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INLEIDING

Dit deel dagboek heb ik in de tachtiger jaren in Johannesburg geschreven in de flat naast Peter, en diens partner Edwin van Wijk.
De uitgever zond de drukproef. Meestal heb ik geen tijd die te lezen. Nu moest ik dit wel doen om een inleiding te kunnen schrijven. Het heeft op mij het effect gehad alsof ik aan het graven was
in mijn eigen documentaire. Heel veel was vergeten. Maar bij het
teruglezen lijkt alles gisteren te zijn gebeurd.
Ik weet, dat sommigen mijn dagboeken verslinden vanwege de herinneringen aan seksuele ervaringen. Anderen slaan die juist over en
weer andere ergeren zich groen en geel, dat zij er in staan. Ik verbaas me enigermate over de hoeveelheid „avontuurtjes”, die in dit
deel worden vermeld. Het was een periode, dat ik naar compensatie zocht voor het besef, dat Peter en ik nooit lovers zouden zijn.
Maar door de bank genomen realiseer ik me, dat ook in dit deel
het overheersende thema van de aantekeningen een tijdsbeeld
schept over wat er speelde in de buitenlandse politiek, in de betrekkingen met Indonesië, de mijn inziens zeer ongelukkige reis
van koningin Juliana naar Suharto, na Pol Pot de misdadigste
schender van mensenrechten in de geschiedenis van zuidoost Azië,
paralel aan en uniek kijkje in de keuken van de toenmalige journalistiek en televisie.
Dierbaar zijn ook de herinneringen aan de Club van Rome en de
voorzitter Aurelio Peccei en wat ik als gevolg van vriendschap met
hem ervaarde en leerde. Uit die dagen dateert ook de vriendschap
met Oliver Stone, die ik via mijn Franse vriend Alain Vidal-Naquet hielp aan het eerste schrijven van een filmscript . Hij was toen
nog bezorgd of Alain hem de toegezegde 150 dollars zou betalen.
Japanse geldschieters zouden hem met 44 miljoen dollars steunen
bij het maken van JFK.
Dit deel is opgedragen aan Erik van der Leeden een dierbare
vriend uit de jaren zestig en zeventig, die ik sindsdien – en dit is een
uitzondering – uit het oog ben verloren, zonder dat er eigenlijk
een reden toe was.
Willem Oltmans, augustus 2003
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Amsterdam

Aan Hare Majesteit de Koningin
SOESTDIJK
Amsterdam, 22 juni 1971
Mevrouw,
Nu U op het punt staat een staatsbezoek aan Indonesië
te brengen, gevoelen wij de noodzaak, U onze volstrekte afwijzing van dat voornemen kenbaar te maken. Uw
bovenpartijdige positie als staatshoofd van ons land
verbiedt naar onze stellige mening ook dat U door Uw
aanwezigheid in Indonesië partij kiest voor het bewind aldaar.
Massamoord op honderdduizenden burgers, verkrachting
van de Rechten van de Mens, razzia’s, schijnverkiezingen, concentratiekampen en vuurpelotons kenmerken
de tirannie van het generaalsregime dat U zal ontvangen en welke tirannie geen Nederlander onverschillig
kan laten.
Wanneer Uw voorgenomen bezoek ten doel mocht hebben,
de sinds september 1965 verbeterde en uitgebreide
economische betrekkingen met dit Indonesië te bekronen, dan mogen wij U er op wijzen dat de tot dusverre
gevolgde investeringspolitiek, ook van Uw regering,
plus de financiële injecties der zogenaamde donorlanden, weliswaar ogenschijnlijk tot grotere economische
bedrijvigheid in Indonesië hebben geleid, maar het
eigen bevolkingsaandeel daarbij praktisch hebben lamgelegd, en tegelijkertijd de corruptie onder de regerende legerleiding tot ongekende omvang hebben doen
groeien. Dit heeft mede tot massale werkeloosheid en
steeds ernstiger tekorten aan primaire levensbehoeften geleid.
Onder de huidige mensonterende omstandigheden in Indonesië kan een officieel bezoek als het Uwe namens
het Nederlandse volk niet worden afgedaan met de drogreden als zou het slechts een diplomatieke formali-
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teit zijn. Integendeel: Uw komst en verblijf in Indonesië zullen een slag in het gezicht zijn van de miljoenen Indonesiërs die de zaak van de vrijheid, de democratie en de menselijkheid tegen dit generaalsregime verdedigen. Uw bezoek zou bovendien een precedent
scheppen voor een andere opvatting van het koningschap dan welke tot dusverre in Uw houding tot uitdrukking is gekomen.
Het is niet ons getal, noch ons persoonlijk belang,
noch de politieke of sociale betekenis van onze groep,
die het gewicht van deze brief uitmaken. Het is onze
betrokkenheid bij Uw optreden namens ons volk en onze
diepe bewogenheid omtrent het lot van het Indonesische volk, die ons tot het schrijven van deze brief
hebben gebracht. Wij spreken de vaste overtuiging uit
dat U op grond van onze hierboven uiteengezette overwegingen alsnog van Uw reis zult afzien.
Met verschuldigde eerbied,
Joris van den Berg, Amsterdam
Harry van den Bergh, Amstelveen
Dr. M.H. Bolkestein, Zeist
Rob van Gennep, Amsterdam
Jaap Jansen, Amsterdam
Prof.dr. Fr. de Jong Edz., Amsterdam
Dr. A. van Kammen, Wageningen
Jan Kassies, Amsterdam
Pater J. van Kilsdonk SJ, Amsterdam
Wim Klinkenberg, Amsterdam
Hans Kombrink, Amsterdam
Ds. H. Kroon, Amsterdam
Constant Nieuwenhuys, Amsterdam
Willem L. Oltmans, Amsterdam
Miklos Rácz, Zaandam
Dr. A. Romein-Verschoor, Laren
Dr. K. Roskam, Roelofarendsveen
Prof.dr. K. Strijd, Amsterdam
Dr. V.E. van Vriesland, Amsterdam
Edo de Waard, Amsterdam
Prof.dr. W.F. Wertheim
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24 juni 1971

Was bij het graf van vader. Het is zijn geboortedag.
De kranten maken redelijk melding van onze oproep aan H.M.
de Koningin niet naar Indonesië te gaan. Schreef Carel Enkelaar, programmaleider van de NOS-televisie, dat ik wist dat hij
zich uitsloofde voor de reis naar Jakarta en dat ik betreurde dat
men niet inzag dat een Nederlandse koningin niet op bezoek bij
een fascistische moordenaar thuishoorde. Intussen werd dr. Sugiono, een vooraanstaande communist, in Indonesië gearresteerd. Hij was onlangs uit Noord-Vietnam naar huis teruggekeerd.
Harry Hagedorn schijnt bij de NOS de portefeuillekwestie te
hebben gesteld, omdat Enkelaar op eigen houtje het koninklijke bezoek aan Indonesië grootscheeps op zou zetten om bij het
koninklijke huis en de RVD een wit voetje te halen. Volgens
Harry wil Enkelaar in Haagse voorlichtingstoestanden terechtkomen.
25 juni 1971

De VPRO arrangeerde een gesprek over de reis van koningin en
3

Amsterdam

Haalde mam in Bilthoven af opdat zij de promotie van een Indisch familielid in Amsterdam kon bijwonen. De trip vermoeide haar zeer. Ik drong opnieuw aan dat zij zich zou ontzien en
meer rusten. Vroeg broer Theo haar hetzelfde te zeggen. Hij
antwoordde: „Ik bemoei me nergens meer mee. Ik heb haar gezegd, hoe zij heel wat geld zou kunnen uitsparen en had dit met
de notaris geregeld.” Ik sprak dus niet over geld, maar over de
gezondheid van onze moeder. „Was notaris Meijer het met je
voorstellen eens?” vroeg ik mijn broer. „Inderdaad: maar zij luisterde niet. Er wordt jaarlijks veel geld verloren.” Ik vroeg mam
ernaar. Zij zei dat de notaris het juist niet met Theo’s voorstellen
eens was geweest en dat zij om die reden zijn advies niet had opgevolgd. Ik spreek absoluut nooit over mams geld, want het is
van haar.
Het Amerikaanse leger heeft 168 gevallen van oorlogsmisdaden
door Amerikaanse militairen bedreven in Vietnam in studie.
Kan je nagaan wat daar gebeurt en wat niet wordt gerapporteerd! Intussen hebben The New York Times en de Washington
Post een aantal processen te verwerken, omdat zij de door Daniel Ellsberg gelekte Pentagondocumenten in de openbaarheid
brachten. God zij dank dat er nog mensen als Ellsberg en kranten in de wereld zijn die hun nek uitsteken om overheidsmisdaden aan de kaak te stellen.
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prins naar Indonesië. De „journalist” Leo Riemens, die momenteel als nachtportier werkt, zou mijn tegenspeler zijn. Ik
wilde dit niet maar werd op het kritieke moment toch met hem
geconfronteerd. Ik heb naar voren gebracht dat de rol van prins
Bernhard in de Nieuw-Guinea-affaire maar eens moest worden uitgezocht. Riemens tetterde er voortdurend tussendoor.
Ik ben uiteindelijk weggelopen en heb het VPRO-pand verlaten.
26 juni 1971

De Indonesiër Djin keerde uit Jakarta terug en meldde dat niemand zijn mond meer durfde opendoen, dat het land werd uitverkocht aan Amerika en Japan, dat de samenleving totaal verwesterde en dat hij had gewalgd van wat hij had gezien. Vanmorgen kwam een brief van Guntur, president Sukarno’s oudste zoon, die Djin voor me vertaalde.1 Hij blijft een paar dagen
logeren.
Johan Fabricius babbelde in De Telegraaf over hoe geliefd Suharto is bij het Indonesische volk. Heb hem een briefje geschreven.
27 juni 1971

Peter lijkt aan zijn werk in het Apollo Hotel te wennen.
28 juni 1971

Gerard Croiset arriveerde om 19.30 uur. Hij vertelde me op verzoek van prins Bernhard, diens moeder prinses Armgard, behandeld te hebben. De prinses lijdt aan kanker. Croiset slaagde erin
haar pijnen te verzachten.
Later kwamen een aantal gasten naar hem luisteren waaronder
Harry Hagedorn, Thijs Chanowski, Poek Zumpolle, Rita de
Wolf en Cor Meijer van Bosch & Keuning. Zij vertelde dat
Dewi ruzie met Cindy Adams had gekregen bij het schrijven van
haar boek over Bung Karno en dat het project was gedropt.2
29 juni 1971

De zwanen hier op Amerbos hebben acht jongen gekregen.
De televisie vertoonde een film over prins Bernhard, waar ik
met genoegen naar heb gekeken. Toch was het militaire accent
weer overheersend. Jammer.
Jim Garrison is gearresteerd. Hij zou illegaal hebben gegokt en
aan omkoperij hebben gedaan. Geloof er niets van. Croiset zei
dat hij was opgepakt, omdat hij tegen iedere prijs wilde bewij1
2

Zie bijlage 1.
Zij zou helemaal geen boek over president Sukarno maken, maar later in Japan een
boek over zichzelf publiceren.
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1 juli 1971

Zat bij mam in de tuin in Bilthoven. Zij constateerde: „Je ziet
nooit meer een koninginnepage.” Vroeger op De Horst wemelde het van verschillende vlinders, zoals blauwogen. „We
komen nog eens op de kale stenen te zitten,” zei ze, „tenzij de
zogenaamde minister van Milieubeheer er iets op weet.”
Peter zette een punt achter zijn baan in het Apollo Hotel. Hij
wil nu met Philip Nasta eerst naar Griekenland. Waar zou hij
uithangen? Hoorde drie dagen niets.
2 juli 1971

Koningin Elisabeth II heeft in Edinburgh de heer Luns de eretekenen overhandigd, die horen bij de Companion of Honor, een
der hoogste onderscheidingen die de vorstin naar eigen goeddunken kan uitreiken. Hoe komt die man er iedere keer weer
aan? De nep kan niet op. En zo zie je maar weer hoe koninginnen zijn ingelicht.
Casper van den Wall Bake schrijft vanuit zijn kibboets in Israël
dat er weinig geestelijke bevrediging is te vinden, noch bij het
werk (irrigatie), noch bij gevoerde gesprekken in zijn omgeving. „Er is een erg mooi Amerikaans meisje dat politieke wetenschappen studeert en mij wel aardig vindt en ik haar ook.”4
3 juli 1971

Vandaag zullen 57 van de 114 miljoen Indonesiërs naar de stembus gaan, aldus P. van Gastel in de NRC. Djin zei het ook al: om
3
4

Brief van 30 juni 1971.
De rest van de brief van zes kantjes is te persoonlijk.

5

Amsterdam

zen dat hij gelijk had en dezelfde praktijken had toegepast als
zijn tegenstanders.
Ik heb de Volkskrant opgezegd, nadat ze het verdomd hebben om
onze oproep aan Juliana niet naar Indonesië te gaan af te drukken. J.A.C. Damen, adjunct-hoofdredacteur, antwoordt dat hij
mijn argumentatie dit te wel doen „wat pover vindt.” „Als
journalist zoudt u moeten weten dat een krant alleen al uit
puur ruimtelijke overwegingen moet selecteren (…).” Ik zou
door gekwetste ijdelheid hebben opgezegd. Alsof de brief aan
Juliana iets met mij te maken zou hebben (of met mijn ijdelheid).
Het gaat om één miljoen doden in Indonesië, en militaire terreur door een bende coupgeneraals in een land, waar wij eeuwen mee te maken hebben gehad. Ik antwoordde hem dat hij
in de ruimte kletste en oneerlijk was.3
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dergelijke verkiezingen voor te stellen alsof het in Indonesië om
vrije meningsuiting zou gaan is puur bedrog. Er doen negen
zogenaamde politieke partijen mee, nadat zij door het generaalsbewind werden goedgekeurd, inbegrepen hun politieke
programma’s. Het is een farce, vooral omdat alle door het militaire regime verboden organisaties a-priori werden uitgesloten.
4 juli 1971

Oeroeg bleef slapen. Ik gaf hem Oeroeg van Hella Haase dat hij
niet kende.
Weet absoluut niet waar Peter uithangt.
Hiltermann is van mening dat Joseph Luns wel een wat uitgebreidere afscheidspartij had kunnen krijgen dan men hem heeft
gegeven. Hij gaat naar de NAVO.
Willem Brugsma telefoneerde. Hij wil over de Club van Rome
schrijven. Vreemd. Want toen hij enige tijd geleden mijn film
over het thema Grenzen aan de groei te zien kreeg heeft hij tegen
de NOS gezegd: „die rotzooi van Oltmans” niet te willen presenteren. Hij wilde ook over Jay Forrester lezen. Ik belde uitvoerig met Frits Böttcher, want ik ken mijn pappenheimers
hier. Ze hebben zelf zitten slapen en dan wordt er nu geloerd
op mijn primeur van de Club van Rome. Gelukkig weet Böttcher maar al te goed dat Aurelio Peccei en ik vrienden zijn, dus
hij zal geen fratsen uithalen.
Op de BBC is een gesprek geweest met een Amerikaanse functionaris van een inlichtingendienst, die gezegd heeft dat JFK
werd vermoord vanwege de moeilijkheden, die hij met de CIA
zou hebben gehad. Alarmeerde Carel Enkelaar om dit gesprek
op te vragen.
5 juli 1971

Ontmoette Hein ten Harmsen van der Beek in de Kerkstraat.
Hij schijnt te zijn getrouwd. In de jaren vijftig kroop hij nog wel
eens bij me in bed als concurrent van Peter van Leeuwen Boomkamp. „Hij is een lul, een zak en een kloot, en toch houd ik
erg veel van Henk Hofland,” zei hij tussen neus en lippen.
Kreeg twee zoenen.
6 juli 1971

Tad Szulc berichtte in The New York Times5 dat de regeringNixon overwoog om een contract tussen El Paso (Texas) en
Sonatrach van Algerije voor de levering van 365 miljard „cubic
5

The New York Times, 15 juni 1971.
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7 juli 1971

Belegde een discussie op Amerbos over Angola, waar Roeland
and Mady Kerbosch, Ellen Thomassen – zij ontpopte zich als
„medewerkster” van het anti-Zuid-Afrika-comité – professor
Utrecht en zijn vrouw, Kees van Schagen en nog een paar mensen aan deelnamen. Jaap Jansen lijkt de wereld uitsluitend te interpreteren uit een oogpunt van economische belangen en valt
dan op Marx en Lenin terug. Kees bleef slapen.
Hans Kombrink ontving een brief van Soestdijk dat ons beroep
op Juliana niet naar Indonesië te gaan was doorgezonden naar
de premier en de minister van Buitenlandse Zaken.
Bracht vier uren door met Cees Meijer, hoofdredacteur van De
Typhoon. Hij zei materialist te zijn geworden en een vrij aanzienlijk aantal huizen en winkelpanden in Amsterdam te hebben opgekocht, omdat hij vroeg met pensioen wilde gaan. Hij
ging ook uitvoerig in op de problemen van het hoofdredacteurschap, bezuinigingen en problemen in de pers.7 Het hoofdartikel dat hij over de verkiezingen in Indonesië schreef onder
de kop DEMOCRATIE leek nergens op.
8 juli 1971

Uitvoerig gesprek met Gerard Vermeulen, hoofdredacteur van
Panorama. Hij zou interviews van me willen hebben met dr.
J.H. van Roijen, oud-minister Lieftinck en anderen. We zaten
op het terras van Kraantje Lek. „Je weet nooit wanneer Gerard
Reve je belazert of waar hij oprecht is. Dat boeit mij,” aldus
Vermeulen. Ik dacht: „lul.” Trouwens de blonde ober zou ik
wel in mijn vingers gehad willen hebben.
Unieke avond met Frits van Eeden. Hij is altijd met beesten
bezig. Nu heeft hij weer een broedmachine in zijn atelier en
broedt eieren uit. Hij verliet het pand van zijn vriend Ruud na
al die jaren van het ene op het andere moment, met hond
Zoef, twee Abessijnse poezen en al zijn kuikens.

6
7

Het is een inderhaast geschreven onbenullige en verwarde brief waar ik me nu voor
geneer en geen antwoord op kreeg.
Cees Meijer zou inderdaad vroeg met pensioen gaan maar kreeg vrijwel meteen een
beroerte en werd invalide.

7
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feet liquefied natural gas” ongedaan te maken. Ik schreef Szulc6
dat het me verwonderde dat John Conally niet in zijn reportage opdook, noch de belangrijkste man aan de andere kant, Abdelkadir Chanderli.
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Ik had tante Jetty8 geschreven over Ton Lemaire’s passage dat
wanneer je in een huis gaat wonen, de mens er als de boer niet
alleen zijn arbeid verzamelt, maar ook zijn gedachten.9 Dit had
me gefrappeerd omdat het direct op Amerbos sloeg. „Het huis
heeft een grote puissance d’intégration, biedt intimiteit die een
wezen nodig heeft om zich op zichzelf te concentreren door
zijn over de wereld verspreide aanwezigheid te verzamelen.”
Ik wilde haar nog eens bedanken voor het ter beschikking stellen van de fondsen om Amerbos te kopen. Ze kreeg tranen in
haar ogen en antwoordde dat ik dus kon begrijpen wat haar
huis Les Archets in Wassenaar betekende, waar zij veertig jaar
woonde. „Ik hoop dat jij ook veertig jaar op Amerbos zal wonen,” zei ze.10
Sprak met oud-ambassadeur dr. Zairin Zain. Hij bevestigde andermaal dat hij dacht dat Verrips door de Indonesische inlichtingendienst, in samenwerking met de Nederlandse, om het leven was gebracht.11
Dineerde met Frits Böttcher en Lucia. Hij toonde mij een brief
waarin Aurelio Peccei mij aanduidde met „the excellent Mr.
Oltmans”. Wat me benauwde was dat Frits een bewonderaar
was van Drees Senior en kritisch stond tegenover Schermerhorn. Ik zou het liefst met geen van beiden gezien hebben willen worden. Hij zei wel: „Voor ingewijden is je Club van
Rome-film natuurlijk zeer bijzonder (…).”
Erik van der Leeden wachtte in het Americain waar hij elektronica zat te studeren. Hij kwam mee naar Amerbos. Voor het
eerst in lange tijd raakten we weer eens helemaal, ook fysiek,
in elkaar verstrengeld. Hij vroeg Dvoraks celloconcert te spelen. We discussieerden tot diep in de nacht onder anderen over
Kafka’s Brief aan zijn vader.12
10 juli 1971

J.L. Heldring schreef in zijn kolom Dezer Dagen van 3 juli zo
veel onzin over de negentien jaar buitenlandse politiek van Joseph Luns dat ik hem maar eens heb geschreven dat ik walg van
de wijze waarop de NRC over de brief aan de Koningin niet
naar Indonesië te gaan en ook over de zogenaamde Indonesische verkiezingen heeft bericht. Ik geloof graag dat ministers
8
9
10
11
12

De zuster van mijn moeder.
Ton Lemaire, Filosofie van het Landschap, AMBO, 1970, p. 136.
In 1991 was ik genoodzaakt Amerbos, na 21 jaar, te verkopen.
Zie Memoires 1961 t/m 1963.
Franz Kafka, Brief aan zijn vader, Querido, Amsterdam 1969.
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11 juli 1971

Nam Erik mee naar mijn moeder. Het deed me goed dat zij elkaar omhelsden en zoenden. Later lag hij in het gras in de tuin.
Begrijp niet waarom we elkaar een jaar niet zagen.
12 juli 1971

Amsterdam is overstroomd met hippies. Zij zien er dikwijls
aantrekkelijk, sexy, vrij en onbezorgd uit. Hoe doen ze dat? Ze
kleden zich eveneens attractief en uitdagend, om in te duiken.
De wereld is snel veranderd in dit opzicht.
De New York Times 13 heeft zes volle pagina’s Pentagondocumenten gepubliceerd over de oorlog in Vietnam. Er staat onder
meer in dat Washington in 1952 Indonesië en Maleisië als „the
principal world source of natural rubber and tin, and producers
of petroleum and other strategically important commodities”
beschouwde. Volgens de koude oorloog-logica van die dagen
meende Washington dat „the loss of Southeast Asia, especially
Indonesia and Malaysia, could result in such economic and political pressures in Japan as to make it extremely difficult to prevent Japan’s eventual accommodation to communism.” De
Amerikanen vechten feitelijk in Vietnam om Zuidoost-Azië te
beschermen tegen communistische expansie. Sukarno, die mij
nog in 1966 wandelend in de tuin van het Istana Merdeka op
het hart drukte dat de Amerikanen in Vietnam dienden op te lazeren, werd in Washington automatisch gezien als een „dupe”
van de communisten, een man die met de PKI flirtte en verwijderd diende te worden, want met Indonesië zou heel Zuid13 The New York Times, 5 juli 1971.

