
Onze man in Havana 

 

Op 21 juli 1969 zette de Amerikaan Neil Armstrong als eerste mens een voet op de maan: ‘a 

giant leap for mankind’. De hele westerse wereld was euforisch! Behalve mijn klasgenootje 

Thomas, een nuchtere Twentse boerenzoon. ‘Je gelooft dat toch niet?’ betoogde hij. ‘Dat kan 

helemaal niet.’ Ik lachte hem smalend uit. Wat de boer niet kent, hè? Maar hij ging 

onverstoorbaar verder: ‘Ze hebben het gewoon opgenomen in een filmstudio in Hollywood.’  

Daar had hij een punt. We zagen films waar vliegende schotels in voor kwamen en 

flatgebouwen, die tot de grond toe afbrandden nadat er vliegtuigen in vlogen. Allemaal onzin, 

toch? Het was volop Koude Oorlog. Was deze maanlanding nieuws, of alleen maar 

propaganda om de Russen de loef af te steken?  

Ik begon toch wat te twijfelen. 

 

In 2003 brachten de geheime diensten MI6 en CIA het nepnieuws de wereld in, dat Irak op 

grote schaal massavernietigingswapens produceerde. De publieke opinie was gevormd. 

Binnen de kortste keren was het oorlog. James Bond zou zijn wenkbrauwen gefronst 

hebben. 

Op het moment dat de geallieerde tanks de poorten van Bagdad binnen denderden, jubelde 

de Iraakse staatsomroep dat de imperialistische vijand op alle fronten teruggedrongen werd. 

O, o, o, wat moesten we daar in het Westen om lachen, niet wetend dat we zelf net zo hard 

bij de neus genomen waren. 

 

Wat dat betreft waren de Duitsers eerlijker. Toen ze in de Eerste Wereldoorlog massaal de 

pan in werden gehakt, meldden de media ‘im Westen nichts Neues’. ‘Geen bericht goed 

bericht’, zou men kunnen concluderen. Maar dat zeiden ze niet. 

In WOII werd de holocaust ook systematisch doodgezwegen. Zo kon de gewone Duitse 

burgerman later naar eer en geweten zeggen dat hij het ‘nicht gewusst’ had.  

Is verzwijgen ook liegen? 

 

Ik weet het niet meer. Misschien had Thomas toch gelijk en wordt ons massaal wat wijs 

gemaakt, zeker nu met Facebook en consorten. Wie werkt er in deze tijd van ‘Big Brother’ 

voor het ‘Ministerie van de Waarheid’? 

De media mijd ik al jaren. Thuis ligt nog de Bondfilm ‘Tomorrow never dies’. Ik denk dat ik die 

maar weer eens ga kijken. 
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