De combinatie van pacifisme, spiritualiteit en technologie was blijkbaar erg interessant. 

Na het uiteenvallen van de USSR vlak daarvoor was er namelijk kortstondig hoop op een totaal 

nieuwe niet-militaire en spirituele samenleving. 

De voorzitter van de delegatie, Vladimir Kuznetsov, was een lange blonde man met een 

aristocratisch uiterlijk en een indrukwekkende uitstraling. Hij was voorzitter van de 

onderwijscommissie van de Doema. Hij was sterk gemotiveerd om het communistische 

systeem los te laten en over te gaan naar een vrije, vredelievende en spirituele samenleving. 

Niet het materialistische van het Westen, maar meteen een fase verder. Hij begreep dat je voor 

een nieuwe samenleving bij de jeugd moest beginnen en hij had blijkbaar gehoord dat wij in 

Nederland al ver op weg waren. De KGB moest mijn gegevens in hun bestand hebben, maar 

Yarzev liet dat niet blijken. Hij zei niets over mijn brief aan Andropov, maar ik vermoedde dat 

hij er wel van wist, want hij keek me vaak onderzoekend aan. Hij zei helemaal weinig, maar als 

hij sprak was dat in heel keurig Engels. 

De vier wijzen uit het Oosten kwamen met Kerstmis 1991 op bezoek. Drie kwamen zelfs bij 

ons thuis logeren, terwijl de anderen bij Saskia sliepen. Ze hadden geschenken voor ons 

meegebracht: heerlijke wodka voor ons en speldjes en een zakmes voor Vincent van zeven. Het 

waren allemaal voorwerpen met symbolen van de Sovjet-Unie en van Rusland. Vincent heeft 

ze niet aangeraakt, alsof ze in brand stonden.  

Gerwie nam de volgende dag de drie zware mannen in dikke bontjassen in onze auto mee. 

Ze hadden allemaal wel mee gewild, maar onze auto sleepte met drie man al bijna met de 

bumper over het asfalt. Gerwie nam ze mee naar een workshop van Lisa Borstlap over spiritueel 

antroposofisch onderwijs. Ze waren erg geïnteresseerd en namen daarvan papiertjes mee om 

mandala’s te gaan kleuren in het Russische parlement. De intentie was dat ze zo een verruimd 

bewustzijn zouden krijgen en daardoor betere besluiten zouden nemen. Misschien heeft het 

geholpen. Boris Jeltsin was toen de baas in Rusland en die was hervormingsgezind.  
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Ik organiseerde een bijeenkomst bij Fokker om met een hoogleraar uit Delft, professor Ed, 

over universitair onderwijs te praten. Ze wilden naar Delft, maar het was kerstvakantie en de 

TU Delft was dicht.  

Ook regelde ik een vergadering in Amsterdam om te praten over ufo-technologie en een 

demonstratie te geven van virtual reality. Daar is nog een verslag van. Het speet hen dat ze me 

niet meer konden helpen met informatie over ufo-technologie en daarom nodigde professor 

Soifer me uit om naar zijn universiteit te komen om daarover verder te praten. 

 