9

Amsterdam

van Buitenlandse Zaken niet om een stuk „geheime diplomatie” heen kunnen. Zo ook Luns. Prima. Maar Luns bedreef geen
geheime diplomatie. Luns besodemieterde de boel. Luns loog.
Luns bedroog. Heldring c.s. probeerden te verdedigen dat Luns
gedwongen zou zijn geweest in het geheim te handelen „anders waren we nog verder van huis geweest.” Onzin. We raakten als koninkrijk in Nieuw-Guinea zo ver van huis niet vanwege Luns’ „geheime diplomatie”, maar door het gelieg van
Luns over Amerikaanse toezeggingen, waarvan door Luns
nooit is bewezen dat ze hebben bestaan en die er ook niet waren. Heldring is een draaikont. Het ergste is misschien wel dat
hij veel beter is ingelicht over het bedrog van Luns, dan hij in
deze overdenking laat blijken. Ik minacht dergelijke journalisten.
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oost-Azië voor Moskou en Peking openliggen. Ook al dacht
geen haar op Sukarno’s hoofd erover Indonesië ooit aan het
communisme over te leveren, dacht Washington er in de toen
heersende obsessie over het „rode gevaar” anders over. Vandaar
de door de CIA gesponsorde Suharto-coup.
13 juli 1971

Professor Frits Böttcher belde dat Willem Brugsma zat aan te
dringen een gesprek over de Club van Rome met hem te krijgen en over het rapport Grenzen aan de groei te schrijven. Ik had
de film hierover in april gereed, maar deze werd mede door het
toedoen van Brugsma getorpedeerd en ging op de plank. Ton
Neelissen was het ermee eens dat Brugsma vier maanden geleden de primeur van mijn film niet had „gezien”.
Ben mam in Bilthoven gaan halen. Zij logeert met de honden
op Amerbos, voelt zich totaal thuis en zit op de bank in mijn
werkkamer veel te lezen.
14 juli 1971

Gerard Croiset belde om te zeggen dat er een rel was uitgebroken over zijn behandeling van prinses Armgard. Hij dacht dat
het lek via Luns en een Bilderberg-conferentie naar buiten was
gekomen. Dat lijkt me onzin. Ik sprak er weliswaar met Bouke
Spoelstra en collega Milo Anstadt over, maar zij ontkenden in
alle toonaarden.
Fred Emmer vertelde dat koningin Juliana om 11.15 uur op
Soesterberg was geland, maar de NOS had hun team verboden
erheen te gaan. Ook de RVD wilde van niets weten. Wat is dit
nu weer?
Ik vroeg mam naar anekdoten over mijn vader uit het oude Indië. Zij vertelde dat hij driemaal tyfus had gehad. De derde
keer was zijn leven door een dukun gered, die uit de bergen was
gekomen met potjes en medicijnen en mijn vader had de rook
moeten opsnuiven. Hierdoor was hij gered. Ik zei dat de kris,
die ik indertijd eens aan Willem Alfrink had getoond, volgens
hem boze geesten vertegenwoordigde. Mam zei: „Ik geloof
niet dat er überhaupt boze geesten zijn.” Op een nacht in Port
Elisabeth was zij wakker geworden van het geschreeuw van
een vrouw. Zij maakte vader wakker die binnen de kortste keren gewapend met diezelfde kris, gevolgd door mam en Dodo,
de Malthezer, naar beneden en naar buiten was gestormd. Het
ging om een oudere verpleegster, die door een man was aangevallen en gegrepen. De man was duidelijk gestoord en de politie nam hem mee.
10
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15 juli 1971

Koningin Juliana laat mij door haar particulier secretaris J. van
der Hoeven bedanken voor mijn brieven van 16 juni en 10 juli
(C307/71/TD).
Maakte met mam een lange rit via Ouderkerk en de Vinkeveense plassen, zoals met Peter. Zij droeg een ski-jack van mij,
want de kap van de auto was neer. De honden waren mee,
maar Keke was steeds criant vervelend. Het irriteerde me en ik
zei: „Ze zijn ook totaal ongedisciplineerd.”
„Het waren meer je vaders hondjes. Ik kreeg ze pas, toen ze
vijf waren,” waarmee ze bedoelde dat vader vijf jaar geleden
was overleden. Ik benadrukte met kracht dat mam haar ogen
zou moeten laten nakijken en ook een oorarts zou moeten
raadplegen. Zij luisterde ernaar, maar ik denk niet dat zij het zal
doen. Toen zij ging slapen ben ik naar het Vondelpark gereden
en stond stil te luisteren naar de ruisende bomen en dacht over
haar na. Ik zou mam nog zoveel willen vragen over ons leven,
waar zij oneindig veel over weet.
16 juli 1971

Minister-president B.W. Biesheuvel heeft meegedeeld dat het
koninklijk huis geen contact onderhoudt met de paragnost
Gerard Croiset. Ze zijn als de dood dat er een nieuwe Greet
Hofmans-rel zal uitbreken.
Cees Meijer telefoneerde dat Richard Nixon in 1972 naar Peking zal gaan. Dat had ik met Pearl Buck willen doen. Ik telefoneerde Jaap Jansen, die kennelijk geen raad wist met deze
ontwikkeling en het „irritant” vond. Het zou me niet verbazen als die reis een flop wordt, zoals Aleksei Kosygins reis naar
de begrafenis van Ho Chi-minh. En hoe zullen de soldaten die
in Vietnam hun leven in de waagschaal stellen zich voelen. En
Sihanouk, die door de CIA werd verraden en verkwanseld?
Moet hij Nixon in Peking een hand gaan geven?
Mam vroeg Alborada del Gracioso van Ravel voor haar op te zetten. Zij luisterde en zei: „Dat is geen Fransman die het speelt.”
Het was inderdaad Walter Gieseking. Ik verwonder mij altijd
weer over mams enorme kennis van muziek.
Bracht haar met de kap neer terug naar Bilthoven. Nu is het stil
11
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Igor Cornelissen van Vrij Nederland kwam naar Amerbos om
over Verrips te spreken.
Mam zat ook ’s avonds te lezen, terwijl ik aan mijn bureau zat.
Ik bespiedde haar eigenlijk steeds en vroeg me af wat er in
godsnaam in haar om kon gaan, mijn eigen moeder.
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en leeg in huis. De lathyrus die zij meebracht staan zo mooi. Ik
had een brok in mijn keel toen ik haar alleen achterliet aan de De
Genestetlaan. Bracht eerst twee rozen naar het graf van vader.
Weer een lange brief van Casper Bake uit Eindor, Israël. Heb
hem uitvoerig geantwoord. Hij zit nog diep in de knoop over
het meisje Pauline, waarvan ik denk dat hij ooit het meeste
heeft gehouden. Hij vergeet nooit om groeten aan Peter te doen.
17 juli 1971

Op 26 augustus komt de koningin in Jakarta aan. Dit had Sukarno verdiend, niet deze coupgeneraal. Het is wel opvallend
dat Beatrix en Claus niet meegaan, zoals aanvankelijk ook door
generaal Sutikno was meegedeeld.
18 juli 1971

Wilde rustig een hapje in het Americain eten, toen ik na lange
tijd tegen Wim Hoogenkamp aanliep. Hij was ongelukkig,
ook in de liefde. Hij was gisteravond in het Vondelpark in een
bosje terechtgekomen, waar zes naakte kerels aan alle kanten
aan hem hadden geprutst. „De heren kwamen kermend tot
hun gerief,” zei hij. Hij vond ook dat veel van de figuren in het
park verdwaalde hippies waren, die niet meer bij het monument op de Dam mochten slapen. Ze worden daar nu in het
homoleven meegezogen. Wim heeft lieve ogen en is aantrekkelijk, maar ik wil alleen blijven. Zijn humor is voortreffelijk.
Hij denkt en spreekt creatief. Een jongen vroeg om in zijn
mond te urineren. Ik denk dan: hoe bereik je een dergelijk
punt?
James Reston wees er op dat de pers in Peking acht regels besteedde aan de komende reis van Nixon. En hier loopt alles aan
de leiband van de Amerikaanse pers en staat men in vuur en
vlam.
Bezocht de heer Lo op de Chinese ambassade. Hij was net terug uit Peking en een en al vriendelijkheid. Hij wilde weten
wat de Nederlandse regering en de heer Schmelzer, nu dus minister van Buitenlandse Zaken, had gezegd. „Ik lees niet wat de
regering daarover meldt, noch wat Schmelzer debiteert over
zulke zaken,” antwoordde ik. „Maar Joseph Luns zal woedend
zijn, want die heeft altijd netjes in de VN aan de leiband van
Washington laten stemmen.”
„Trust us,” zei Lo, „we will not change. Nixon will still be an
imperialist even if he comes to Peking.”
Ik beklaagde me er over dat we nooit enige reactie op schriftelijke verzoeken hadden ontvangen of we met de NOS-televisie
12
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21 juli 1971

Haalde mam uit Bilthoven op. Zij logeert hier opnieuw.
Carel Enkelaar belde. Hij vond een koninklijk bezoek aan Indonesië iets anders dan aan Ivoorkust en organiseerde de televisieregistratie om die reden per satelliet. „Het blijft een blunder,”
zei ik „Ze zouden absoluut niet naar Indonesië moeten gaan.”
„Wat ben jij eigenlijk, links of rechts?” vroeg Carel.
„Ik ben in het midden, non-aligned, precies als Bung Karno,”
antwoordde ik.
Martin Portier met zijn moeder en zijn vrouw kwamen naar
Amerbos. Later kwam ook Loet Kilian, met wie ik weer totaal
contact had. Met hem samenzijn was als een wind van affectie
en werkelijk contact. Hij noemde het huwelijk een compromis met duidelijke voor- en nadelen.
Later ontmoette ik in het park een hippie uit Lexington, Kentucky. Hij rookte pot en we hadden seks. Ik nam hem mee naar
Amerbos. Hij sliep in Peters kamer beneden. Mam was niet
verbaasd hem bij het ontbijt aan te treffen, wat me verwonderde.
Carel Enkelaar belde weer. Hij wilde weten wanneer Gerard
Croiset uit Italië terugkwam. In werkelijkheid denk ik dat hij
in problemen zit. Het kamerlid Joop Wolff (CPN) heef al vragen
aan premier Biesheuvel gesteld waarom er zes ton worden besteed aan een staatsbezoek aan een politiestaat als Indonesië. Ik
probeerde hem tot steun te zijn, maar ik ben het natuurlijk ook
helemaal niet eens met die gigantische televisieoperatie om Suharto aan publiciteit te helpen.
13
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en Pearl Buck naar China mochten komen en zei dat ik het onAziatisch en onhoffelijk vond. Hij glimlachte en zei: „We have
too many visitors and we are too busy.”
„Who will believe Nixon,” zei ik. „Pearl Buck is a writer with
a worldwide following.” Hij zou het opnieuw aan zijn ministerie vragen of we mochten komen. Wat een beroep: diplomaat.
Dineerde met mam in Soesterberg. Zij moedigde me aan weer
cello te gaan spelen. Ik zei niet te denken dat ik dit na al die jaren nog zou kunnen. „Fietsen verleer je toch ook niet,” antwoordde zij.
Wim van Gelder, die ik me niet meer herinnerde, kwam langs.
Hij is nu getrouwd en heeft twee kinderen. Hij zweefvliegt op
Terlet. Hij zei dat het kamerlid Scholten indertijd met een studentendelegatie naar Indonesië was gegaan en dankzij Emile
van Konijnenburg aan die reis een zeilboot had overgehouden.
Dat is dan meer dan ik ooit aan Konijn overhield.
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23 juli 1971

Bracht mam naar Noordwijk aan Zee, wat zij heerlijk vond.
Zij vroeg om nog eens langs de Van Eeghenstraat 99 te rijden
waar zij als studente samen met tante Jetty en gechaperonneerd
door tante Cor, de zuster van grootmama, had gewoond. In die
dagen was tante Jetty, die op het conservatorium in Leningrad
(toen Petrograd) cello studeerde, zojuist uit Rusland teruggekeerd als gevolg van de Revolutie. 14
24 juli 1971
KRO-radiobode Studio heeft niet alleen geloofsgenoot Carel
Enkelaar als TOEAN CAREL VOOR NOS EN VADERLAND onder-

uitgehaald, maar op een ergerlijke manier uit de school geklapt
over een rapport dat Carel samenstelde over wat de televisie in
Indonesië te doen stond tijdens het koninklijk bezoek. De heren Herman Post, De Vet en Frits de Blauw hebben Enkelaar
deze kool gestoofd. Prompt haakt de Volkskrant vandaag daarop
in met een driekolomsartikel onder de vierkolomskop ENKELAARS TROPENKOLDER. Het is natuurlijk ook belachelijk dat
Carel, Joop en Henk Enkelaar, drie broers, deel uitmaken van
Enkelaars krijgsmacht van zesentwintig man, die voor radio en
televisie meereizen. Ook Willebrord Nieuwenhuis, de streber
(die ik maar al te goed ken vanuit New York), heeft zich van
een plaatsje in het Enkelaar-legertje weten te verzekeren. Volgens Philip van Tijn in de Haagse Post ging hij mee „omdat hij
niet zo gauw een motief wist te verzinnen om er onderuit te komen.” Typisch Nieuwenhuis-geklets. Heb met Carel te doen.
Daarom had hij Croiset nodig. Hij voelde de bui al aankomen.
Droomde vannacht weer eens van de bommenwerpers uit de
Tweede Wereldoorlog tot ik wakker werd van de honden.
Mam geniet weer duidelijk van haar uitje naar Amerbos. Ik
toonde haar het artikel met de foto van Carel Enkelaar. „Precies een boertje uit Lutjebroek of zo,” zei ze. Ik dacht: ze zit er
niet al te ver naast, maar wat zou een land zonder farmers beginnen?
Martin Portier belde: „Ik draag jou diep in mijn hatti.15 Ik ben
hartstikke blij dat ik bij je ben geweest.” Het is wederzijds, al
hebben we geen echt contact meer.
In de Vijzelstraat zag ik een neger lopen. Ik keerde om. Hij stapte vrijwel als vanzelfsprekend in mijn auto. Hij was een wardrobe aide in het ballet uit Harlem, New York dat momenteel in
14 Mijn grootmoeder, hertrouwd met Ilia Graaf Poslavsky, bevond zich in die jaren ook
in Rusland; zie Memoires 1925-1953.
15 Ziel.
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25 juli 1971

Het Vondelpark is nu bezaaid met tenten en geïmproviseerde
„nachtlogies”. Overal wordt muziek gemaakt en zitten hippies
te roken en te communiceren, zoals ze dit noemen. Drugs
everywhere. De paden en bosjes, gereserveerd voor de homo’s,
zijn eveneens druk bezocht.
Vandaag luisterde ik meer dan vier uren naar Harry Hagedorn
over wat zich zoal in omroepparadijs afspeelt. Het tart iedere
beschrijving. A pile of pure shit.
Heb geen notie waar Peter op dit moment zou kunnen zijn.
Eenzame dagen eigenlijk. Maar duizendmaal liever alleen dan
spanningen en zogenaamde love-affairs. Reed naar het Jollenpad,
maar helaas kwamen er steeds meer mensen. Meine Ruhe ist hin.
26 juli 1971

Moskou zegt de voorgenomen reis van Nixon naar Peking kalm
op te nemen, zolang een Amerikaans-Chinese toenadering niet
zal worden gebruikt om de Sovjet-Unie onder druk te zetten.
27 juli 1971

Peter zond een kaart van een Griekse jongeling (beeldhouwwerk). Hij is op reis in de Balkan.
Wim Hoogenkamp is op bezoek bij Willem Alfrink geweest,
die hem met zijn gebruikelijke bravura onder handen heeft genomen. Wim vertelde dat het zweet hem uitbrak bij alles wat
Alfrink op hem afvuurde. Hij was regelrecht naar huis gegaan
en loopt al een dag met koppijn rond.
28 juli 1971

Casper Bake schreef uit Israël dat hij zichzelf in ons contact veel
beter heeft leren kennen. „Je schreef dat je mijn psyche zou
willen kennen. Ik niet. Veel te leuk om elkaar beetje bij beetje
te leren kennen. Jouw ongetwijfeld wijze raadgevingen hebben
me veel goed gedaan. Niet door ze letterlijk op te volgen, want
je weet dat ik van niemand iets zonder meer aanneem (eens
15
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Carré optreedt. Ik wist eigenlijk meteen al dat ik niet met hem
wilde slapen. Ik aarzelde hem mee naar Amerbos te nemen. Hij
vertelde regelmatig seks met zijn vader te hebben gehad, zoals
deze ook seks had met zijn zusters. „My brothers were also a
bunch of ladies (…),” zei hij. Hij kwam na een tijdje naast me
op de bank zitten en begon zodanig te friemelen dat de zaak
toch uit de hand liep. Direct na het orgasme was hij weer ontspannen en gereed om naar het theater te gaan.
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heb je dit een uitstekende karaktereigenschap genoemd) maar
omdat het een tegenwicht gaf tegenover de dingen die mijn
vader me probeert bij te brengen. Langzamerhand zal de weegschaal wat in evenwicht komen.”
29 juli 1971

Als Jonathan Raymond „my love to you” schrijft dan meent hij
dat. Hoop hem spoedig terug te zien.
Mam zag er uitstekend uit, uitgerust. Zij vertelde er een
Vlaamsegaaienfamilie bij te hebben. De jongen waren erg hongerig maar al groot genoeg om merels weg te jagen. Nam mam
mee voor het diner, wat zij een prettig uitje vond.
Ontmoette Emile van Konijnenburg. Hij vond dat een titel
voor een boek over Bung Karno moest zijn: Mijn vriend Sukarno. Dat was nu juist waarom ik Jef Last had bekritiseerd met
zijn Gide-boek op die manier.
„Wim, ze gaven Sukarno altijd conclusies, ik zat er goddomme bij. Ik heb hem horen vloeken en dat hij zei: ‘dat zijn conclusies, die zal ik wel trekken, ik wil feiten’.” Hij is er ook
nooit uitgekomen hoe de coup van 1965 in elkaar heeft gezeten. Het is inderdaad waar dat hij de avond tevoren is flauwgevallen, want hij heeft mijzelf verteld dat toen hij bijkwam het
eerst van alles een Nederlands gedicht heeft opgezegd om te
controleren of hij zijn geheugen niet kwijt was. Dat generaal
Yani iets in zijn schild voerde, staat eveneens vast. Er was een
bespreking geweest. Op 1 of 2 oktober zou hij weer naar Bapak toekomen. De afspraak was al met de president gemaakt.
Het zou hard tegen hard zijn gegaan. Er waren inderdaad geruchten dat Yani de macht wilde overnemen. Er bestaan hier
documenten over. Ook zou Bung Karno een boodschap van
Gamal Abdel Nasser hebben ontvangen dat er een complot tegen hem in de maak was.”
30 juli 197116

Nam een aardige jongen, van 20, 22 jaar, mee en bracht hem
naar zijn vriendin in Delft. Hij had bruine ogen en was gebruind door drie weken zeilen. Hij studeerde waterbouwkunde, „maar niet met overtuiging.” Verfrissende afwisseling.
Telefoneerde mam. Zij zat in de tuin en Keke was gaan blaffen, zodat zij wist dat er getelefoneerd werd. Hoop niet dat zij
zich alleen voelt. Zal morgen gaan.
16 Vind steeds notities dat ik aan een manuscript werkte, maar het is niet duidelijk
welk. Herschreef ik De Verraders voor Masagung in Jakarta?
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1 augustus 1971

Gerald Leach, wetenschappelijk medewerker van de London
Observer, publiceert in een ellenlange reportage alle informatie
over het werk van Jay Forresters leerling Dennis Meadows en
de Limits to growth studies van de Club van Rome. Leach gaat
lang niet zover als ik deed in mijn film, die al zes maanden op
de plank ligt (dankzij Willem Brugsma), want bijvoorbeeld het
bestaan van de Club van Rome komt er nog niet in voor. Mijn
primeur is nog altijd niet naar de knoppen, maar de film moet
nu wel uitgezonden gaan worden. Ook over de US-USSR-think
tank weet Leach kennelijk nog niets. Mijn collega bij de NOS,
17
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Joris Ivens is door Chou En-lai ontvangen. Hij wel. Dat is het
voordeel van communist zijn. Mij lukte het niet.
Ontmoette Wim Klinkenberg. Zijn vrouw lijdt aan kanker. Het
zijdendraad-effect van het leven.
Ben naar Carmina Burana van Carl Orff van het Nederlands Dans
Theater gegaan. Genoot er niet echt van en ben eruit gelopen.
Frits van Eeden gaf me de plaat.
In het leerbos van het Vondelpark liep ik tegen middernacht
tegen een jongen aan, die ik bij Wil Ledel, modetekenaar van
de Volkskrant, eerder had ontmoet. Hij was een sadist want hij
sloeg tegen mijn ballen en maltraiteerde me op allerlei manieren. Hij nam me dieper mee de bosjes in om nog meer onbespied te zijn en trok van leer. Ergens onderging ik de „behandeling” als weldadig. Roept pijn mannelijke gevoelens op, om
deze manhaftig te doorstaan? Hij wist van geen ophouden,
maar toen hij onverwacht in mijn oog spoog brak ik het contact onmiddellijk af, maakte me los en ging weg. Veel later,
juist toen ik het park uit wilde gaan naar mijn auto, liep ik weer
tegen hem aan en zag pas goed zijn donkerbruine ogen en zijn
krullenbol. We stoeiden opnieuw in het gras. Nadat hij op me
lag en hij me in zijn krakende leer helemaal in zijn macht had,
begon hij me te zoenen. We besloten naar zijn kamer te rijden,
ergens bij het Sarphatipark. Hij bewoonde een zolder met een
gigantisch bed, overal spiegels en platen van bodybuilders aan
de wanden. Hij ontkleedde mij (wat me onbehagelijk maakte)
en bond vervolgens mijn handen vast. Hij zette een laars op
mijn buik en sloeg op mijn penis, ballen en later mijn reet. Het
gaf me een machteloos gevoel. Ik begon het zeer onprettig te
vinden. Daarna stak hij zijn penis in mijn mond, wat het laatste
is wat ik wil en toen dit mislukte wilde hij me neuken, waar ik
dus helemaal niet van ben gediend. Dat was het einde van een
leer-ervaring.
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Ferenc Schneiders, zei dat hij niet bereid was zijn naam aan de
film te verbinden. Dat is dan nog de beste onder de Pygmeeën,
waar je mee moet werken. Frits Böttcher zei een lunch te hebben met de minister van Wetenschapsbeleid Jhr. Dr. M. de
Brauw. Wanneer hij van die lunch zou zijn bekomen kon hij
over enkele dagen met me van gedachten wisselen of onze film
er dan nu maar uit moest.
Zag de film Vanishing Point.
Kaart van Jan Cremer uit Mongolië. Hij had me gevraagd hem
te introduceren bij Vladimir Opalev, persattaché van de Sovjet-ambassade. Nu begrijp ik waarom. Typische Jan-manier om
een kaart te zenden.17
2 augustus 1971

Peter is terug. Hij had veel in Griekenland gezwommen en was
in prima vorm. Hij dacht erover klinische psychologie te gaan
studeren. Terwijl we spraken wandelde Frits van Eeden Amerbos binnen. We gingen naar Thermos, de nieuwe sauna in de
Raamstraat. Later wandelden we op het strand van Zandvoort.
Zoef was mee.
3 augustus 1971

Stelde Loet Kilian aan Emile van Konijnenburg voor tijdens
een tweede voorstelling van mijn Club van Rome-film in Den
Haag. Maar Konijn hapte niet. Ik had gehoopt dat hij op een of
andere manier Loet kon helpen aan een job als vlieger. Frits
Böttcher zou regelen dat Aurelio Peccei, wanneer hij in september in Nederland was, zowel premier Biesheuvel als minister
De Brauw zou ontmoeten. Ton Neelissen heeft met Harry Hagedorn bekokstoofd dat mijn Limits to growth-film eindelijk op
26 september door de NOS zal worden uitgezonden. De film
duurt vijfenveertig minuten.
4 augustus 1971

Sprak twee uur met Ton Neelissen, die akkoord ging dat ik op
8 september Jay Forrester en Dennis Meadows in Boston zou
ontmoeten. Hij had een gesprek gehad met Ben Brinkel (alias
Michiel van der Plas), een studiegenoot van Nijenrode, die Neelissen had verzekerd dat niet ik, maar hij rector Habbema van
Nijenrode ten val had gebracht.18 Ton: „Jij wilt Van der Plas bij
je thuis hebben, omdat hij adjunct-hoofdredacteur van Elsevier
17 Zie bijlage 2.
18 Zie Memoires 1925-1953. Omdat Albert Plesman wist in welke mate ik me had beziggehouden met de kwestie Habbema bood hij me een baan bij de KLM aan.
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5 augustus 1971

Gisteravond waren politiemannen bezig om in het Vondelpark
overnachtende jongelui te verdrijven. Liep zodoende tegen twee
Italiaanse jongens aan: Aldo en Enzo. De een studeerde architectuur, de ander was bontwerker. Ze waren op de faam van
Amsterdam als eldorado voor hippies afgekomen. Nam ze mee
en zei dat ze op Amerbos konden overnachten. We stapten met
zijn drieën in mijn grote bed. Ik lag aan de buitenkant, waar ik
de radio kon bedienen. Nadat het licht was uitgedaan kroop er
een over me heen, zodat ik in het midden kwam te liggen en
daarop trokken ze met z’n tweeën van leer. Had het niet willen
missen want het was raak.
Vanmorgen wilden ze na het ontbijt eigenlijk niet weg en vroegen te mogen blijven logeren of vanavond terug te komen. Dat
leek me teveel van het goede. Bovendien komt Peter, dus ik heb
alles verschoond en verfrist.
Vanmorgen had Frits Böttcher collega Willem Brugsma voor
een gesprek ontvangen en vond hem een man die van twee walletjes vrat. Willem Brugsma liet zich kleinerend uit over mijn
film en het bleef de vraag of hij deze wilde presenteren. Ik telefoneerde Ton Neelissen, die zei tegen Brugsma te hebben gezegd dat hij niet meer aan ons Club van Rome-programma zou
kunnen meedoen, indien hij voor 26 september over dit onderwerp zou schrijven. Ik vroeg Wim Klinkenberg van de NVJ
19
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is.” Ging er maar niet op in. Zo ben ik nog al. Mediacritici meten altijd anderen naar eigen maatstaven. Neelissen vertelde dat
Henk Hofland ook iets voor de NOS zou gaan doen. Heb altijd
gevonden dat Henk en ik samen iets zouden moeten doen.
Henk ging hier nooit op in, hoe vaak ik het ook te berde heb
gebracht.
Frits Böttcher vertelde over zijn problemen van vijandschap en
jaloezie in zijn eigen circuit. Hij wachtte nu al vijf jaar op een
bezoldigingsregeling als voorzitter van de Raad voor Wetenschapsbeleid. Vorig jaar had minister Veringa hem geschreven
dat een beslissing spoedig was te verwachten. Toen minister De
Brauw over een verlengingscontract van vijf jaar begon maakte
Böttcher duidelijk dat hij nog niet voor de reeds gepasseerde
vijf jaar was betaald. Minister Geertsema viel bijna van zijn
stoel toen hij dit hoorde. Met De Brauw heeft Frits een uitstekende working-relationship. Hij prepareert weekend-huiswerkmappen voor de minister. Dit weekeinde komt er informatie
in over de Club van Rome en onze uitzending van 26 september.
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om raad wat ik tegen dit gekonkel rond mijn primeur zou kunnen doen. Hij adviseerde om Gerard Schuijt te raadplegen.
8 augustus 1971

Wanneer Peter er is kom ik helemaal niet tot dagboek-schrijven.
We hebben van alles gedaan. We waren bij Jef Last in Laren,
zagen een show van Jasperina, waren op het strand en hadden
een serie kleine en grotere botsingen, wat ik allemaal haat. Verwaarloosde mam.
9 augustus 1971

Peter is vertrokken. Ik voel me onmetelijk triest. Toch is het of
er iets van me is afgevallen. De relatie was niet langer werkelijk.
Alles was in tegenspraak met wat ik ben. Het is wellicht door
de periode toneelschool in Maastricht gekomen dat we nu dit
dieptepunt hebben bereikt. Ik heb ook geen zin om langer met
Philip Nasta te concurreren. Heb genoeg van het gelieg en
geïntrigeer. Ik moet ook iemand anders vinden om dit huis samen mee te bewonen. De knoop zal moeten worden doorgehakt. Ik hoor nog het geluid van zijn koffers in de gang beneden. Toen hij vertrok legde ik mijn hand op zijn hoofd. Ik had
willen roepen: „Kind, kind, kind, I love you, ik wil je beschermen, ik ben je vriend. Ik heb steeds geprobeerd je die liefde te
geven, die ik zelf het meeste in mijn leven heb gemist.”
Later belde ik mam en vertelde wat er was gebeurd. „Wat triest,”
zei ze. Wat betekent toch dat grote woord: liefde? Waarom is
de ervaring met Peter zo oneindig pijnlijk? Ik heb slechts nog
maar één verlangen totaal alleen te zijn en niemand te zien. De
rijdende winkel kwam aan de deur. Ik deed in tranen open. De
man schrok. Ik ben erg bezorgd over zijn gemoedsstemming
nu. Ondenkbaar dat we vanavond samen hadden kunnen
zijn.19 Zal ik hem ooit op Amerbos terugzien?
10 augustus 1971

Nog nooit was ik zo overtuigd dat onze relatie juist onverbrekelijk zou zijn. In bed vond ik een zakdoek van hem. In de
keuken liggen nog wortels, waarop hij altijd knabbelt. Voel me
volkomen impotent van verdriet.
Frits Böttcher spreekt eindelijk over onze film. Was twee uur in
Hilversum bij het monteren.
De Volkskrant besteedt eindelijk meer aandacht aan de corruptie
van het Suharto-regime.20 Een Haagse zakenman, Arnold Da19 In 1991 wonen we naast elkaar in Johannesburg.
20 De Volkskrant 4 augustus 1971.
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13 augustus 1971

Ben doorlopend aan het herschrijven van De Verraders bezig en
heb al meer dan 100 pagina’s aangetekend naar Masagung in
Singapore gezonden. Ernst Utrecht vroeg smalend: „Ga je met
Masagung in zee?” Met wie dan? 21
Laat in de avond liep ik tegen Joe, uit Omaha, Nebraska (met
lang haar) aan. Hij wilde met een slaapzak in het Vondelpark
gaan slapen. Nam hem mee. We kroelden de hele nacht en in
de vroege ochtend vroeg hij: „You want me to suck you.” Wel
nee, hij hoefde niets te doen, het was gewoon heerlijk om te
rommelen en niet alleen te slapen. Hij scheen die verplichting
te voelen vanwege het onderdak.
Aad van den Heuvel produceerde een uitstekende reportage over
een vrouwenkamp (gevangenen van Suharto) nabij Semarang.
Van Dewi’s huis, Wisma Jaso, wordt een legermuseum gemaakt. Dewi had er juist een museum ter ere van Bung Karno
van willen maken.22
14 agustus 1971

Wim Klinkenberg telefoneerde. Het is erg slecht met zijn
vrouw. Hij vroeg zich af of we niet toch nog iets konden doen,
desnoods op audiëntie gaan, om Juliana tegen te houden. Ook
hij had de film van de KRO gezien over de gevangenkampen
van Suharto.
21 Uiteraard zou ik na het manuscript bij Masagung te hebben ingeleverd nooit meer
iets van hem horen. Hij was een Suharto-handlanger.
22 In 1991 (twintig jaar later) had Suharto Dewi nog altijd niet voor het confisqueren
van haar huis betaald.
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vid, heeft voor 650.000 gulden beslag laten leggen op de rekening van het staatsteam onder leiding van generaal-majoor Surjo dat belast is met het opsporen van corruptie. Het verwondert me dat Han Hansen dit artikel schreef, omdat dit er op
duidt dat sommige Haagse kringen er blijkbaar geen bezwaar
tegen hebben dat aan de vooravond van het koninklijk bezoek
aan Indonesië onthullingen worden gelanceerd over het stelletje schurken waar we de koningin op loslaten.
Aad van den Heuvel is voor Brandpunt in Indonesië om vast het
Carel Enkelaar-circus van de NOS de loef af te steken en enig
gras voor de voeten van het NOS-team weg te maaien.
De portier van het Americain vindt dat mijn nu lange haar uitstekend staat. Rustig alleen wat gegeten en gelezen om onder
de mensen te zijn. Jongens, die ik werkelijk aantrekkelijk vind,
zijn de niet-nichten.
Simone de Beauvoir vond in Sartre een „soul-mate (…).”
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Amnesty International heeft een kritisch rapport over mensenrechten in Indonesië uitgebracht, en Suharto’s loopjongen
Adam Malik, was in woede ontstoken. De Telegraaf sloeg dit rapport uiteraard over – pastte niet in het pro-Suharto-straatje maar Trouw en de NRC besteedden er aandacht aan.
Lunchte met mam in het Spiehuis en stelde voor of zij volgende week weer een paar dagen naar Amerbos wilde komen. Zij
ging er gretig op in, maar zal zelf zoiets nooit vragen. Zij genoot intens van het uitje. Ik ook trouwens.
Ben erg moe van het denken over Peter. Ik ben in een stemming om achter al mijn vrienden, Casper, Erik, Frits, zelfs Loet,
een punt te zetten. Lex Poslavsky23 sprak jaren geleden eens over
het gevaar (bij mij) later te vereenzamen. Vooruit dan maar,
beter alleen, dan samen zijn in discord.
15 augustus 1971

Las het hele manuscript nog eens door en werd dermate vervuld van affectie voor mijn oude vriend Sukarno dat ik een lieve brief aan Dewi schreef.
Willem Brugsma heeft Ton Neelissen gemeld dat hij World Dynamics van Jay W. Forrester van het Massachusetts Institute of
Technology had gelezen en dat hij het „onleesbaar” vond.24 Ik
heb het de afgelopen dagen eveneens bestudeerd. Ik denk dat
Brugsma er met zijn pet niet bij kan. Ik heb er eveneens moeite mee, maar ben geneigd de fout eerder bij mezelf te zoeken
dat ik onvoldoende mentaal geëquipeerd ben om de modellen
en feedback-loops van Forrester bij een eerste lezing te bevatten.
Ik vind het juist in hoge mate boeiend om deskundigen bezig
te zien met het ontwerpen van een laboratoriummodel van de
wereld en het zoeken naar enig begrip over world behavior. Forrester weet uitstekend dat het hier om een allereerste wereldmodel gaat. Er zijn ook geen jumbojets gekomen zonder dat de
gebroeders Wright eerst in 1908 een tweedekker de lucht in
kregen. Dit is wat Brugsma onleesbaar achtte: „Man acts at all
times on the models he has available,” aldus Forrester. „Mental
images are models. We are now using those mental models as a
basis for action. Anyone, who proposes a policy, law, or course
of action is doing so on the basis of the model in which he, at
the time, has the greatest confidence. The human mind is excellent in its ability to observe the elementary forces and actions
of which a system is composed. The human mind is effective in
23 Mijn oom de psychiater professor dr. Alexander Poslavsky.
24 Jay W. Forrester, World Dynamics, Wright-Allen Press Inc., Cambridge, Massachusetts 1971.
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16 augustus 1971

Droomde dat er afluisterapparatuur in dit huis werd geplaatst,
maar ik snapte de inbrekers.
Mijn innerlijke dialoog houdt zich bezig met de vraag of ik Peter in Tilburg zal gaan opzoeken. Later belde ik hem dat ik er
om 17:00 uur zou zijn. Hij zag er zalig uit, binkerig. We gingen in Cocagne eten. Ik bracht hem laat terug naar Oostelbeers
bij Philip Nasta. Toch verliet ik hem weer in een hopeloze
stemming. Maar gelukkig telefoneerde hij toen ik thuiskwam.
De bouw van een werkelijke vriendschap is als het zelf aandragen van iedere steen voor een piramide, waar dan ook meestal
nog het Sisyphus-effect bij komt.
Rachmaninovs tweede pianoconcert.
25 President of the National Academy of Sciences in Washington.
26 Voorzitter van de Club van Rome.
27 Zie Memoires 1925-1953.
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identifying the structure of a complex situation. But human experience trains the mind poorly for estimating the dynamic
consequences of how the parts of a system will interact with
one another.”
Wat verstaan Jay Forrester en zijn team onder een world system?
„We mean man, his social systems, his technology, and the natural environment. These interact to produce growth, change
and stress.” Forrester heeft een model gebouwd voor de Club
van Rome waarbij de computer aangeeft hoe vijf systemen in
de wereld „Population, Capital investment, Natural resources,
Fraction of capital devoted to agriculture en Pollution” op elkaar inwerken. Mij boeit deze zaak in hoge mate, niet omdat
dr. Philip Handler25 me op het spoor van Aurelio Peccei26 zette
en ik zodoende als eerste de Club van Rome ontdekte, maar
vooral om de benadering en de studie zelf. Verheug me uitermate op hernieuwde contacten in Boston volgende maand met
de Amerikanen, die hier mee bezig zijn. Druiloor Brugsma
schijnt zelfs mee te willen gaan.
Vanavond werd op de Nederlandse televisie een West-Duitse
productie over Suharto vertoond. De presentatie van het Nederlandse verleden in Indië en Indonesië werd vrijwel compleet onrecht aangedaan. Ergerde me groen en geel. Alles wat
Indonesië betreft blijft me sterk emotioneren. Er zit ook een
diep in me een Javaanse wortel, dieper dan de wortel van mijn
verstandskies. Mijn vader werd er geboren en groeide er op,
evenals mijn grootvader.27 Mijn overgrootvader spendeerde er
de beste jaren van zijn leven.
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17 augustus 1971

Merdeka! Indonesische onafhankelijkheidsdag.
Mas Diarto schrijft uit Surabaja dat hij Dewi Sukarno op Bali
heeft ontmoet. „Wah, now I know her character. I must share
your feelings how she has treated Bapak. One officer told me,
that she treated him like her katjung28.” Schreef Diarto een lange brief terug.
Bertie Hilverdink was in Amsterdam. Hij voelde zich uitstekend, ondanks zijn uitputtende operaties na zijn val in het ballet in het Parijse Lido. Hij heeft nog enige moeite met gebruik
van een van zijn handen. Hij is door Elisabeth Arden uitgezocht
om als visagiste mee te gaan in een equipe naar Iran. Hij schijnt
ook in dit nieuwe vak weer erg goed te zijn. Een vriend van
hem werkt in een bar in Parijs waar Dewi 4000 francs schuld
zou hebben.
Ging met Harry Hagedorn naar Thermos. Hij vertelde dat de
NOS Willem Brugsma naar Jakarta had gezonden om een gesprek met generaal Suharto te filmen, maar hij was niet ontvangen. Harry had er in de vergadering op gewezen dat toen ik in
1966 voor de NOS naar Indonesië ging ik wel degelijk met een
gesprek met Suharto thuiskwam. Brugsma zou hebben geantwoord: „Oltmans is labiel. Hij lag met Sukarno in bed.” Iemand vroeg hoe hij daarbij kwam. „Ik moest een keer Sukarno
hebben in Genève, maar ik kreeg ten antwoord: ‘die is met
Oltmans bezig’.” Dit bewees volgens Brugsma dat president Sukarno en ik een verhouding hadden. Om te beginnen ben ik
nooit met Bung Karno tegelijkertijd in Genève geweest. En wat
de functionaris natuurlijk bedoelde was dat de president, wanneer hij een interview zou geven, dit met mij en niet Brugsma
zou doen. Ik begrijp niet waar zo’n vent de onzin vandaan haalt.
Straks moet ik met diezelfde Brugsma naar Boston om hem bij
mijn vrienden van de Club van Rome te introduceren.29
18 augustus 1971

Igor Cornelissen maakt me attent op een vierkolomsverhaal in
De Waarheid over de betrokkenheid van het echtpaar Suharto bij
corruptie. Mevrouw Suharto schijnt nu de wereld van het hotelbedrijf en het gokwezen te zijn binnen gestapt. Zij verstrekt
beleggingsadviezen en strijkt percentages op. Ook de affaire
van generaal Ibnu Sutowo van Pertamina wordt weer eens uit
de mottenballen gehaald.
28 Katjung = jongen van de straat.
29 Twintig jaar later zou Brugsma een dergelijk verzonnen verhaal in de Haagse Post
publiceren.
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19 augustus 1971

20 augustus 1971

Frits Böttcher deelde mee dat minister De Brauw mijn film
wilde afsluiten en het laatste woord hebben. Ferenc Schneiders
reageerde meteen met: dan hebben we Böttcher zelf verder
niet meer nodig. Kostte me veel moeite om duidelijk te maken
dat men zoiets niet deed.
Schreef Djawoto in Peking en sloot artikelen in.
In de Thermos ontmoette ik een voormalige lijfwacht van Sukarno, die nu in Nederland woont.
Casper belde: „I am back.”
Er liep een levensgrote spin op het plafond boven mijn schrijftafel heen en weer. Tenslotte verloor ik mijn geduld, haalde een
spuitbus en spoot hem driftig onder. Hij viel op het bureau en
kromp ineen en stierf. Vond het vreselijk. Het zweet brak me
uit. Pakte hem in een zakdoek en gooide hem naar buiten. Het
blijft een ontzettend spektakel iets levends te zien verschrompelen, zelfs een spin. Life is life.
De Amerikaan Jeff Credock heeft in een brief met driehonderdvijftig handtekeningen burgemeester Ivo Samkalden bedankt voor de voorzieningen, die hij deze zomer voor de jeugd
had laten treffen opdat zij in het Vondelpark konden overnachten.
25
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Heb D.K. van Houten, de voormalige directeur van de Garuda,
benaderd om na te gaan of Loet Kilian in Indonesië zou kunnen gaan vliegen. Hij woont in een bungalow in Bosch en Duin.
Hij zei nota bene vandaag de president-directeur van Garuda
in Den Haag te ontmoeten en te zullen nagaan of er een kans
voor Loet was.
Mijn cello is terug. Mams verjaardagscadeau. Max Möller heeft
hem prima opgekalefaterd. Heb een paar maten gestreken.
Herinneringen.
Minister W.K.N. Schmelzer van Buitenlandse Zaken heeft de
vaste Kamercommissie voor het Buitenlandse beleid meegedeeld in Jakarta de kwestie van mensenrechten en politieke gevangenen te zullen aankaarten. Een wassen neus. Zo worden
de partijen, die zich met deze kwesties werkelijk bezighouden,
met een kluitje in het riet gestuurd.
Intussen bestudeert meneer Boertien, minister van Ontwikkelingssamenwerking, een nieuwe lening van 55 miljoen voor Suharto, terwijl vice-admiraal Maas al in Jakarta was om na te gaan
of Nederland technische bijstand aan het Indonesische leger
zou kunnen verlenen.
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21 augustus 1971

Een vreemde lege dag. Liep doelloos in de stad. Stond op een
brug naar mensen te kijken. Er waren wel een paar attractieve
boys bij, maar die tippelen dan dikwijls juist op wijven. Het
monument op de Dam was vol. Bij American Express werden
motorfietsen op straat verkocht. Kom tot niets. Schreef een
uitgebreid artikel over Indonesië voor De Typhoon, evenals
twee kolommen over het werk van Jay Forrester. Denk dat de
Zaanstreek er niet bepaald op zit te wachten om zich bezig te
houden met een globaal computermodel. Verloren dag.
Aad van den Heuvel sprak met Rachmawati Sukarno. Zij sprak,
als in haar eerder gepubliceerde artikel, over hoe eenzaam Bung
Karno zijn laatste jaren was geweest. Het roerde me zeer dit te
horen. Suharto’s misdaad.
22 augustus 1971

Loop deze dagen plompverloren rond. Waarom veranderen
gevoelens tussen mensen toch constant en altijd? Afhankelijkheid gaat samen met permanentie in emoties. Juist omdat ik me
in lengte van dagen altijd heb gericht op maximale onafhankelijkheid ben ik nu dus ook alleen.
Ik denk dat mijn gevoelens voor mijn vrienden van een totaal
andere rangorde zijn dan andersom. Zelfs Peter komt toch eigenlijk alleen maar naar Amerbos wanneer het hem uitkomt.
Wat te doen? Nog meer water bij de kleuren doen en ermee
omspringen zoals iedereen doet? Of in analyse gaan, zoals Lex
Poslavsky adviseerde? Mijn prioriteiten herzien? Absoluut niet.
Laat mij maar bewust alleen zijn en als het moet voor altijd. Ik
ben niet van plan ooit iets af te doen aan de kwaliteit van mijn
affecties. Ik laat ze niet ruïneren omdat dit nu eenmaal de mode
is en de gemakkelijkste weg uit een eeuwigdurend dilemma:
niemand houdt werkelijk van iemand. Zet voortaan geen pas
meer in iemands richting. 30
23 augustus 1971

Zou de vrij snelle verbreiding van homoseksualiteit te maken
kunnen hebben met een toename van openheid en persoonlijke
eerlijkheid? Newsweek 31 besteedt vier pagina’s aan The Militant
Homosexual. Er zouden volgens sommige cijfers vier miljoen
homo’s in Amerika zijn. Anderen, homo’s zelf schatten dit ge30 Eén uur later reed ik naar Frits in Den Haag, bezocht oud-ambassadeur Zain en spendeerde twee uur met Frits Böttcher, die een Yamaha-piano had aangeschaft, maar
waar helaas snertmuziek op stond geëtaleerd.
31 Newsweek, 23 augustus 1971.
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tal op tien miljoen. Ik begrijp de ophef nooit over „zo zijn.”
Ook hier niet, van het COC en consorten. Homoseksualiteit is
voor mij als blond haar of blauwe ogen. Wat doet het ertoe?
Het is een variant op een oud thema.
Gisteravond heeft het volk weer eens van een potje Luns-geschuifel met de waarheid en de feiten kunnen genieten, ditmaal
onder de boeiende leiding van Willem Brugsma. Hij had in Jakarta in plaats van Suharto minister Adam Malik van Buitenlandse Zaken en minister Budiardjo van Voorlichting gefilmd.
Om de negatieve publiciteit over het mislukken van zijn reis te
neutraliseren had de NOS een forum over Indonesië georganiseerd, waarin de schrijfster Beb Vuyk, rabiaat anti-Sukarno sinds
mensenheugenis, dr. J.A. Bruins Slot, oud-hoofdredacteur van
Trouw, Wouter Gortzak, redacteur van de Groene, de hoogleraar
W. Brand en last but not least oud-minister Luns, nu lid van de
Tweede Kamer voor de KVP, zaten.
„In het begin,” schreef Joris van den Berg in de Volkskrant, „zag
de heer Luns het gekout van zijn vroegere onderdanen (hij zit
nu in Brussel bij de NAVO) met enig welgevallen aan. Daarna
voelde hij zich gebruskeerd, nadat Gortzak had gezegd dat buitenlandse betrekkingen met welk regime ook gepermitteerd
zijn, maar dat daaraan geen staatsbezoek behoeft te worden
verbonden.”
Vervolgens kwam de laatste conferentie met Indonesië in 1955,
voor de totale breuk tussen Jakarta en Den Haag, ter sprake.
Beb Vuyk geeft Luns de schuld – en terecht – dat die samenkomst mislukte en dat in Genève de scherpe confrontatie over
Nieuw-Guinea feitelijk was begonnen. Joris vindt dat Luns
grandioos was in zijn verfijnde tactiek en slimheid. Hij zat eerst
mevrouw Vuyk vriendelijk gelijkgevend aan te kijken. Met geamuseerdheid, maar dan „als een schooljongen die een oude
klassenfoto opnieuw bekijkt, herinnert Luns zich de namen van
de Indonesische deelnemers als Leimena, Rum en Anak Agung,
die als minister van Buitenlandse Zaken de tegenspeler van Luns
in Genève was.” Luns begint zijn tegenaanval. Hij noemt het
een puur brok legendevorming. Hij beschikt namelijk over uitstekende informatie inzake de instructies van de Indonesische
delegatie. „Aan de ene kant,” aldus Luns, „sensationeel, namelijk dat de Indonesiërs de uitdrukkelijke opdracht hadden de
conferentie te laten mislukken.” Brugsma vroeg hoe Luns dit
wist. „Ja dat kunt u wel raden,” aldus de ex-minister. Vervolgens stak hij rustig de draak met oud-premier Willem Drees en
vertelde het TV-publiek dat hij „vader Willem” in Den Haag
had opgebeld. „Wat denk je van de voorstellen van de Indone-
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siërs?” „Volkomen onhaalbaar,” antwoordde Drees. Luns vertelde zijn premier dat hij van plan was er desondanks volledig
mee in te stemmen. „Dat kun je nooit doen, dan word je in de
Kamer verscheurd,” antwoordde vader Willem. Luns had de
premier daarop laten weten dat hij de zekerheid had dat de Indonesiërs opdracht hadden de onderhandelingen over de opheffing van de Unie met Nederland en de daaraan te verbinden
financiële en economische regelingen en arbitrage te laten mislukken. Alhoewel Nieuw-Guinea niet op de agenda van Genève had gestaan had minister Luns in de wandelgangen de toezegging gedaan dat ook over dat hete hangijzer zou kunnen worden gesproken. Volgens Luns raakte de Indonesische delegatie
daarop in de grootste verwarring en rondde in een dag de samenkomst af met de botte mededeling dat ze was mislukt. „Ik
wist dat dit moest gebeuren,” aldus Luns, „dat is nu eenmaal
politiek. Sukarno kon op dat moment het conflict met Nederland binnenslands eenvoudig nog niet missen in het belang van
de revolutie. Toch was ik die avond wel diep geschokt.”32
Ik telefoneerde met Emile van Konijnenburg in Den Haag.
Ook hij had zich grenzeloos geërgerd aan het gelieg van Luns.
Hij adviseerde onmiddellijk contact op te nemen met Anak
Agung, die thans ambassadeur in Wenen is. Hij had vorige
week nog tegen Mohammed Hatta gezegd: „Er is een Nederlander, die ik nooit meer wil ontmoeten, en dat is Luns (…).”
„Luns heeft Anak Agung onsterfelijk beledigd”, vertelde Konijn. Ik nam contact op met Aad van den Heuvel van Brandpunt, want ik kon na dit forum met Willem Brugsma moeilijk
bij de NOS aankloppen. Ik begaf me naar Hilversum en lichtte
Harry Hagedorn in, die het eveneens een droeve zaak vond,
want niemand was in staat gebleken om Luns van repliek te
dienen. Jacques Grijpma belde me bij Hagedorn op dat de KRO
belangstelling had naar Wenen te gaan.
Terwijl De Telegraaf intussen Luns mooi opgemaakt op de
voorpagina zette als orakel der waarheid is de overige pers minder zeker van de waarheid van de oud-minister. Zelfs heeft
oud-premier Willem Drees inmiddels tegen Willem Brugsma
gezegd „verbijsterd” te zijn over de uitspraken van Luns op de
televisie. Intussen verklaarde dr. Zairin Zain, die in 1955 ook
in Genève aanwezig was, dat niet Luns maar vooral L.J.M. Beel
en KVP-leider C.V.P. Romme de kwaaie pieren waren geweest
in de Indonesische kwestie. Zain dacht trouwens dat ambassadeur Anak Agung ons geen televisiegesprek zou geven. Maar
32 De Telegraaf, 23 augustus 1971.
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24 augustus 1971

Op een uiterst sluwe wijze stelt De Telegraaf het vanmorgen
voor of Willem Drees en professor P.C.M. Romme vandaag
bevestigd zouden hebben dat Luns gelijk heeft. Alleen wij weten dat Drees „verbijsterd” is. De Telegraaf haalt een passage uit
een boek van Drees en zet die in de hedendaagse context. De
heer Romme zou tegen het blad hebben gezegd dat het „volstrekte onzin is om Luns als zondebok te zien.”
Intussen deed Frank de Jong voor een keer nuttig werk. Terwijl hij in Jakarta op de komst van het vorstenpaar wachtte trok
hij dr. Mohammed Rum aan zijn jasje om te vertellen wat er
volgens hem in Genève wel was gebeurd. Dus terwijl een Telegraaf-hoofdartikel Luns hulde brengt vanwege het ontzenuwen
van het raadsel van Genève, meldt Rum via De Jong dat Luns
uit zijn nek kletst. „Hoe komt Luns aan die kletspraat,” aldus
Rum, die ontkende dat de Conferentie van Genève op last van
wijlen president Sukarno zou zijn mislukt. „Dat is absoluut niet
waar,” aldus Rum. „Wij wilden in Genève komen spreken
over de overdracht van West-Irian (Nieuw-Guinea). Dat was
de hoofdmoot van de onderhandelingen en dat wist Luns van
tevoren.” Ook dat had Luns onder auspiciën van Brugsma vrolijk vervalst en niemand verroerde een vin tegen deze leugens.
„We hebben ons hoofd gestoten aan de halsstarrige houding
van Luns,” vervolgde Mohammed Rum. Luns had juist ge33 Mijn begeleidster en confidante sinds het Baarns Lyceum.
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de bemiddeling van zijn vriend Emile van Konijnenburg gaf de
doorslag. Na veel getelefoneer zei hij „ja”.
Vanuit Hilversum reed ik naar Baarn voor een bezoek aan mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt. 33 Zij zag er uitstekend uit.
De eerste indruk was dat zij ouder was geworden, maar na een
poosje was zij als vanouds. Heb honderduit met haar gesproken.
Ik zal haar schrijven om voor al mijn gezwam excuses te maken. Het moet te vermoeiend voor haar zijn geweest. Onlangs
was zij een ochtend op Drakensteijn bij Beatrix en de kinderen
geweest. Zij blijft zeer op haar oud-leerling, de kroonprinses,
gesteld en is altijd geëmotioneerd wanneer zij over haar
spreekt. Juffrouw Boekhoudt was ook niet gelukkig met het
bezoek van koningin Juliana aan Indonesië en vergeleek dit bezoek met een komend staatsbezoek aan Bonn. Ik probeerde
voorzichtig te zeggen dat ik de vergelijking erg mank vond
gaan.
Koningin en prins zijn op weg naar Jakarta. Jammer.
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zegd: „De soevereiniteit van Nieuw-Guinea staat boven alle
discussie, daar wil ik niet over onderhandelen.”
Het oude liedje. Luns loog alles bij elkaar en wie deed er wat
tegen? Door mijn duizendvoudige contacten in Indonesië door
de jaren heen was dit voor mij oude koek.
Al vroeg belde Van Konijnenburg. Het verhaal van Mohammed
Rum was ook op de radio geweest. Omdat hij Rums baas in
Genève, prins Anak Agung Gde Agung, uitstekend kende gaf
hij tal van aanwijzingen hoe met hem om te springen. Even later belde ambassadeur Zairin Zain. Hij benadrukte dat hij een
cruciale rol in Genève had gespeeld. Ik begreep dat Zain ook
op televisie wilde verschijnen, maar de NOS was op dit moment
niet in hem geïnteresseerd.
Emile van Konijnenburg: „Luns liegt gewoon alles aan elkaar.
Het blijkt nu weer dat hij Willem Drees ook praatjes op de
mouw spelde.” Intussen had ik een lang gesprek met de persattaché van de Indonesische ambassade in Wenen. We zullen de
exacte tekst per KLM naar Wenen zenden.
Gisteravond, totaal gedegouteerd van de affaire Luns, reed ik tegen middernacht naar het Vondelpark. Ik ontmoette Dan, een
hunk uit uit Houston, Texas, met laarzen en jeans. Hij had bijna
vier jaar bij de luchtmacht gezeten en studeerde nu aan de Parsons School of Design in New York. Zijn vader was generaal bij
de NAVO in Brussel. Hij was 23 jaar, had een baby-face, lang, stevig krullend donker haar. Na zijn bagage te hebben opgehaald,
kwam hij mee naar Amerbos.
25 augustus 1971

Lunchte met mam in Lage Vuursche, maar was depressief en
triest. Het speet me voor haar.
Mijn voormalige hoofdredacteur bij De Nieuwsgier in Jakarta,
Tengku Hafas, staat in Indonesië terecht op beschuldiging van
anti-Suharto-activiteiten. De smeerlappen wachten met een uitspraak tot hare majesteit weer is vertrokken. De Telegraaf durft
in een hoofdartikel te stellen dat „wie enig gevoel van historie
heeft” zal moeten erkennen dat het om een uitzonderlijk bezoek gaat. Wie enig gevoel voor historie heeft – en wie het
Huis van Oranje respecteert – doet het deze mensen niet aan
hun naam te bezoedelen door gezien worden in het gezelschap
van deze coupmisdadigers. Volgens De Telegraaf was de kritiek
op het bezoek al grotendeels verstomd „om gevoegelijk op de
koop toe te worden genomen.” Wat zijn dat toch voor „journalisten” bij die krant?
Harry Hagedorn was van mening dat de idioterie van Enkelaar
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26 augustus 1971

Ben om 06.45 uur opgestaan om de aankomst van de koningin
in Jakarta te zien. Bij het horen van het Indonesische volkslied
voelde ik sterke emoties. Ik dacht voortdurend aan de reizen
met Bung Karno. Zonde dat juist hij de koningin niet in de archipel heeft kunnen ontvangen en rondleiden. Hij had er recht
op, niet deze mijnheer.
Eva heeft mijn artikel over de reis van de koningin gepubliceerd.34
Han Fortman noemt de mens „een zingevend dier, animal symbolicum (…). De mieren en bevers hebben in duizenden jaren
vrijwel niets bijgeleerd (…). De vis zal nooit weten dat hij een
waterdier is, maar zolang hij zwemt en niet in de kar van de
vishandelaar ligt te zieltogen, ontdekt hij het zeker niet. De
westerling zal niet weten dat het verlangen naar rijkdom een
cultureel artefact en geen natuur is, totdat hij ontdekt dat er
culturen zijn waarin dat verlangen niet bestaat.”35
Plotseling kwam vanuit Wenen het bericht dat ambassadeur
Anak Agung Gde Agung bereid was ons meteen te woord te
staan. We dienden vrijwel onmiddellijk te vertrekken. Ik vond
het zielig voor mijn Texas-vriendje Dan Turner dat hij snel
moest baden en ook weg moest gaan. Lunchte op Schiphol met
professor Böttcher, Ton Neelissen en Ferenc Schneiders. Zowel
minister De Brauw als Böttcher zullen aan mijn Club van
Rome-film worden toegevoegd. Ik zond Emile van Konijnenburg een telegram dat de reis naar Wenen, mede dankzij hem,
was gelukt.
We vertrokken per KLM naar Zürich om daar over te stappen
naar Wenen. Met Aad van den Heuvel en Piet Kaart als Brandpunt-team reisde ook Klaas Jan Hindriks mee, die door Carel
Enkelaar naar Jakarta was geroepen ter versterking van de NOSploeg.36 Casper van den Wall Bake zou naar Amerbos komen.
Ik moest hem helaas een briefje op de deur achterlaten dat ik
naar Oostenrijk was vertrokken. Peter weet niet eens dat ik
weg ben.
Nam kamer 504 in het Imperial Hotel.
34 Nummer 36, 28 augustus - 3 september 1971.
35 Han Fortmann, Inleiding tot de Cultuur-Psychologie, AMBO 1971.
36 Er was een hippie mee als geluidsman, wiens naam ik vergat te noteren.
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om met Suharto aan de haal te gaan door middel van een gigantische televisiecampagne weer enigszins in evenwicht werd
gebracht door het beruchte forum onder leiding van Brugsma.
Het was natuurlijk allebei rotzooi van de eerste orde.
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27 augustus 1971

Droomde van Peter.
Ons project liep als een lier. De persattaché dr. Raden Supangkat Broto, een typische Javaan, had alles prima georganiseerd.
Hij deelde het curriculum van de ambassadeur uit met diens
kaartje eraan vast gehecht. De ambassadeur was buitengewoon
aimabel, liet koffie serveren en rookte sigaartjes.
In het voorgesprek vertelde hij dat minister Luns in Genève
„zeer onbeschoft was geweest”. Later, toen de camera’s liepen,
zei hij dat het optreden van de minister hem als minister van
Buitenlandse Zaken van Indonesië pijnlijk had getroffen. Tegen ons zei hij: „Luns behandelde ons als snotjongens.” Op de
televisie: „Luns schiep een ongelukkige sfeer. De Nederlandse
delegatie liet ons bijvoorbeeld van 7 januari tot 4 februari in de
barre koude van Genève wachten. Toen heb ik een ultimatum
gesteld, want ik was als minister van Buitenlandse Zaken delegatieleider. Daarop keerde de Nederlandse delegatie op 7 februari 1956 terug. Op 11 februari was de Conferentie mislukt.”
De ambassadeur benadrukte dat Sukarno nooit een vriend van
hem was geweest. „Ik heb bijna vijf jaren tijdens zijn bewind
gevangen gezeten.”
Vervolgens vertelde Anak Agung dat president Sukarno in 1955
zelfs niet in de positie was geweest om een geheime instructie
aan de Indonesische delegatie te geven, zoals Luns had beweerd.
„President Sukarno was in 1955 nog constitutioneel staatshoofd.
Hij werd pas in 1959 executive president. Bovendien was de verhouding tussen het kabinet Burnahuddin Harahap en Sukarno
niet van dien aard dat we ons door de president een dergelijke
instructie zouden hebben laten geven.” Wij vroegen ons af hoe
Luns dan aan dit verhaal gekomen zou zijn over een zogenaam
instructie. „Uit de duim gezogen, heren,” aldus prins Anak
Agung. „U moet zich voorstellen dat wij op een gegeven moment een draft resolution aan de Nederlandse minister overhandigden, waar hij tegenover ons aan refereerde als ‘een WC-papiertje’.”
Ik weet niet wat er in Aad van den Heuvel en Piet Kaart omging toen de ambassadeur dit allemaal vertelde, maar als Nederlander geneerde ik me voor de zoveelste maal rot tegenover Indonesië. Was het niet Multatuli geweest, die reeds had geschreven dat de Nederlander in Indië meer van de regent van Lebak
zou kunnen leren dan omgekeerd? Het is toch onvoorstelbaar
dat een vlerk als Joseph Luns het in het koninkrijk tot ongeveer
de populairste man van allemaal heeft kunnen brengen! Bij het
luisteren naar de Indonesische diplomaat kookte ik van woede.
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Ook ontkende prins Anak Agung dat er alleen in de wandelgangen over Nieuw-Guinea zou zijn gesproken, zoals Luns in
het forum met Brugsma en de anderen had beweerd. „Dat is
gewoon niet wáár,” aldus Anak Agung. Hij haalde er zijn boek
bij dat hij in Honolulu heeft geschreven en bij uitgeverij Van
Hoeve in Den Haag zal verschijnen. Hij refereerde aan teksten
die hij zelf tijdens de Genève-conferentie in de volle zitting der
beide delegaties had uitgesproken. „Hoe kon Luns al deze enormiteiten voor de televisie verklaren,” aldus de ambassadeur.
„Hij moet toch geweten hebben dat er tal van mensen waren,
die hem met gezag zouden kunnen tegenspreken? Onze delegatiegenoot Sumitro Djojohadikusomo wilde zelfs na de onbeschoftheden van Luns weglopen. We hebben hem moeten sussen. Ook Johannes Leimena en Mohammed Rum hebben zich
in Genève buitengewoon onheus bejegend gevoeld door jullie
minister. Ik heb Luns dan ook nooit meer willen ontmoeten,
ook al is hij dan nu secretaris-generaal van de NAVO geworden.”
Bijzonder prettig met Van den Heuvel en Kaart samengewerkt.
We keuvelden nog na. Ik bracht naar voren dat de CIA Bung
Karno had helpen wegwerken, vanwege diens, in de ogen van
Washington, te nauwe betrekkingen met Peking, en nu ging
Richard Nixon zelf zoete broodjes bakken in China. De ambassadeur was van mening dat Indonesië zich aan een eigen nietgebonden politiek voor Zuidoost-Azië diende te houden. Ik
dacht: dat is dus precies wat Bung Karno zijn hele leven al betoogde. Ook bracht ik met enige verve naar voren dat ik uiterst kritisch stond tegenover de behandeling, die president Sukarno van Suharto op zijn oude dag had ontvangen, waarop de
Indonesische heren pokergezichten kregen.
Aad van den Heuvel vertelde een Brugsma-anekdote. Willebrord Nieuwenhuis (KRO) had in Jakarta met collega Brugsma,
die op kosten van de NOS in Indonesië was, gedineerd. Brugsma tekende voor de rekening op kosten van de NOS en zei tegen Nieuwenhuis: „Je bent me 2.000 roepiahs schuldig,” die
de KRO-medewerker ook prompt had betaald.
Ik was nauwlijks thuis of Emile van Konijnenburg belde. Hij had
zijn vakantie uitgesteld om ons gesprek met Anak Agung Gde
Agung te kunnen zien. De ambassadeur had hem trouwens
ook telefonisch verslag uitgebracht over ons bezoek. Ik informeerde tal van mensen om naar ons programma te kijken, inbegrepen Willem Brugsma, die prompt plat Indonesisch begon
te spreken. Ook professor Utrecht had zich over de zaak opgewonden en reeds in de Groene een stuk geschreven over hoe
Genève in werkelijkheid was verlopen. Hij vond het een totaal
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verkeerd beleid om een vijand van Bung Karno in dit verband
aan het woord te laten. Anak Agung was een collaborateur.
Luns had volgens Utrecht gelijk en niet gelijk. Er was namenlijk wel degelijk een telegram van premier Harahap aan de delegatie geweest en hij, Utrecht, had het zelfs in huis.
Mejuffrouw Boekhoudt schreef: „Natuurlijk was ik na je bezoek moe, maar als je oud bent, moet je kiezen tussen moe of
verveeld. Nu dat laatste was het beslist niet!”37
Professor Wim Wertheim schreef: „De Koningin gaat naar Indonesië (…) om de tyrannie te verdrijven? Wie gelooft het?” 38
Het gesprek met Anak Agung werd prima gebracht. Milo Anstadt belde onmiddellijk op, en ook Van Konijnenburg. Utrecht
belde dat hij zou publiceren dat er wel een telegram was geweest. Ik heb hem nooit helemaal echt vertrouwd. Dat Machiavelli zijn axioma’s niet voor amateurs heeft bestemd is professor Utrecht kennelijk onbekend. Harry Hagedorn kwam
langs om zijn hart over de toestanden bij de NOS te luchten.
28 augustus 1971

Vroeg in de ochtend belde ambassadeur Zairin Zain om te zeggen dat hij het gesprek met Anak Agung erg goed had gevonden. Hij had zowel Adam Malik als Ali Murtopo in Jakarta gebeld voor een go-ahead.
De pers maakt uitgebreid melding van het feit dat prins Anak
Agung Gde Agung de beweringen van Luns met kracht heeft
tegengesproken. Joris van den Berg in de Volkskrant: „Betoog
Luns ontkracht.” In NRC Handelsblad geeft Luns een korte verklaring: „Ik blijf voor honderd procent achter mijn verklaring
staan, geuit in het televisieforum van afgelopen zondag.” Meer
wilde hij er niet over zeggen: „om de controverse niet te doen
oplaaien.” Dat heb ik in ieder geval bereikt. Luns voor de zoveelste maal door de mand gevallen. Wat mankeert die man
toch?
Dineerde met mam in het Spiehuis.
29 augustus 1971

Peter is jarig. Voor de gezelligheid droomde ik dat ik hem op
CS zou ontmoeten. Hij kwam naar me toe, maar zei meteen dat
er op een ander perron nog iemand was. Ik was boos en jaloers.
Hij moest me een papier teruggeven en smeet het op de grond.
Ik was diep gegeneerd, en hoopte dat niemand het zag. Maar
een ober stond ernaar te kijken.
37 Briefje van 25 augustus 1971
38 Brief van 25 augustus 1971.
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30 augustus 1971

Er is gisteravond veel over de affaire-Luns gesproken. André
Spoor was eens in hetzelfde vliegtuig als Joseph Luns naar een
Bilderberg Conferentie in de VS gevlogen. Ze zaten aan eenzelfde tafel. Luns informeerde of André nog correspondent in
Washington was. Hij vertelde in de hoofdredactie van NRC Handelsblad te zitten. „Oh, local boy makes good,” merkte Luns
met zijn bekende olifantenhuid op. Hoe heeft een dergelijke
proleet zolang onze voornaamste diplomaat kunnen zijn? Vervolgens was hij een verhaal tegen anderen over generaal Spoor,
de vader van André, begonnen.
Ik had André uitgenodigd voor de voorvertoning van mijn
Club van Rome-film, waarbij nu ook de heer Lavrov, de Sovjetambassadeur, aanwezig zal zijn, zoals hij liet weten. Maar de
heer De Brauw had aangegeven dat het beter was als Spoor er
niet bij was. „Dat bewijst,” zei André, „dat hij nog veel moet
leren.” Omdat Willem Brugsma in de Haagse Post op woensdag
over mijn Club van Rome-primeur ging schrijven, kwamen
35

Amsterdam

Walgelijk gesprek met Ton Neelissen. Hij zocht iemand om
mijn contact, Jay Forrester in Boston, voor de NOS te interviewen, wat ik juist wilde doen. Toen ik vertelde dat André Spoor
bij me kwam eten, leek Spoor hem een uitstekende keuze. Julian Spoor zegde een diner met haar moeder af. „Ik weet niet
waarom ik graag bij jou kom,” zei ze.
„Jij bent zo pro de Club van Rome,” was Neelissens bezwaar.
Eerst ben ik te pro-Sukarno om Anak Agung te kunnen interviewen en nu weer dit. Ik staarde een lange tijd voor me uit na
dit gebekvecht. Die Hilversumse kliek is onvoorstelbaar. Deze
mensen haten elkaar allemaal tot in het merg van hun botten en
spelen dus dag in dag uit tijdens hun eindeloze vergaderingen
kiekeboe. Zo had Hagedorn een vertrouwelijk memorandum
van Carel Enkelaar aan de programmacommissaris gelezen.
Wat er zich zoal afspeelt rond de contracten van Louis van Gasteren of Karel Appelboom, om enkelen te noemen: ik heb geen
zin erop in te gaan.
Om 16:45 uur arriveerde Casper Bake als eerste van de gasten.
Hij zag er absoluut zalig uit. Door en door gezond en bruin verbrand. Zijn haar was lang en blonder dan ooit. We waren nauwlijks begonnen te spreken over zijn Israëlische ervaringen toen
Ellen Thomassen arriveerde. André en Julian Spoor kwamen
later en om 00:30 uur was iedereen vertrokken. Omdat ik helemaal niet in de stemming was voor gasten – het was immers Peters verjaardag – was ik eigenlijk blij dat het voorbij was.
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we overigens overeen dat de NRC met het werkelijke exclusieve verhaal zou komen.39 André vertelde dat hij zijn Indonesische redacteur, de heer Van Gastel, met vervroegd pensioen zou
zenden, want de man liep schromelijk achter op nieuwe realiteiten. W.H. Auden heeft eens gezegd: „My own definition of
a minor writer has nothing to do with his work (…).”
31 augustus 1971

Peter belde gisteravond laat. Hij gaat zijn atheneumdiploma
halen met een speciale avondcursus in Tilburg. Prima.
Ernst Utrecht heeft woord gehouden. Over meer dan een halve pagina wijdt hij uit over „de halve waarheid van minister
Luns.” Volgens Utrecht had hij in archiefstukken van het parlement in Jakarta de volgende boodschap van premier Harahap
aan Anak Agung Gde Agung gevonden: „Probeer het nog eens
en wanneer het toch niet lukt West-Irian op de agenda van de
conferentie te krijgen, zorg er dan voor dat er voldoende redenen zijn om de conferentie te doen mislukken, zodat wij hier
gegronde redenen hebben om de Ronde Tafel Overeenkomsten, die door het volk worden gehaat, te annuleren.” Wanneer
het stuk, waarover Utrecht meent te beschikken, authentiek is
betekent het nog steeds een interne mededeling van de Indonesische premier aan zijn minister van Buitenland Zaken en
niet, zoals Luns beweerde, een opdracht van president Sukarno
de Conferentie te doen mislukken. Trouwens, zelfs premier Harahap geeft absoluut niet te kennen dat hij Genève coûte que coûte in de soep wil draaien. Harahap kan, evenmin als Sastromaidjojo voor hem, om Nieuw-Guinea heen. De crux van al het
gedonder tussen Indonesië en Nederland bleef de Papoea’s. En
er was in heel Indonesië geen enkele politicus, pro- of contraSukarno, te vinden die niet met Sukarno van mening was dat
Nieuw-Guinea diende te worden overgedragen. En Luns verdomde het strijk en zet de kwestie op de agenda te plaatsen. Hij
zei zelf dat hij in de wandelgangen de kwestie te berde had gebracht. Luns torpedeerde Genève, niemand anders.40
Intussen schreef oud-ambassadeur A.M.L. Winkelman als trouwe Luns-paladijn in De Telegraaf 41 dat hem in Genève door een
vooraanstaand lid van de Indonesische delegatie was meegedeeld dat Sukarno instructie had gegeven dat de ontmoeting
niet mocht slagen. Jammer dat de heer Winkelman intussen
39 NRC Handelsblad, 31 augustus 1971 door A. de Kool.
40 Aan het slot van zijn artikel gaf Utrecht me een trapje na door te melden dat ik me
door Anak Agung bij de neus had laten nemen als gevolg van onkunde over binnenlandse Indonesische verhoudingen.
41 De Telegraaf, 31 augustus 1971.
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1 september 1971

W. Brugsma schreef over twee pagina’s APOCALYPS OP AFBETALING. Hij geeft een redelijke opsomming van wat er rond de
Club van Rome speelt en noemt de voornaamste hoofdspelers,
maar niet Peccei, Forrester, Handler of Gvishiani; beide laat42 Reportage in Het Parool, 1 september 1971.
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spreekt over „de Nieuw-Guinea Conferentie te Genève”, terwijl zijn voormalige principaal juist onderstreepte dat Genève
helemaal niet over Nieuw-Guinea was gegaan.
Vanavond verscheen op pagina één van NRC Handelsblad een
artikel van A. de Kool: RAMP BEDREIGT DE WERELD, waarin de
primeur over de Club van Rome feitelijk wordt gebracht. Op
de opiniepagina verscheen het vervolg: COMPUTER BRENGT
CATASTROFE IN BEELD. „Club van Rome wil bedreiging van de
wereld aanpakken” (nog eens zes kolommen). Uiterst correct
had Spoor in een voetnoot laten vermelden dat op 26 september door de NOS een film van mij over dit onderwerp zou worden uitgezonden onder eindredactie van Ton Neelissen, anders
was deze weer op zijn teentjes getrapt.
André Spoor telefoneerde om te vragen of ik met de publicatie
tevreden was. Hij zei bovendien dat zijn medehoofdredacteur
Henk Hofland, mijn oude Nijenrode-vriend, geen Ahnung had
gehad dat de hele Club van Rome-business van mij was afgekomen. Spoor was even benieuwd als ik naar hoe Willem
Brugsma de zaak morgen in de Haagse Post zou brengen.
Minister Luns heeft de affaire weer eens boven water gehaald
tijdens een spreekbeurt voor de studentensociëteit Minerva in
Leiden. Nadat hij met de jongste uitspraken van Anak Agung
was geconfronteerd, zei hij: „Ik verwacht niet dat een Indonesische oud-minister na zestien jaar gaat zeggen: ‘De heer Luns
heeft toch gelijk’.” Kennelijk had hij inmiddels zijn geheugen
opgefrist want nu erkende hij in Leiden dat de kwestie NieuwGuinea wel degelijk op de agenda van Genève had gestaan.
Dan zijn we er dus, want Luns wenste over Nieuw-Guinea
niet te spreken en Genève mislukte, simple comme bonjour.42
Ik ben naar het graf van mijn vader gegaan. Ik liep onder de bomen met twee rode rozen, als altijd, en betrapte me erop deze
een zoen te geven alvorens ze neer te legen. Ik dacht bovendien na over de vraag waar mijn eigen graf op een dag zou zijn.
Wat doet het ertoe? Er komt toch niemand na mij. Willebrord
Nieuwenhuis zei eens: „Hij, die geen kinderen heeft, sterft
arm, zegt men op Bali.” Ik betwijfel het.
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sten komen zelfs in zijn reportage niet voor. Met sommigen
sprak hij ook. Ook heeft hij de op te richten think tank bij Wenen nog niet ontdekt, maar hij is een heel eind op weg.
Eveneens in de Haagse Post: LUNS ALS GESCHIEDVERVALSER door
B. Sluimers van Antara.
Vanmiddag hebben we bij de Rijksvoorlichtingsdienst de Club
van Rome-film aan een select gezelschap, waaronder minister
De Brauw, laten zien. Professor Böttcher hield een uitzonderlijk droog en vrij onmogelijk inleidinkje. (Geen wonder dat ik
de indruk heb dat er enige kortsluiting is tussen hem en Aurelio
Peccei.) Na afloop zaten minister De Brauw, Böttcher, ambassadeur Lavrov, vergezeld door de ambassaderaad Vladimir Kuznetsov, de handelsattaché, de persattaché en de culturele attaché
en ik bij elkaar.
Ambassadeur Lavrov voelde zich geroepen een speechje af te steken. Om te beginnen meende hij dat we het woord iron curtain
uit de film dienden te halen. Volgens Kuznetsov (later) was deze
uitdrukking afkomstig van Hitler. Iedereen weet dat Winston
Churchill de term heeft uitgedokterd. Ook vond de ambassadeur dat een passage over geheimhouding beter kon worden
weggelaten. Ook meende hij dat het Londense Institute for
Strategic Studies beter kon worden weggelaten. „Wij, de Sovjets, gebruiken onderhandelingen als wapen,” zei hij. „I am
very optimistic,” vervolgde hij, „that mankind will solve the
problems of the world. We will be able to do it.” Het was hem
verder opgevallen dat professor Jay Forrester over groei had gesproken en hoe de groei zou kunnen worden teruggedraaid.
Dat vond hij maar „paniekpraat”.
Ik bracht naar voren dat Forrester eigenlijk meer had gesproken
over het bereiken van evenwicht. „The nature of human society is based on growth,” aldus de ambassadeur. „Mankind will
continue to live and develop.” Waar het om ging was: „How
to eliminate the negative side of development.” Hij vervolgde
„US farmers are being paid not to grow food. We, in the Soviet
Union, had prior to the revolution starvation and unemployment. We solved that problem. What matters is the philosophy
behind solving social problems.”
Iedereen was verlegen met de cadens van ambassadeur Lavrov
want men wist tenslotte hoe de Sovjet-Unie er met haar filosofie bij het oplossen van sociale problemen voor stond, om niet
te spreken van de stand van de Sovjet landbouw.43
Minister De Brauw kapte het gesprek verder af door te zeggen
43 Voor de revolutie exporteerde het tsaristische Rusland graan.
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Professor Böttcher meldde dat minister De Brauw zich lovend
had uitgelaten over de film en dat we opnamen moesten maken tijdens diens gesprek met Aurelio Peccei. Ik zond dr. Peccei, mede in antwoord op diens hartelijke brief van heden, een
telegram om hem op de hoogte te brengen.
Aardige en lange brief van een arts in ruste, J.P. Guépin (65) uit
Achterberg bij Rhenen. Hij gaat in detail in op het door ons
aangekaarte onderwerp ‘Grenzen aan de groei’. Heerlijk een oudere man, die nog zo helemaal met alles wat er gebeurt bezig is.
Vanaf Schiphol telefoneerde ik traditiegetrouw met mam en
met Peter. Tegen hem zei ik: „I am amazed how much I still
love you (…)”.
Pan American zette me first class. Het is vrijwel leeg in het upper-deck. Jumbo’s zijn heerlijke vliegtuigen. „Heeft u wapens bij
u,” vroeg een veiligheidsbeambte.
„Ja,” zei ik. Hij keerde prompt alles wat ik bij me had binnenste buiten.
Ik heb Luns trouwens geschreven of hij werkelijk dacht dat het
nooit uit zou komen dat hij de kluit beduvelde, waardoor ambassadeur Van Roijen zich geroepen had gevoeld om naar koningin Juliana te stappen om haar mee te delen dat Luns onwaarheid sprak en zaken voorstelde in strijd met de werkelijkheid. Helaas maakte ik geen kopie van die brief.
PANAM serveert bij de lunch een roos in zilverpapier verpakt.
Volkomen overbodig en onzinnig.
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dat hij achterdochtig was tegenover Jay Forrester wat diens data
base betreft. Hij wilde details met Aurelio Peccei bespreken
wanneer deze volgende week in Nederland was.
Professor Wim Wertheim belde om te zeggen dat hij de aanval
van Ernst Utrecht in de Groene op mij „vals en onbegrijpelijk
vond.” Wertheim vond dat Utrecht bovendien Luns in de kaart
speelde, wat bewezen werd door het feit dat P. van Gastel het
stuk van Utrecht meteen gebruikte voor een eigen verhaal in
NRC Handelsblad.
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Mijn Texas-vriendje uit het Vondelpark was op het vliegveld,
gekleed in witte jeans en met openstaand shirt. He looked very
nice. Hij had de beschikking over een Volkswagen van zijn ouders. Hij had ook een parkeervergunning van het ministerie
van Defensie. We reden rechtstreeks naar de flat van Alain Vidal-Naquet, die door de FAO in Rome nu op het VN-hoofdkwartier in New York is geplaatst.44 Ging meteen naar bed.
Begon de dag met twee kaarsen in St. Patricks.
Hernieuwde mijn paspoort op het consulaat-generaal.45 Kocht
het boek van ambassadeur Howard Jones, Indonesia: The Possible
Dream, uitgegeven door Harcourt Brace Jovanovich, New York
1971. Eveneens, Beyond Freedom & Dignity van Harvard-psycholoog B.F. Skinner, Alfred Knopf, New York 1971. Can’t
wait to read these books.
Dan pikte me bij St. Patricks op. Toen we even later wegreden
huilde hij. Hij had ruzie met zijn moeder gehad, die hem niet
langer financieel wilde ondersteunen. Hij nam me vanmiddag
mee naar haar toe. Ik vond haar aardig. Zij wil inderdaad dat haar
zoon nu op eigen benen staat en niet langer bij haar woont. Ik
weet dat hij er nog niet ready voor is. Als zij zo handelt gaat hij
zeker terug naar een vroegere lover in Austin, Texas, die architectuur studeert en wat niets oplost. Ik zal de moeder telefoneren om alleen met haar te spreken.
We zagen de film Summer 1942. Ik troostte hem en droogde zijn
tranen. Ben bezorgd, zal hem straks bellen.
Pearl Buck publiceerde in The New York Times een pleidooi om
Peking en Taipeh elkaars geschillen onderling te laten oplossen,
zonder inmenging van buitenaf, en vooral niet via Washington.
De VS moeten de betrekkingen met Taiwan zeker niet opgeven zolang de twee China’s niet zelf een regeling hebben getroffen. Ik denk dat zij gelijk heeft.46 Er wordt veel over China
gepubliceerd nu Nixon naar Peking gaat. James Reston heeft
44 Zie Memoires 1953-1957.
45 Ik emigreerde immers in 1958 naar de VS.
46 The New York Times, Op-Ed pagina, 4 augustus 1971.
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Het is vochtig en heet, niet zo best. Dan wilde eigenlijk naar het
strand, ongetwijfeld om gays te ontmoeten, maar daar voelde ik
niet voor. Gisteravond was ik met Dan trouwens bij Oliver Stone en Najwa. Later at ik met hem in Paperazzi.
Alain heeft een optimistische outlook op de oude dag, waar ik
minder zeker van ben. Ik denk dat de jaren ’70 en beyond heel
anders zullen uitpakken dan men zich voorstelt.
Vanavond dineerde ik met Oliver en Najwa Stone wat uiterst
plezierig was. Ik nam ze later mee naar een film, Doc, een zogenaamde western, wat minder geslaagd was. Ik heb de indruk
dat ze zuinigjes aan moeten doen en dat Oliver zijn filmstudie
eigenlijk volgt mede door Najwa’s salaris.48 Hij zal op 27 september met de opnamen van zijn eerste film beginnen. Tussen
neus en lippen ving ik op dat Olivers vader 200.000 dollar inkomen per jaar heeft. En hij heeft tenslotte maar één zoon…
Ik telefoneerde met Ton Neelissen, die mij twee uur voor vertrek naar de VS confronteerde met de mededeling dat Willem
Brugsma de interviewer van de tweede Club van Rome-film
zou zijn. Ik herinnerde hem er aan dat ik op 21 augustus per
memo om een contract had gevraagd. Voor ik verder een stap
zou zetten eiste ik een contract plus de toezegging dat ik zelf de
tweede Forrester-film zou kunnen maken. Heb met niemand
47 The New York Times, 10 augustus 1971, pp. 14 en 15.
48 Najwa werkte als secretaresse van de ambassadeur van Marokko bij de VN, een post
die zij in 1991 nog bekleedde. Najwa is dan al heel lang van Oliver gescheiden.
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anderhalve pagina lang interview met Chou En-lai.47 Chou releveerde dat hij al in 1955 op de Bandung Conferentie, georganiseerd door president Sukarno, had verklaard dat het de hoogste tijd werd dat de VS en China weer in vriendschap zouden leven. „Over the past twenty years and more, it’s not we who have
caused harm to other countries, but the US Government who
have been causing harm to other countries and other peoples.”
Chou heeft natuurlijk gelijk. Dit waren ook de trefpunten tussen Peking en Jakarta (Sukarno). Dit had absoluut niets te maken met een overlopen van Indonesië naar Communistisch China, zoals de CIA en andere idioten in Washington veronderstelden. Of met mijnheer Suharto, die van internationale politiek
van toeten noch blazen wist en daarom een gewillig werktuig
kon zijn voor buitenlandse intriges in Indonesië. Het is verder
opvallend dat James Reston, als vragensteller, meer dan eens
langer kletst dan de geïnterviewde Chou. Reston is dan ook als
sportverslaggever begonnen.
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problemen behalve met die kniezers in Hilversum, die konkelpotten van de NOS.
6 september 1971

Ik heb het boek van ambassadeur Jones uit. Er zitten gewoon
fouten in. Er zijn ook interpretaties waar ik het niet mee eens
ben, maar de opsomming van zijn inzichten aangaande president Sukarno zijn grotendeels juist. Hij rept met geen woord
over de betrokkenheid van de CIA bij de coup van 1965. Zelfs
al zou hij hiervan op de hoogte zijn, zal hij er als oud-ambassadeur niet over kunnen spreken. Treurig. Hij verraadt bovendien
maar al te dikwijls zijn anti-PKI-attitude. Toch vermeldt hij ook
heel juist dat de Indonesische Communisten, Partai Kommunis
Indonesia, noch pro-Moskou, noch pro-Peking was. Ik hoop
eens samen met ambassadeur Jones mijn aantekeningen over
zijn boek te kunnen doorlopen.49 Ik moet denken aan de theorie van Emile van Konijenburg dat Simon Bolivar ook op een
achterkamertje in eenzaamheid en als een gedesillusioneerd man
in 1830 was overleden, terwijl vandaag de dag in alle grote steden van Latijns-Amerika beelden te zijner nagedachtenis staan.
Zo dacht Konijn dat het eens met Bung Karno zou gaan. Ik
denk ook dat indien Subandrio blijft leven hij wellicht later
nog eens een boek kan publiceren dat belangrijk zou kunnen
zijn. Alhoewel, het is net zo’n leugenaar en intrigant als Luns.
Ambassadeur Ruslan Abdulgani bevindt zich niet meer in New
York.
Ton Neelissen kondigde zonder meer aan dat Willem Brugsma
en Ferenc Schneiders naar Boston kwamen om door mij bij Jay
Forrester en Aurelio Peccei te worden geïntroduceerd en dan
kon ik verder ophoepelen en zou Brugsma de televisie-interviews maken. Dat hadden ze gedroomd.
7 september 1971

Washington DC
Haastte me vanmorgen naar het Executive Building van het
Witte Huis, waar men niet op de hoogte was van mijn afspraak
met John Holdridge, zoals James Reston schreef: „a former
West Pointer, who took his China studie at Cornell, served in
Singapore, Bangkok and Hong Kong, and is now the principal
Chinese aide to Henry Kissinger in the White House.”50
De heer Holdridge begon met vast te stellen dat we een infor49 Alle opmerkingen staan ter plekke opgetekend.
50 Colum van Reston op 11 mei 1971.
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meel gesprek voerden en er dus geen mededelingen naar buiten zouden kunnen komen. Hij maakte direct al de indruk op
me van een door het befaamde Peter-principe naar bovengeklommen old timer, who should have been pensioned off with Marshall Green en andere specialisten lang geleden. Hij had het wapen van de Republiek Indonesia in hout aan de muur hangen.
Hij zei dit van generaal Suharto te hebben gekregen bij het bezoek van Richard Nixon en Henry Kissinger aan Jakarta. Ik
vroeg of hij zich de heer Liao herinnerde, die in 1969 vanuit
Den Haag naar Amerika was gedrost – na de zogenaamde Chinese lassers-affaire tussen Peking en Den Haag. Er stond hem
wel iets van bij, maar informatie moest ik bij het State Department ophalen.
Ik vroeg de heer Holdridge of hij zich geen zorgen maakte over
de reis van Richard Nixon naar Peking. Hoe ik dit bedoelde.
„I shiver to think of Mr. Nixon in the hands of Mr. Chou Enlai,” antwoordde ik. Ik vertelde van mijn ontmoeting met Nixon in 1968 in New-Hampshire en hoe de president’s candidate
zich over Sukarno had uitgelaten. „No wonder, that Mr. Nixon now calls the Indonesian coup general Suharto ‘our boy
(…)’.” Hij protesteerde en zei dat Jack Anderson dit verhaal
van „our boy” had verzonnen en dat Nixon die woorden niet
had uitgesproken. „Het heeft er anders wel veel van,” vervolgde ik.
„Then who do you think we should support in Indonesia, Mr.
Oltmans?” zei Holdridge. Met de Amerikanen is het altijd hetzelfde liedje: eerst verlenen zij alle steun aan een CIA-staatsgreep
en wanneer deze zich heeft voltrokken vragen zij zich af wat
het alternatief zou kunnen zijn of wat er verder moet gebeuren.
Precies om 10.00 uur kwam een secretaresse binnen die zei dat
Kissinger hem nodig had. Holdridge kan je overslaan.
Van het Witte Huis ging ik naar het advocatenkantoor van Joe
Borkin, Bung Karno’s vriend en legal advisor. Hij vond dat ambassadeur Howard Jones in zijn boek zover als maar mogelijk
was gegaan over Indonesië. Het bleef de belangrijkste blunder
van zijn ambassadeurschap dat hij Cindy Adams bij Bung Karno had aanbevolen om diens biografie te schrijven.
Wat een verschil: Holdridge of Borkin! Hij noemde Sukarno
opnieuw: „A great man: a wise man: a great aristocrat. To travel
with him was witnessing a living history book. And remember
Bill, history is at our side. His personality will return and the
deification will set in.” Ik citeerde Emile van Konijnenburg die
de vergelijking met Simon Bolivar had getrokken. „Or like Je-
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sus Christ,” zei Joe. Ik dacht intussen, en dat is nu precies wat
Bung Karno absoluut niet zou willen. Sukarno was iemand die
gelukkig was wanneer men gewoon in eenvoud en oprechtheid van hem hield. Ik realiseerde me andermaal hoe opvallend
het was dat mensen als Van Konijnenburg en Borkin, of ik, die
president Sukarno werkelijk hadden gekend, totaal anders over
hem dachten dan een miljoenen publiek in de wereld dat hem
minachtte omdat ze afgingen op wat er over hem werd gezegd
of geschreven, meestal door degenen, die hem evenmin kenden, laat staan de moeite hadden genomen om te begrijpen wat
zijn ideeën waren en welke doelstellingen hij werkelijk nastreefde.
Joe Borkin werkt aan een boek over I.G. Farben en pas daarna
wil hij een ooggetuigenverslag over zijn vriendschap met Bung
Karno samenstellen.51
The New York Times en Quadrangle Books hebben de befaamde Pentagon Papers over de oorlog in Vietnam gepubliceerd in
een boekwerk van 810 pagina’s, samengesteld door reporters
Neil Sheehan, Hedrick Smith, E.W. Kenworthy en Fox Butterfield van de Times. Dat noem ik pas journalisten.
Lunchte met Barbara Applegate, mijn lezingenmanager. Mijn
nieuwe bureau World Wide is een chaos. Zij adviseerde naar
W. Colston Leigh terug te gaan, waar we ook beiden eerst bij
hebben gezeten. Haar relaas over de wereld van lezingenbureaus, zoals de Walker’s in Boston, was werkelijk zum kotzen.
Vloog met American Airlines naar Boston.
Stattler-Hilton, Room 1150
Wie wachtte me op? Jonathan Raymond. Zijn haar was weer
lang. Hij zag er prima uit. Hij bleef niet, want hij was met zijn
nieuwe fiets en was bang dat deze ondanks een ketting zou
worden gestolen.
Brugsma en Schneiders arriveerden eerst. Ik ontmoette hen. We
hadden een uitvoerig gesprek. Later kwam dr. Aurelio Peccei
aan. Zag op tegen het kalt stellen van het Brugsma-team, maar ik
verdomde het om me voor de zoveelste maal de kaas van het
brood te laten stelen door onderling gekissebis in Hilversum.
Ton Neelissen had gezegd: „Ik kan geen rekening houden met
ruzie tussen freelance medewerkers (…).” De situatie had niets
te maken met een persoonlijk conflict. Ik legde dr. Peccei uit
hoe men in Hilversum probeerde mijn contacten met hem en
51 Het Farben-boek zou uitkomen, maar hij overleed aan een hartaanval vóór hij het
Sukarno-boek kon schrijven. Weer een kans minder om het historische perspectief
van Bung Karno te verbreden.
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Boston, Massachusetts
Ik zal het aan Peccei en de goden verder overlaten hoe deze
dag zal verlopen. Neelissen nam een absurd en disloyaal besluit.
Hij zal er de wrange vruchten van moeten plukken. Ferenc
Schneiders heeft zelfs een brief van Neelissen bij zich, die ik
niet bereid ben te ontvangen. Ik hoor het verdere verloop wel
in Hilversum. Doe niet mee aan Hilversumse methoden.
Jonathan woont nu samen met vier guys in een slum.53 Hij heeft
weinig of geen geld en is nu 26 jaar. De anderen zijn 19, 23 en
31. Hij is met niemand emotioneel in contact, ook niet met het
meisje dat hij soms ontmoet. Hij is in strikte zin alleen. „I am
really interested in nothing.” Hij zou een Masters-graad nodig
hebben om te kunnen lesgeven. „One thing Willem, I do love
music.” Hij heeft iemand dezer dagen opgebeld voor gitaarlessen. Het cellospelen weer opnemen zou een paar uur per dag
studeren betekenen en dat schijnt hij niet op te brengen. Ik ken
dit. Kom er ook niet meer toe en zit liever aan de piano.
Ontbeet met Brugsma en Schneiders in een perfecte sfeer, wat
me deed denken aan hoe Bung Karno ontbeet met de voormalige premier van Maleisië die hij minachtte, maar waar hij absoluut niets van liet merken. Zo ontving Sukarno in 1964 immers
ook Joseph Luns.
Vanmorgen hadden we een uitstekende ontmoeting op het
52 Wat in feite wel het geval was, zoals in de jaren tachtig bewezen zou worden na de
plotselinge dood van Aurelio. Zijn opvolgers bakten er niets van.
53 Zijn zuster was onlangs gearresteerd wegens winkeldiefstal. Tenslotte zijn ze beiden kinderen van een dean aan de Yale University.
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anderen te high jacken en vervolgens zelf verder te gaan. Hij luisterde aandachtig. Hij vroeg daarop of ik deze zaak reeds met
professor Jay Forrester en Dennis Meadows had besproken. Dat
was dus niet het geval. Hij antwoordde dat de Club van Rome
niet de Club van Peccei was52 en dat hij andere bestuursleden
diende te raadplegen over belangrijke televisie-interviews als
dit. Dit zou hij W. Brugsma meedelen. Schneiders had nog geopperd dat ze wellicht een gesprek in Boston onder embargo
zouden kunnen opnemen. Ook dit wimpelde dr. Peccei af, die
uitzonderlijk snel de achtergrond van mijn dilemma had begrepen, zonder twijfel aan de hand van eigen ervaringen bij Fiat of
Olivetti. De Club van Rome-deuren waren zodoende ferm
dichtgetimmerd voor kapers op de kust, die erop uit waren met
andermans veren te gaan pronken. Ik zie de heren al onverrichter zake naar Hilversum terugkeren. Verdiende loon.
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Massachusetts Institute of Technology met professor Jay Forrester, Dennis Meadows en natuurlijk dr. Aurelio Peccei. Aurelio hield de beide NOS-heren op verre afstand, wetende waar
ze op uit waren en wat voor vlees hij in de kuip had. Alleen een
man met zijn levenservaring en van zijn niveau behandelt een
dergelijke situatie dermate effectief. Vanaf het eerste moment
dat ik dr. Aurelio Peccei, dr. Philip Handler en dr. Jermen
Gvishiani ontmoette wist ik met een topteam te maken te hebben. Op elegante maar duidelijke wijze werd Brugsma en
Schneiders te verstaan gegeven dat er nu niet kon worden gefilmd. Zij realiseerden zich met lege handen naar Hilversum te
zullen terugkeren.
Tenslotte opende ik toch de brief van Neelissen54 die het presteerde te schrijven: „Ik vertrouw op je redelijkheid en op je
loyaliteit ten opzichte van onze relatie.” En hoe zat het dan
met de loyaliteit van Neelissen ten opzichte van mij, die de
Club van Rome-informatie bij hem had binnengebracht? Jan
Herselman deed er een zoethouderbriefje bij dat bij thuiskomst
een contract van vijfduizend gulden in mijn bus zou zitten.
Sorry, maar ik sta buiten de Hilversumse methoden.
Terwijl het NOS-team zijn biezen pakte begaf ik mij naar ambassadeur Howard P. Jones, nu Chairman of the Board van de
Christian Science Monitor. Hij schreef een aardige opdracht in
zijn boek.55 Hier had je het weer, hij noemde president Sukarno „our mutual friend”. Maar ambassadeur Jones had Sukarno
dan ook gedurende vijf jaar in Jakarta uitstekend leren kennen.
Cindy Adams had Jones verteld dat Dewi aanvankelijk haar
hele verhaal inderdaad had willen opschrijven, maar op dit besluit was teruggekomen en om die reden het schrijven van een
boek met Cindy had afgebroken. „Is she perhaps in love?” vroeg
de ambassadeur zich af. Hij had ook een briefkaart van prins
Anak Agung uit Wenen ontvangen. Ik stelde hem voor dat de
Monitor een gesprek met Aurelio zou hebben nu hij in Boston
was. We regelden dit.
Dineerde met Dennis Meadows, zijn vrouw Donella en zijn
medewerker, de Noor Jorge Randen. Meadows heeft zich
voorgenomen vijf jaar aan de kwestie Limits to growth te besteden. Boekt hij dan geen resultaten, trekt hij zich terug op een
boerderij.56

54 Brief d.d. 7 september 1971 en door Brugsma meegenomen naar de VS.
55 Zie bijlage 3.
56 Heb Meadows uit het oog verloren en weet niet of hij nu aan het boeren is.
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57 Dan wilde geneukt worden.
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Boston
Jonathan kwam afscheid nemen. We zoenden elkaar op de
mond. I love that guy.
Dan Turner haalde me van La Guardia af.57 Ik mag hem graag,
maar aan de seksuele toer, waar hij de voorkeur aan geeft, doe ik
niet aan mee. Zijn brain werkt snel en op onderdelen doet hij
aardige dingen. We reden naar de Village, waar we een kerel,
misschien 30-35 jaar op een hoek zagen staan, lang haar hartstikke bruin, afgeknipte jeans. We minderden vaart en hij kwam
onmiddellijk op ons af. Naam: Joe, onderwijzer. Hij zei een
keiharde gespierde maag te hebben. Dan vroeg het bewijs. Hij
trok zijn trui op (Dan zei later op dat moment op hem te zijn
afgeknapt wat ik dus niet begreep). Het was bovendien waar.
Hij had een gouden knop in zijn linkeroor. Dan zei dat dit betekende I like to screw. Rechts betekent het I like to be fucked. Joe
zei: „I do a good job at it too.” Vlak voordat we wilden wegrijden boog hij door het open raam voor Dan langs, die achter
het stuur zat, naar mij en zoende mij smack op mijn mond. Het
gebeurde voor ik het wist. Dan kreeg niets. Vreemd.
Mijn eerste lezingenmanager W. Colston Leigh ontving mij allerhartelijkst samen met Mrs. Beatrice Grant. Zijn zoon heeft
nu eigenlijk het bedrijf overgenomen. Hij zei dat de gouden
tijden voor minder bekende sprekers voorbij waren. Ik sprak
ook over de situatie van Barbara Applegate, maar het feit dat zij
indertijd zijn company had verlaten was niet vergeten en vergeven. Een verzoening met haar was niet mogelijk. „You are difficult to forget,” zei Bill Leigh. We spraken af dat ik in februari
nog eens langs zou komen.
Zag in de Apollo een afschuwelijke film over een gevangenis
in Quebec, Canada. Je zag hoe jonge jongens door oudere en
sterkere gevangenen werden ontmaagd en genaaid. Er was een
echte nicht onder hen, die dit juist heerlijk vond. Het verhaal
was geconcentreerd op twee niet-nichten, die als macho he-men
streden om de macht over de gevangenen in de cellen. Veel zal
waar zijn geweest, maar de gehele strekking van de film was vol
agressie, angst, geweld en dierlijk gedrag. Vraagt Metro Goldwyn Mayer zich verder niet af wat de fall-out van dergelijke
films onder de kudde zou kunnen zijn? Free enterprise! De
godin van de vrije westerse wereld!
Dan Turner overhandigde me trouwens bij aankomst op La
Guardia een speld met Today’s Girl erop. Dat zei natuurlijk alles.
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10 september 1971

Forrest Hills
De brave Luns heeft weer eens de koppen in de kranten gehaald. In de Daily News staat dat hij als toekomstig secretarisgeneraal van de NAVO heeft gewaarschuwd voor het Russische
gevaar betreffende Joegoslavië en het Middelandse Zeegebied
in het algemeen. Ze zullen zulke losse flodders prachtig vinden
bij de CIA en in Washington, dat weet deze meneer natuurlijk
maar al te goed. Frits Böttcher vertelde laatst dat de oude Willem Drees tegen hem had gezegd dat Luns veel te veel praatte
en dat hij zijn hart vasthield.
VN-hoofdkwartier

„Nous sommes en plain de travail,” aldus Alain Vidal-Naquet
die ik aan Oliver Stone had voorgesteld, omdat hij in gedachten met een filmscript rondliep. Het verhaal ging over een
Chinese diplomaat bij de Verenigde Naties, die werd ontvoerd.
Ze werkten samen aan een scenario. Dus weer een nuttig contact tot stand gebracht.58
Krishna Menon liep ook weer rond. A la recherche du temps perdu. Ik hoorde dat collega Donald Grant was ontslagen bij de St.
Louis Post Dispatch. Hij is in Ierland gaan wonen. Mary Hornaday van de Monitor werkt hier nog altijd.
Lunchte met Alain. Hij vertelde dat toen ik in 1956 Rome had
verlaten hij eens had gedineerd met een Economische Raad
van de Nederlandse ambassade en diens vrouw. „They froze
when I mentioned your name. They said, you were adventurous and dangerous.” Alain voegde er aan toe dat hijzelf ook adventurous was en om die reden de Franse diplomatieke dienst
had verlaten.59 „When I had said that, they even froze more,
which was so stupid of them, since I could have really hurt
them by dropping their names as being imbeciles (…).” Hij
vertelde verder over zijn lotgevallen, problemen en tegenwind
in Franse kringen. De Franse afgevaardigde in de FAO was de
enige vertegenwoordiger die vragen stelde over zijn benoeming. Alain zei dat Gaston Palewski, zijn vroegere ambassadeur
en chef: „He is now the third most powerful man in France,”
de problemen had weggepoetst. Bovendien onderhield hij zijn
belangrijke politieke contacten wel degelijk. Overigens blijkt
wel weer dat in alle gelederen van de samenleving dit soort shit
onvermijdelijk is.
58 Ik vond deze notitie in 1991 in Johannesburg zojuist teruggekeerd uit Dallas, Texas,
waar ik een rolletje in een Stone-film over JFK had gespeeld. Schreef Alain direct, die
thans gepensioneerd is en in Italië woont.
59 Zie Memoires 1953-1957.
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Droomde over Peter en werd ermee wakker. „Love is a kind
of warfare,” zei Ovidius.
Graham Greene is nu 66. Hij heeft jarenlang problemen gehad
met een visa voor de VS, omdat hij eens lid van de Communistische partij was geweest. Hoe kan dit dan ook? Maar de regering van JFK maakte hier een einde aan. Nu heeft hij een permanent visum. Maar hij blijft in hoge mate kritisch ten opzichte van Amerika, de oorlog in Vietnam en het Amerikaanse gedrag in de wereld in het algemeen. Hij heeft nu A Sort of Life
geschreven, een autobiografie tot zijn 27ste jaar. Op advies van
een psychiater, die zijn depressie behandelde, was hij na zijn
veertigste begonnen zijn herinneringen uit zijn kinderjaren op
te schrijven. Als therapie dus. Nu ligt er een boek. Wanneer hij
opmerkt: „Like all old men I have a better memory of the far
past than the recent past”, denk ik dat dit onzin is. Het verre
verleden, of het nabije verleden, ik, die meer dan dertig jaar
nauwkeurig een dagboek heb bijgehouden, weet dit maar al te
goed. Men beseft niet hoeveel er eigenlijk wordt vergeten, terwijl er wel veel in het geheugen werd opgeslagen.60
Ik logeer nu bij Lad Johnson van de Indonesische Kamer van
Koophandel in Wall Street. Zijn huis is een absolute varkensstal, nog meer dan een paar jaar geleden. Ik heb zelfs vlooien
gevonden. En ambassadeur Zairin Zain waarschuwde dat hij
60 The New York Times, Literary Magazine, 12 september 1971.
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Alain betaalde Oliver Stone reeds hondervijftig dollar voor het
schrijven van het script over de Chinese affaire.
Mora Henskens vertelde dat het zoontje (14) met het lange
blonde haar van haar broer Mark in moeilijkheden met de politie was gekomen. Mora vroeg het kind om uitleg en deze zei:
„Ik kom liefde te kort.”
„Je vader houdt wel degelijk van je,” antwoordde Mora.
„Het enige wat ik me herinner is dat ik werd afgeranseld,” aldus de jongen. Even later vertelde Mora hoe haar broer, die bij
Shell werkt, in Gabon een olifant had gered, die dreigde ten
prooi te vallen aan zwarte stropers. Het dier zat gevangen in
stalen draden. Vier andere olifanten, aan iedere kant twee, beschermden hun kameraad. Met twee trucks werden deze verdedigers verdreven opdat de gevangen olifant gered kon worden. Kennelijk wilde Mora met dit verhaal onderstrepen dat
haar broer au fond „een goed hart” had. Ik dacht er het mijne
van.
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voor de CIA werkte. Onzin. De badkamer is te smerig om in te
gebruiken en dat bij dit verzengende warme weer. Hoe kan iemand zo leven? Onvoorstelbaar. Lad kwam gisteren na mij thuis
en zette het Magnificat van Rachmaninov op dat hij uit Moskou
had meegebracht. Hij stak een kaars aan bij enkele Russische
ikonen in een nis.
Nikita Khrushchev is overleden.
12 september 1971

Heb me bij Mora gebaad en geschoren. De kakkerlakken bij
Lad Johnson hebben me verdreven.
Vervolgens ging ik naar Oliver en Najwa Stone, waar ook
Alain Vidal-Naquet was. Oliver vroeg me onder vier ogen of
ik kon garanderen dat Alain zijn financiële verplichtingen tegenover hem zou nakomen.
Dan Turner haalde me bij de Stone’s af en reed me naar de JFK
PANAM-building voor vertrek naar Amsterdam.
Het is toch wel treurig dat de Sovjets nog altijd niet voldoende
volwassen en wijs zijn geworden om de voormalige politieke leider en premier van het land een behoorlijke staatsbegrafenis te
geven. Bernard Gwertzman meldde uit Moskou dat de overlijdensmededeling door de autoriteiten op zakelijke en koele wijze was gedaan.
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13 september 1971

Er lagen kaarten van Emile van Konijnenburg uit Sitges, Spanje en Frits en Lucia Böttcher uit de Côte d’Or in Frankrijk.
De zaakgelastigde van China, Li Mao-lai, zond een uitnodiging
om op 30 september de 22ste herdenking van het ontstaan van
de Peoples Republic of China te komen vieren. Ik schreef de
heer Lo dat ik verhinderd was, maar ook dat ik al enige jaren
geleden had gevraagd of ik met Pearl Buck naar Peking mocht
en nooit antwoord had gekregen. „It looks as if your country
does allow either leftist oriented people to come to Peking, as
well as the worst imperialist crooks. Perhaps it is an honour by
now not to get a reply on a visa request from your office and
being ignored in a rude and impolite manner (…).”
Ton Neelissen vertelde dat Ferenc Schneiders hem bij thuiskomst had gerapporteerd dat W. Brugsma zich als een burgerman had gedragen en dat ik me op „een ander niveau” had bewogen tijdens de ontmoetingen in Boston. Wel. What else is
new? Neelissen vond de reis van zijn team allerminst een echec
want er zou immers volgende maand in Parijs kunnen worden
gefilmd. Hij had blijkbaar niet begrepen welke afspraken ik
met Aurelio had gemaakt.
De heer D.K. van Houten deelt mee dat de Garuda Indonesian
Airways geen buitenlandse vliegers aannemen, dus helaas heeft
Loet Kilian er geen kans. Overigens vond Van Houten dat het
goed ging in het Indonesië van Suharto. Daar denkt Emile van
Konijnenburg (oorspronkelijk oprichter van de Garuda) anders
over. Suharto heeft trouwens aangekondigd dat geboortebeperking strenger zal moeten worden doorgevoerd in Indonesië.
Telefoneerde Dewi Sukarno in Parijs. „Why are you calling
me?” vroeg zij. Ik vertelde te zijn opgebeld over een mogelijke
introductie bij haar voor iemand, die zich met kunst bezighield. Zij gaf me haar nummer in Gland, bij Genève. We spraken af dat als ik zou bellen de naam Peter zou gebruiken, want
zij stond normaliter geen journalisten meer te woord. „I am
now a banker,” zei Dewi. „Since so many bankers have made a
lot of money on me, I decided I am going to make some mo51
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ney out of bankers.” Zij refereerde aan een ander besluit dat
welhaast op een voorgenomen huwelijk leek. Alex van Maarseveen had me gezegd iets dergelijks in New Yorkse kranten te
hebben gelezen. Ze zei dat ik gedurende lange tijd haar veel
had geschreven en bijvoorbeeld knipsels gezonden, zodat zij
tot de conclusie was gekomen dat ik misschien toch oprecht tegenover haar was. Ze had erover gedacht elkaar op een later
tijdstip weer te ontmoeten: „But you are quite mad (…), your
letters, until recently, were so hateful.”
15 september 1971

Een pannenkoek met mam op het terras in Lage Vuursche.
Zeer aangenaam. Zij geniet er zo helemaal van. Het maakt haar
dag compleet. Gaf haar een cyclaam.
Kan voor de zoveelste maal weer helemaal niet telefoneren. Wat
willen ze toch met afluisteren bereiken?
Onverwachts dook Richard Thieuliette op. Hij had his favorite
pictures about me meegenomen. Blad na blad met schitterende
opnamen. Zijn haar was langer dan ooit. Hij rookte onafgebroken zijn geliefde Gaulloises. Hij had maagproblemen en kwakkelde al drie weken. Hij had een kleine rol in een Italiaanse film
gekregen. Hij is in april alleen naar Rome gegaan en verliefd
geworden op Hyriam Keller, die in Satyricon speelde. Hij zag
Hans Geerlofs alleen nog gedurende de weekends. Hans werkte in Milaan als model. Toch schenen Hans en Richard nog
steeds veel van elkaar te houden. Hij zei trouwens grote behoefte te hebben zich uit te drukken: „anders rotte hij weg van
binnen”. Hij zat languit op de bank in mijn werkkamer en ik
dacht: vreemd hoe subtiel een relatie aan warmte verliest met
het verstrijken van de jaren.
Nikita Khrushchev (77) is begraven. Zijn zoon Sergei (36)
voerde het woord. „I will not speak about him as a great statesman (…), history will appraise his contributions (…). There
were those who loved him, there were those who hated him,
but there were few who would pass by without looking in his
direction.” De kinderachtige communistische pers wijdde een
regel aan Khrushchevs begrafenis.61
In de gevangenis in Attica, New York is een massaal oproer
uitgebroken. Duizend man hebben de Attica Correctional Facility bestormd, waarbij negen gijzelaars en achtentwintig gevangenen om het leven zijn gekomen. Het moet op een slagveld hebben geleken. Gouverneur Nelson Rockefeller heeft
61 The New York Times, 14 september 1971.
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Maar het is Sukarno geweest die tenslotte het conflict tot zijn hoogtepunten
heeft gebracht. Ik moet dus wel eerst
over hem spreken. Ik heb mij uiteraard
verblijd over zijn val. Het was nodig dat
deze man verdween, wilde er ooit weer
een werkelijk goede verstandhouding
ontstaan tussen Indonesië en Nederland
niet alleen, maar ook tussen Indonesië en
de andere landen in het Westen. Hij was
in feite een dictator.
Ik vraag mij wel eens af of hij een diep
ingewortelde haat tegen Nederland koesterde. Ik kom dan steeds weer tot de conclusie dat hij die waarschijnlijk niet had,
maar dat hij het nodig vond zich die te

62 Elsevier, 18 september 1971.
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verbeelden en die in het openbaar voor te
wenden, om zich in zijn positie als president te kunnen handhaven en om zijn
volksmenigten steeds in de goede revolutiestemming te houden. Holland was
het middel daartoe, en hij was een man
om, wanneer hij in een emotionele drift
geraakte, dan zelf te geloven wat hij zei.
Maar daarnaast waren er toch ook weer
Nederlanders die hij graag mocht; en ook
het feit dat hij vaak Nederlands sprak.
Maar de interne politieke ontwikkelingen wentelde hij steeds weer af op dezelfde zondebok; allemaal werden zij
uitgevochten op de rug van Nederland.

Amsterdam

gezegd dat de opstand het werk is geweest van militante elementen, die revolutionaire tactieken toepasten. Er zijn nog
acht van de 2.237 gevangenen vermist. Michael Kaufman vult
een andere pagina van de Times met details: „Rocket-launchers, knives, spears and Molotov cocktails found on prison
tour.” Frisse boel.
Ontmoette Aurelio Peccei die voor ontmoetingen met premier Biesheuvel en minister De Brauw - samen met dr. Bortolussi van Olivetti-Nederland - in Den Haag is. Aurelio vertelde
dat hij aanvragen had voor interviews van NRC Handelsblad, de
Volkskrant en het Algemeen Dagblad. We hebben precies losgemaakt, wat we wilden en noodzakelijk achtten. Ik zei erbij te
zullen helpen en tot Bortolussi: „I am now dr. Peccei’s pupil,
like I once was Sukarno’s pupil (…).”
„Yes, but Sukarno had many wives, I have only one,” zei Aurelio en hij stak zijn wijsvinger in de lucht.
Luns is een serie gesprekken met Michiel van der Plas in Elsevier begonnen.62
Ik kan er met mijn verstand niet bij hoe deze man er iedere
keer weer in slaagt zijn sporen uit te wissen en het verloop van
gebeurtenissen naar zijn hand te zetten en te vervalsen. Hij begint uiteraard met zijn stokpaardje: het kleineren van de Kennedy’s in hun rol Nederland uit een onmogelijk parket in
Nieuw-Guinea te helpen manoeuvreren. Onmiddellijk daarop
geeft hij president Sukarno de schuld van het verslechteren van
de betrekkingen met Nederland. Allen, die Sukarno werkelijk
hebben gekend, van Paul Rijkens (en dus prins Bernhard) tot
en met mij, weten dat hij dit liegt. Luns:
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Van wat hier door Luns tegen Elsevier is gezegd is absoluut geen
woord waar. Wat ons allen die hem van nabij leerden kennen
juist verwonderde, was dat hij in de verste verten geen haat jegens Nederland en Nederlanders koesterde, eerder was het tegendeel de werkelijkheid. Nederlanders hadden bij Bung Karno een streepje voor. De „diep gewortelde haat”, waar de heer
Luns achteloos over sprak alsof dit zo was, bestond niet in Sukarno’s mindscape. Luns vervolgde:
Een naïeve, maar voor het Nederlands
beleid wel hinderlijke rol werd gespeeld
door de zogenaamde groep-Rijkens: zakenlieden die dachten dat, door toe te geven aan Sukarno’s eisen, de verhouding
tussen de twee landen weer goed zou
worden en dat onze economische activiteiten dan weer hervat konden worden.
De heer Rijkens was van Unilever. Ook
bij de Koninlijke waren er die voorstander waren van de afstand van NieuwGuinea, maar zij hielden zich rustiger,
meer op de achtergrond. Rijkens echter
was politiek zeer actief. In die tijd werd
wel gezegd dat het buitenlandsbeleid wel
eens beter zou kunnen worden gevoerd
door een groot zakenman, omdat zulk een
figuur de verhoudingen beter zou kennen
dan een nogal hautaine diplomaat, die
wellicht ook wel bekwaam was, maar die
de grote lijnen van de wereldpolitiek niet
wist te onderkennen. De activiteiten van
de groep-Rijkens hebben de regering

nogal wat last bezorgd. Hun activiteiten
waren echter wel van een heel ander en
hoger niveau dan die van een journalist
zoals Oltmans.
De Nederlandse regering kon tegen
deze pressiegroep, die ook lobby’de bij
de Amerikanen, niet veel doen. Behalve
dan dat zij af en toe kon zeggen wat zij
ervan vond. Op den duur werd de actie
geheel en al geconcentreerd tegen de
persoon van de minister van Buitenlandse Zaken. Alsof deze niet sprak en handelde namens het gehele kabinet. Alsof
hij niet de zegsman was van een regeringspolitiek die overigens zelfs nog in
de zomer van het jaar 1962 door drieënzestig procent. van de Nederlandse bevolking als juist werd gezien; een opinieonderzoek wees toen uit dat drieënzestig
procent met neen antwoordde op de
vraag of wij Nieuw-Guinea aan Indonesië moesten afstaan.

Hier benutte Luns de mogelijkheid om de groep van Paul Rijkens (zie delen II, III, IV en V van mijn Memoires) af te doen als
hinderlijk en naïef. Haast amusant is dat hij mij in dit verband
noemt, terwijl niet de groep-Rijkens, maar juist ik in april 1961
het initiatief nam bij de regering Kennedy erop aan te dringen
de VS ertoe te krijgen Luns te dwingen met zijn onzin over de
Papoea’s voor eens en voor altijd op te houden. En natuurlijk
werd onze actie geconcentreerd op leugenaar Joseph Luns, want
de minister beduvelde de hele kluit in Den Haag op een meer
dan schandalige wijze. Hij sprak inderdaad namens een in Den
Haag vastgestelde politiek, maar wanneer de minister politici
leugens op de mouw speldde – zoals aan de lopende band is geschied – dan is hij dus ook wel degelijk de figuur op wie het accent behoort te vallen. En dit is precies wat de groep-Rijkens (en
ik) bij onze lobby in de VS hebben gedaan. Luns heeft dit nooit
vergeven. Maar de stakker dacht alleen aan zichzelf en aan zijn
54
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Ik was nog maar kort minister toen ik,
in juni 1952, een reis naar Azië maakte.
Ik was er nog nooit geweest en ik vond,
nu ik de verantwoordelijkheid droeg
voor het Indonesië-beleid, dat ik de voornaamste landen moest leren kennen. Ik
heb toen een reis gemaakt langs India,
Pakistan, Birma, Thailand, de Maleisische Federatie, Indonesië en Australië.
Het was een oriëntatiereis en ik ben overal heel goed ontvangen door de staatshoofden, de premiers en de ministers van
Buitenlandse Zaken. Maar ineens – ik
was in Singapore, twee dagen voordat ik
vandaar naar Indonesië zou gaan – moet
Sukarno, in een van die onberekenbare
buien die hij had, gezegd hebben: ‘Als

die mijnheer Luns denkt dat hij door mij
ontvangen zal worden, vergist hij zich.’
Ik las die uitlating op de telex. Men
vroeg mij onmiddellijk om commentaar
en ik heb toen gezegd: ‘Ik heb een uitnodiging om te komen van de Indonesische
regering; ik heb nooit gevraagd of ik president Sukarno mocht bezoeken. Dus de
kwestie doet zich eenvoudig niet voor.’
Ik heb er ook later in Indonesië, waar ik
door de regering hartelijk ontvangen
werd, nooit meer een toelichting op gevraagd en er dus ook niet op gekregen.
Bij de officiële diners werd steeds een
dronk uitgebracht op ratoek Juliana en ik
dronk steeds op ‘de president van Indonesië’.

Luns bereikt voor mij de bloody limit nu hij in gesprek met Michiel van der Plas een bezoek van Sukarno aan Nederland zegt
altijd te hebben afgewezen, omdat hij koningin Juliana een
ontmoeting „met deze gedegenereerde man” wilde besparen.
Hij zei het als volgt:
Men heeft in sommige kringen wel
eens de theorie ontwikkeld dat wanneer
wij onmiddellijk na de Ronde Tafel-conferentie en de daaropvolgende soevereiniteitsoverdracht of in een iets later
stadium president Sukarno zouden hebben uitgenodigd voor een officieel bezoek aan Nederland, ons veel later leed
bespaard zou zijn gebleven. Ik heb dit altijd bestreden. In de eerste plaats waren
er tot 1950 zoveel diepe wonden geslagen in het Nederlandse volk dat een bezoek toen psychologisch nog onmogelijk
zou zijn geweest. Vervolgens begon Indonesië daarna al onmiddellijk met het
schenden van het Ronde Tafel-verdrag.

En in de derde plaats kreeg Sukarno’s
gedrag in het openbaar tijdens andere
staatsbezoeken al zo’n aura om zich heen
van bedenkelijkheid dat naar mijn mening onze vorstin een ontmoeting met
deze gedegenereerde man bespaard
moest blijven. Hoe dan ook, het was onmogelijk gezien de heersende mentaliteit
in Nederland. Te veel verdragsschendingen kwamen over ons heen, te vele honderden waren gedupeerd, te veel vernederingen hadden wij moeten slikken. Ik
ben van mening dat een dergelijk bezoek
van Sukarno aan Nederland niets zou
hebben bijgedragen tot verbetering der
betrekkingen.

Het laatste wat ooit van president Sukarno gezegd kan worden
was dat hij gedegenereerd zou zijn geweest. Het is waar dat de
Islamcultuur in tegenstelling tot onze monomane echtverbin55

Amsterdam

prestige als minister. De geschiedenis heeft uitgewezen dat hij in
de kwestie Indonesië op geen enkel moment in zijn loopbaan
het landsbelang heeft gediend. Hij volgde slechts zijn persoonlijk
anti-Sukarno obsessie, waar hij nu in de volgende bewoordingen naar verwijst. Het begon in 1952.
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dingen meerdere vrouwen toestaat. Sukarno heeft inderdaad
meer dan één echtgenote gehad – in tegenstelling tot de heer
Luns – maar dat hij om die reden gedegenereerd zou zijn geweest is complete wartaal en juist dit aspect van Sukarno’s leven haalt Luns steeds weer naar voren. Ik heb me in die dagen
gruwelijk geërgerd dat een Nederlandse minister zich in die zin
uitliet over de inmiddels overleden grondlegger van de Republiek Indonesië. Luns deed overigens hetzelfde met de Kennedy’s, toen zij zich niet meer konden verweren tegen de valse
beschuldigingen van deze gedegenereerde man.63
16 september 1971

Vanmorgen bracht ik Aurelio Peccei met mijn TR-5 bij minister De Brauw. Ferenc Schneiders was aanwezig met een NOSteam en maakte filmopnamen.
Van de Thorbeckelaan reed ik naar Frits van Eeden. Hij was lief.
Hij heeft nu een jonge Deense dog, Rut. Ook hij had Death in
Venice gezien en was er holderdebolder van. Hij zette meteen
koffie en bereidde een uitsmijter. Ik zei dat ik een beeldje van
twee paardenkoppen prachtig vond. „Je krijgt nog hondervijftig gulden van me dus je kunt het voor driehondervijftig gulden hebben,” zei hij.64
Om 17.00 uur had ik voor Aurelio een ontmoeting geregeld
met enkele journalisten in het Amstel Hotel. Ik reed dr. Peccei
van Den Haag naar Amsterdam. Refererend aan zijn ontmoetingen in de residentie zei hij: „Wanneer je de memoires van
Harold Wilson leest, dan zie je dat er in de wereld maar al te vaak
beslissingen worden genomen met zicht op een week vooruit.
Wanneer we voor beschaafde mensen door willen gaan, zal dit
moeten veranderen.” Ik herinnerde me zijn artikel in The New
York Times onder de titel THE THREAT TO MAN IS MAN HIMSELF.
Hij schreef toen: „The earth is a closed system, which can accommodate this humanity if it behaves civilly and accepts a
Spartan existence, without any profound gaps between the different peoples but which can support only a far smaller population if it wants to enjoy a high quality and standard of life, freedom of movement and opportunity (…). We and mandkind
generally must invent anew the modes by which to survive and
progress on our changed planet.”65
Ik weet niet meer hoe we op Henry Kissinger kwamen, maar
63 Massamoordenaar; de Pol Pot van Indonesië, generaal Suharto, was natuurlijk een
veel waardiger figuur om naast koningin Juliana te staan dan Sukarno, althans volgens Joseph Luns.
64 Het beeld staat in 1991 in mijn penthouse in Johannesburg.
65 The New York Times, Op-Ed pagina, 18 februari 1971.
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17 september 1971

Droomde akelig van Peter. Hij was verdwenen. Ik kon hem
nergens vinden. Gisteravond sprak ik viermaal telefonisch met
hem in Brabant. Ook weer gedonder met mijn telefoon. Een
onbekende stem zat weer eens op de lijn. „Waarom luisteren
jullie me af,” vroeg ik.
„Waarom zouden we dit doen,” was het antwoord.
De heer Herbert Jochems, schijnbaar een puissant rijke schilder uit Wassenaar, zond een echtpaar naar me toe om te vragen
of ik contact wilde leggen met Dewi Sukarno, want hij wilde
de weduwe van de president een schilderij schenken.
Ontmoette Wim Hoogenkamp in gezelschap van de veiligheidsagent, die me laatst op Schiphol binnenste buiten had gekeerd,
omdat ik een grapje maakte over wapens bij me hebben. De
vork zat dus anders in de steel.
Ontmoette Neelissen, Schneiders en Brugsma in het American
Hotel. Ik moest nog eens duidelijk maken dat in mijn film twee
primeurs zaten: 1) de Club van Rome en 2) het oprichten van
een think tank tussen Oost en West.
18 september 1971

Haalde Peter in Tilburg op. Eindelijk hadden we weer helemaal contact. De unieke vibraties van vroeger kwamen terug.
Hij is veel thuis en zei veel verhalen over zijn vader te horen,
ook van zijn zussen, maar vooral van zijn moeder.67 Hij was blij
met de Frye boots die ik uit New York had meegenomen en wil66 Het Algemeen Dagblad, 17 september 1971.
67 Al waren er elf kinderen in het gezin, Peter is altijd voor zijn moeder „speciaal“ geweest.

57

Amsterdam

Aurelio vond hem „a cold fish” en dat is hij ook precies. Peccei’s eigen handelsmerk is zijn outgoing en warme persoonlijkheid. Er wachtten een vrij belangrijke groep journalisten. Louis
Sinner van het Algemeen Dagblad had hem al vanmorgen in Hotel De Wittebrug gesproken.66 André Spoor had een verslaggever gestuurd. Het ANP was aanwezig, evenals de AVRO en voor
Harry Lockefeer van de Volkskrant (economische redactie) had
ik een afzonderlijk gesprek gearrangeerd. Collega Harry leek
wel een schooljongen met een blocnote, die zonder het minste
savoir vivre mijn vriend, de voorzitter van de Club van Rome,
benaderde. Ik verwonderde me eigenlijk over zijn uitgesproken gauche-heid. Aurelio, daarentegen, geeft zich steeds weer
helemaal en lijkt werkelijk begeistert wanneer hij deze onderwerpen aanroert.
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de voor een jack betalen. Dat doe ik dus niet. Ik denk dat zijn
studie atheneum vlot verloopt. Hij was ook naar een paar lezingen over meditatie geweest. We zagen de film Le souffle au coeur,
dineerden in de Cave Internationale en sliepen niet al te laat.
Jammer dat zulke dagen schaars zijn.
19 september 1971

De KRO heeft nog altijd niet mijn reis met Aad van den Heuvel
naar Wenen afgerekend. Er is gezeur over het bedrag. Wat zijn
het toch een kruideniers.
Gisteren waren we al vroeg op het strand en hadden een absoluut heerlijke dag. Peter rende heel ver en danste en sprong en
haalde allerlei gymnastische capriolen uit. Mijn beste vrienden
kwamen naar Amerbos voor het diner, Richard, Frits en Erik.
Dus samen met Peter was dit voor mij een ongekend hoogtepunt. Frits kwam pas om 20.00 uur. Hij had tegen een agent te
paard op het Scheveningse strand gezegd dat hij zijn hond Zoef
kwijt was. Deze had het dier blijkbaar opgespoord en bracht het
naar het atelier van Frits. Hij had de agent binnengevraagd en
het gevolg was dat ze in de koffer terecht waren gekomen. Zo
gaat dat. Toch geloofde ik het verhaal niet helemaal. Erik was,
door de problemen met zijn vrouw Helga, twintig keer bij een
vrouwelijke psychiater in behandeling geweest. We gingen in
de Cave eten en Peter verscheen in een hemmetje met blote armen en bovenlijf. Niemand zei er iets van. Ik hoopte maar dat
ze zouden denken „een overblijfsel van zijn bloot” in Man en
Muis.68 Richard rookte hasj. Ik heb ze alle vier vanavond in mijn
armen gesloten. Het was alsof ik voor hen alle vier precies dezelfde gevoelens had. Peter vond Richard lief en zei prima contact met Erik te hebben gehad maar tussen Frits en hem is een
zekere spanning. Het verwonderde Peter dat ik het verhaal van
de bereden politieman eigenlijk niet geloofde.
Vanmorgen filmde ik met de NOS een gesprek met minister
jonkheer J.H. de Brauw. Hij vertelde tegen Aurelio te hebben
gezegd: „U bent een verdacht persoon.” En waarom: „Hij is
een Fiat-tycoon.” Ik moet verbaasd hebben gekeken, waarop
de minister een brief liet zien van ambassadeur H.N. Boon in
Rome, die een bezoek aan Aurelio had gebracht en een rapport
aan De Brauw had gezonden. „Ik mag u dit eigenlijk niet laten
lezen,” aldus de minister. Boon rapporteerde dat Peccei zich
verdienstelijk had gemaakt in het verzet in Noord-Italië. Maar
hij was ook voorstander van de nationalisatie van de Fiat-fabrieken. De familie Agnelli heeft dit weten te voorkomen en
68 De musical van Annie Schmidt waar Peter drie jaar geleden in optrad.
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20 september 1971

Djawoto schreef vanuit Peking dat daar eigenlijk nog weinig of
niets is bekendgemaakt over het komende bezoek van Richard
Nixon. Hij vroeg hem De Verraders te zenden.
Mijn vriend Diarto heeft enige tijd geleden geschreven dat er
geen reden bestond om uitgever Masagung te wantrouwen. Ik
ben echter zijn visite aan mevrouw Dewi Sukarno in Parijs met
geluidsbanden van Bapaks nare politieverhoren allerminst vergeten. Masagung zendt me weer een brief waarvan ik het unheimische gevoel krijg dat hij me slechts aanmoedigt door te gaan
over Bung Karno te schrijven om het materiaal aan de Indonesische intelligence te kunnen geven. Trouwens, Djawoto waarschuwt ook al dat Masagung nooit of te nimmer iets kan uitgeven wat kritisch zou zijn ten opzichte van Suharto.
„China thinks in generations, even in centuries,” aldus James
Reston.
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zond Peccei vervolgens „als banneling” naar Argentinië als
Fiat-directeur aldaar. Ik dacht: is dat alles?
De minister wilde de band van ons gesprek terugluisteren. Privé
vroeg ik hem naar zijn moeilijkheden met studenten. Hij somde op dat vijftig procent van alle studenten hun studie niet beeindigt, terwijl ieder student de regering gemiddeld 15.000 gulden per jaar kost. „U zou dit haarfijn op televisie moeten uiteenzetten,” zei ik. „Dat heb ik nu inderdaad nodig,” antwoordde hij. Ik zal dit aan Carel Enkelaar doorgeven.
Nam mam mee naar de Lage Vuursche voor het diner. Zij huurt
het huis in Bilthoven van tante Jetty die het heeft gekocht.
Maar met haar behoorlijke inkomen van de ACF-aandelen heeft
zij geen problemen. Broer Theo heeft haar op 24 juli een uiterst lucide brief geschreven hoe zij ons aandelen zou kunnen
schenken met behoud van het vruchtgebruik, waardoor haar
vermogen zelfs omhoog zou gaan aan inkomsten en wij later (?)
minder successierechten zouden behoeven te betalen. Ik begrijp Theo’s bedoeling maar ik zou die brief nooit hebben verzonden, niet alleen omdat ik van geldzaken toeten noch blazen
weet (en ook niet echt in geïnteresserd ben), maar vooral omdat ik mam bij haar leven absoluut nooit zou willen confronteren met de dood, en zeker niet in verband met geld. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar voor mij is dit een vervelend en niet ter zake doend onderwerp.
Erik had met een politie-agent geknokt, nadat deze hem had
aangeraakt bij het op de bon slingeren na een verkeersovertreding. Die mededeling geloof ik meteen.
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Generaal Hueng Santoso is in Jakarta door Suharto ontslagen.
Hij had een onkreukbare reputatie en bestreed corruptie. Intussen is het Adam Malik, the basterd, gelukt om de Algemene
Vergadering van de VN te gaan voorzitten.
Toen ik Carel Enkelaar attent maakte op de noodzaak van een
gesprek voor televisie met minister De Brauw, zei hij: „Ik wist
niet dat jij zo regeringsgezind was.” Waar sloeg dat nu weer
op?
22 september 1971

Oeroeg kwam nog na middernacht en zijn ogen stonden supergeil. „Je bent door Bapak (Sukarno) gezonden,” zei hij.
Onmiddellijk vond hij de pijnlijke plek in mijn nek en zei dat
het geen reumatiek was maar door tocht was veroorzaakt. Hij
had het pietjieten van zijn oma geleerd. Hij deed het zalig. Hij
wilde me vergeten, maar bleef naar Amerbos verlangen. Hij ging
maar door en het was zalig. Ik voelde me leeg en bracht geen
seks op.
Mijn Club van Rome-film staat in de programmabladen voor
a.s. zondag. Maar in de NOS-press release, ondertekend door Jacques Pohl bijvoorbeeld, krijg ik natuurlijk geen credit. De film is
door „niemand” gemaakt. Ook een press release voorzien van
een kaartje with compliments van de NOS verzuimt aan te geven
wie de maker was. Zo gaan die dingen in omroepland.
Ik had Harry Lockefeer op vertrouwelijke basis inzage gegeven
in het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome, dat
nog niet is gepubliceerd. Hij liet het terugbrengen helemaal uit
elkaar gehaald, alsof hij wilde demonstreren dat hij het tegen de
afspraak toch had laten kopiëren. Briefje erbij: „Bedankt voor
de service en succes met je uitzending.”
23 september 1971

Vind nog steeds dat Richard er erg slecht uitziet. We dineerden in de Carré-kelder en zagen de film Il Conformista, waar ik
grotendeels doorheen sliep.
De psycho-analyticus Ernest van den Haag wijst er in de Times
op dat JFK en LBJ 500.000 soldaten naar Vietnam stuurden en
Richard Nixon nu 14.000 per maand eindelijk naar huis brengt.
Reeds 230.000 soldaten hebben Zuidoost-Azië verlaten. Hij
schrijft dat Amerika oorlogsmisdadigers ter plekke zou moeten
fusilleren. „We do try our war criminals, but too infrequently
and softly. We should try suspects right in Vietnam, and hang
convicted murderers on the scene of their crimes.” Wat gaat er
in het hoofd van deze man om, en dan nog wel een specialist,
60

14-08-2003

10:57

Pagina 61

24 september 1971

Voorvertoning van mijn film in het bijzijn van een zekere Wouter van Dieren, een milieu-freak, een man van Milieu Beheer,
en medewerkers van de NCRV en Elsevier. Ook mijn hoofdredacteur Cees Meijer was aanwezig en vroeg na de eerste tien
minuten: „Wat heeft de NOS-persdienst hier aan gedaan.” Vrijwel niets dus. Ik beklaagde me bij Carel Enkelaar over deze
gang van zaken die ingreep, maar veel en veel te laat dus. Op
de laatste dag moeten ze nog publiciteit in elkaar flansen.
25 september 1971

Ging met Richard naar Bilthoven. Hij omhelsde mam. We
dronken port. Samen met tante Jetty gingen we uit dineren.
De Volkskrant wijdt pagina 19 vandaag aan het MIT-werk van
professor Jay Forrester en het gesprek van Harry Lockefeer met
Aurelio. In één regel (natuurlijk zonder mijn naam) wordt
melding gemaakt dat zondag een film over dit onderwerp op
de NOS-televisie zal worden uitgezonden. De collegialiteit van
types als Lockefeer kan niet op.70
Kees van Langeraad vond mijn film „uitstekend.” We zagen de
eindversie. De NRC en Haagse Courant kwamen ook kijken. Ton
Neelissen vertelde dat de publicteit buiten zijn schuld in de
soep was gelopen, want de verantwoordelijke man, ene Huub
Spal, was toevallig dezer dagen aan het verhuizen en had per
abuis verstek laten gaan. Wat met zo’n man te beginnen? Uit
ergernis haalde ik bij de portier van de NOS twee aspirines. Probeerde na thuiskomst aan de piano mijn grenzeloze irritatie te
verdrijven.
Laat in het park waren leernichten een volledig ontklede jongen, die tegen een boom stond, aan het aftuigen met een riem
en een zweep. De bink vond het heerlijk. „Niet tegen zijn kloten slaan,” zei er een. Het slachtoffer nam een brandende sigaret uit iemands hand en gaf aan dat hij ook langs die weg gepij69 Helaas vind ik er de notities niet van terug. Ik wilde een TV-gesprek tussen Anak
Agung en Rum enerzijds en Drees en Luns anderzijds organiseren.
70 De Volkskrant, 25 september 1971.
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die wordt verondersteld te zijn gespecialiseerd in het terugbrengen naar de werkelijkheid van afgedreven psyches.
Telefoneerde 15 minuten met ambassadeur Anak Agung Gde
Agung in Wenen.69
Ik sprak met Koen Koch af dat ik in Propria Cures zou uiteenzetten wat ik van Luns denk en wat hij al zo ongecontroleerd
geflikt heeft.
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nigd wenste te worden. Een klein mannetje, eveneens in leer
met bijpassende leren pet, trok steeds harder aan de leren veter
die om de ballen van de bink was gebonden. Hij had een errectie en kreunde van de pijn. Terwijl ik stond te kijken in het
donker van de bosjes, knielde een jonge Belg, ook helemaal in
leer, voor mij neer, opende mijn jeans en gaf me een intense
blow job, waarbij hij van tijd tot tijd chéri zei.
Schreef hoofdredacteur drs. J.M.M. van de Pluym van de Volkskrant. Ik benadrukte het interview van Lockefeer met Aurelio
te hebben bijgewoond en het Club van Rome-rapport van het
MIT te hebben geleend op voorwaarde dat het niet zou worden
gekopieerd. Niet alleen werd deze afspraak geschonden, de
Volkskrant citeerde uitgebreid uit het stuk nog voordat mijn
film op de NOS was vertoond.
26 september 1971

Dit is de dag van mijn film. Casper Bake kwam met een vriendin naar Amerbos en maakte in mijn werkkamer met mijn vrienden Peccei, Handler, Forrester en Gvishiani kennis. De telefoon stond roodgloeiend. De futuroloog professor Fred Polak:
„Erg knap dat u op dit uitermate belangrijke materiaal beslag
hebt kunnen leggen.” Carel Enkelaar: „Mijn complimenten,
maar ik hoop dat de volgende films visueler worden.” Gerard
Croiset vond de film „erg goed”. Wim Klinkenberg: „Nu kunnen zij toch niets meer van je zeggen in Hilversum.” Milo Anstadt zei dat Piet ten Nuyl „jaloers” was geweest. Willem Alfrink: „Ik kreeg koude rillingen en „zie” een fascistische oorlog
uitbreken. Het gevecht met W. Brugsma over dit materiaal is
dus voorbij. Hij knokte oneerlijk.
27 september 1971

Trouw begint in de televisierubriek over Corrie Brokken en eindigt met een paar regels over minister De Brauw (in mijn film).
Het Algemeen Dagblad praat uitsluitend over een getoonde seksfilm. Bij De Telegraaf en mijnheer Riemens weten ze van niets.
Alsof de film er niet was. Alleen de Volkskrant, Joris van den Berg,
zegt er, na over de seksfilm te hebben gesproken, iets over.
Frits Böttcher vond de film toch te moeilijk. Hij had er met
tien mensen naar zitten kijken, die reageerden met: „als we jou
niet hadden gekend, zouden we het hebben afgedraaid.” Hij
was overigens al om 09.15 uur door de heer Fockema Andrae,
voorzitter van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, opgebeld om op 28 oktober een lezing over de Club van Rome te
komen geven.
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71 Mijn oom Poslavsky was geneesheer-directeur van de W.A. Hoeve.
72 In die dagen wist ik niet dat er vanuit de hoofdredactie een bevel lag mij in het blad
niet te noemen.
73 Die collega is „een vijand” gebleven.
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Professor Fred Polak belde opnieuw of hij mijn film half oktober in Washington bij de National Science Foundation zou kunnen vertonen. André Spoor vond de montage van de interviews
„hopeloos”. Lex Poslavsky vond de getoonde gesprekken „niet
onaardig”. Ik vertelde aan een boek van B.F. Skinner te zijn begonnen. Hij antwoordde: „Wij hebben op de W.A. Hoeve de
enige Skinner ward in Nederland.”71 Hier zouden we op televisie
iets aan moeten doen, maar weer met Ton Neelissen? Wouter
van Dieren meldde dat Elsevier waarschijnlijk mijn naam uit zijn
artikel zou schrappen. In het journalistencafé is vanmorgen „met
ongelooflijk veel nijd en jaloezie over jou en je film gesproken.”
Aad van den Heuvel en Ed van Westerloo begrijpen niet dat de
NOS aldus met mijn materiaal is omgesprongen, de publiciteit inbegrepen. Jungman noemde mijn film in Het Parool: „De grootste teleurstelling van de avond.” De NRC ging weliswaar aan de
seksuele voorlichtingsavond van de AVRO voorbij, maar vatte
de film van mij samen onder de kop GEMISTE KANSEN. Het was
een hoogst urgente problematiek, die als slaapverwekkend pakket werd gepresenteerd (A. de K.).
Het Nieuws van de Dag noemde de film nu in enkele regels
(zonder mij natuurlijk).72 Herman Hofhuizen in De Tijd dacht
dat presentator Kees van Langeraad te optimistisch was geweest
met te zeggen dat het TV-publiek nu met de materie van de
Club van Rome vertrouwd was gemaakt, maar hij noemde mij
en deed zijn werk behoorlijk. Philip van Tijn in Het Vrije Volk
was „stom verbaasd” dat ik bij het rondreizen over de aardbol
het klaar had gespeeld bij zoveel vooraanstaanden belet te krijgen „om ze vervolgens met volkomen zinloze vragen te lijf te
gaan.” Ook Van Tijn meende dat het materiaal slecht was gemonteerd. Dat was dus de verantwoordelijkheid van mijn
„vrienden” bij de NOS geweest. Peter d’Hamecourt zag er in de
Haagse Courant zorgvuldig op toe mijn naam weg te laten.73
Koen Koch van Propria Cures meldde mijn Luns reportage „erg
goed te vinden (…). We zijn blij dat dit bij ons komt.”
Ambassadeur Anak Agung meldt dat hij van de Nederlandse
ambassadeur in Wenen een knipsel heeft ontvangen, waarin
minister Schmelzer van Buitenlandse Zaken meedeelde dat de
Nederlandse regering niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor uitlatingen van oud-ministers (lees Luns). Prins
Anak Agung zegde toe bereid te zijn een uitvoerig artikel ex-
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clusief voor Elsevier te schrijven. Daan van Rosmalen was uitermate dankbaar: „Zeg me wanneer ik wat voor je kan doen.”
Ik vraag hem al enkele jaren over mijn boek De Verraders te
schrijven. Niets.
28 september 1971

Heb weer doorlopend problemen met mijn telefoon en kan
soms helemaal niet bellen. Verdomde BVD.
Frits Böttcher belt om te vertellen dat een Delftse hoogleraar
en zijn hele instituut aan het werk van de Club van Rome mee
willen doen. Ook hebben verscheidene uitgevers hem gebeld.
Hij is door de Stichting Maatschappij en Bedrijfsleven gevraagd
om lezingen te geven. Ze zijn bereid om het Club van Romerapport in 70.000 exemplaren te publiceren.74
Frits vond het artikel van Kool in de NRC even schandalig als
ik. Hij eist van de krant een rectificatie.75
Mijn lieve mejuffrouw Boekhoudt zond een kaartje de film
„met belangstelling” te hebben gezien. „We praten er nog wel
eens over.” Telefoneerde enkele malen met mam, maar van haar
kant kwam eigenlijk geen commentaar.
Emile van Konijnenburg vond dat ik in Propria Cures Luns moest
vergelijke met koningin Emma, die ook altijd bij het vuurwerk
als laatste arriveerde. „Luns is eigenlijk de enige die van de
Duitsers heeft geleerd: hoe groter de leugen, hoe overrompelender het publiek reageert. Niemand verwacht namelijk dat
iemand op die post of in die positie dergelijke flagrante onwaarheden zou debiteren als Luns jarenlang doet en heeft gedaan,” aldus Konijn. Ik denk er precies hetzelfde over. Over
Dewi: „Je moet oppassen met die tante. Je moet haar duidelijk
maken dat een boek als een schilderij is: je werkt er aan tot het
af is. Je moet voorkomen dat ze niet weer wegloopt alvorens de
laatste pagina af is.” Hij zei eigenlijk nooit meer kranten te lezen en alleen nog naar de radio te luisteren. „Dan lig je nog bovendien en je hoeft echt niet te weten dat iemand van een ladder is gevallen.” Ik deel zijn opinie over kranten.
Gisteravond telefoneerde ik met dr. Zairin Zain, die uiterst opzienbarende details gaf over de houding en uitlatingen van de
heer Sumitro Djojohadikusomo in Genève, vooral ten aanzien
van Luns. Ook Emile van Konijnenburg was uiterst verbaasd
en wilde Mohammed Hatta hierover inlichten.76
74 Van het rapport zouden in Nederland een half miljoen exemplaren worden verkocht.
75 Eén knipselboek heb ik per ongeluk al naar de Koninklijke Bibliotheek meegezonden, dus hier zit een hiaat.
76 Helaas vind ik er niets over terug, ook niet in mijn boek Den Vaderland Getrouwe
dat gegevens bevat, die hier niet worden vermeld.
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29 september 1971

Bertie Hilverdink kreeg uitstekende publiciteit in De Telegraaf.
Hij klimt langzaam en met succes naar de top. Nu gaat hij dus
naar Teheran.77
Telefoneerde met Dewi Sukarno in Genève. Zij vroeg waarom ik haar soms Dewi en soms Ibu Dewi tegen haar zei (wat
meer respectvol is volgens de Indonesische adat 78). „That is because I am split in my feelings,” antwoordde ik. „I want to
meet your wishes as a friend, but at the same time you were
Bapaks wife (…).”
Bram van der Lek, een linkse meneer, opent op de voorpagina
van Vrij Nederland met: „De Club van Rome kan ons nog meer
vertellen.” Bram had zich aan mijn vrienden kennelijk geërgerd. „Hoe komt men toch in godsnaam tot de gedachte dat de
wereldhuishouding te veranderen zou zijn zonder politiek.” Ik
denk ook wel dat hij daar gelijk in heeft, maar om die reden
juist had Aurelio de afgelopen dagen in geprekken met premier
Biesheuvel en minister De Brauw vurige pleidooien afgestoken.
De Bram van der Leks zijn half geïnformeerd, luisteren slecht
en lezen nog minder, maar intussen blazen ze in linkse opiniebladen hoog van de toren. Piet Grijs deed natuurlijk in vier kolommen ook meteen een duit in het zakje, want hij moet ook
zijn wekelijkse plaats in VN vol zwammen. Stakkers. Eigenlijk
vind ik wat W.L. Brugsma in de Haagse Post te berde brengt het
77 Zie bijlage 4.
78 Gewoonte.
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In De Journalist vraagt de NOS een medewerker speciaal belast
met het samenstellen en redigeren van biografieën. Een kolfje
naar mijn hand. Croiset adviseert direct te solliciteren.
Dr. Mario Bortolussi van Olivetti bood me een lunch aan in de
Bistrot waar zijn secretaresse T. Veldman bij aanwezig was. Hij
had me opgebeld met de mededeling de primeur van mijn leven te kunnen aanbieden. Niets was minder het geval. Hij begon een tirade tegen Aurelio, waarvoor hij bij mij aan het verkeerde adres was. „Peccei has always been a loser,” aldus Bortolussi,” zowel bij Fiat als bij ons. Bortolussi was teruggeroepen naar Rome, terwijl de company in Nederland hoge winst
boekte. Hij gaf te kennen dat dit Aurelio’s schuld was. Hij wilde juist naar New York. Toen ik opperde dit te willen aankaarten zei hij: „Please not, the name Peccei might do me more
harm than good.” Walgelijke man, die ik gisteren nog had zien
slijmen in Aurelio’s gezicht.
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zinnigst en journalistiek het meest verantwoord. Hij deed tenminste zijn huiswerk. Hij citeerde Sicco Mansholt, die gezegd
had: „Omdat het huidige socialisme faalt is er een nieuwe Marx
nodig (…). Het socialisme beperkt zich tot correcties op het
kapitalisme en compromitteert zich daardoor. Groeiende welvaart bedreigt momenteel het welzijn. We zijn aan de grenzen
van de welvaart gekomen en daarmee aan de grenzen van de
kapitalistische productiemethode (…).” Ik heb Mansholt altijd
een van de opvallendste politici in Den Haag gevonden.
Ik had Joop den Uyl mijn kolom in De Typhoon van 30 augustus gezonden, die uitlatingen van Anak Agung Gde Agung opsomde. Hij bedankte en schreef: „Waarschijnlijk zal zich nog
een gelegenheid voordoen, waarbij wij nadere opheldering
kunnen krijgen over het verloop van die conferentie” (van Genève).79
Dineerde bij Frits Böttcher en Lucia. Hij was het ermee eens:
„Luns is een leugenaar, maar ook super ad rem. Paul Rijkens
had misschien wel gelijk gehad: „Maar die man heeft zich een
leven lang op onderdanige wijze naar de top geluld.” Hij vond
dat ik, omdat ik journalist was, geen lid van de Nederlandse
Club van Rome kon worden. Hij had op mijn verzoek Emile
van Konijnenburg op de lijst geplaatst. Het schijnt dat minister
Udink moet besluiten of de Raad van Advies voor Wetenschapsbeleid, die door Frits wordt voorgezeten, bezit mag nemen van de voormalige residentie van Luns aan het Plein 1813.80
Frits had zijn dochter met een natuurkunderepetitie geholpen.
Ik bracht Jet terug naar Leiden.
Roeland Kerbosch belde om te benadrukken hoe uitzonderlijk
slecht mijn film door de NOS was gemonteerd. Hij adviseerde
voortaan met de VARA te werken.
B. Klaverstein, hoofdredacteur van De Haagse Courant, zond
een boodschap of ik hem wilde doorgeven wat dr. Zairin Zain
over Sumitro heeft gezegd. Je hoort nooit iets van ze tot ze je
nodig hebben. Hij kan ernaar fluiten.
Minister De Brauw had zich bij Böttcher beklaagd over het
knippen door de NOS in zijn opmerkingen „die een geheel
vormden”. Schreef de minister een briefje.
Telefoneerde met de voorzitter van de Sociaal Economische
Raad, J.W. de Pous, die de film niet had gezien, maar wel met
koningin Juliana had besproken tijdens de opening van het
nieuwe SER-gebouw. De koningin scheen bijzonder geïnteres79 Die gelegenheid zou natuurlijk nooit komen.
80 Luns was immers naar Brussel verhuisd.
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30 september 1971

Propria Cures is uit.82 Op de zetterij had men gezegd: „Daar
komt gelazer van.” Ik heb het „iedereen” toegezonden.
Frits Böttcher vertelde dat mijn vroegere collega bij het Algemeen Handelsblad, Hans Hoefnagels, hem was komen interviewen. Hij had tegen Böttcher gezegd: „Hoe komt het dat Oltmans in die Club van Rome-zaak is gedoken?” Ik belde collega Hans op: „Wat heb jij eigenlijk met die Club te maken,”
vroeg hij nota bene. Ik verbaas me steeds minder over mensen.
Wouter van Dieren belde om te vragen: „Waar haal je je geld
eigenlijk vandaan?” Uiteraard had Elsevier iedere indicatie dat
de film van mij afkomstig was weggelaten. Wat laten ze zich allemaal in de kaart kijken.
Intussen kwam Bettina Culp naar Amerbos, evenals Edo de
Waart, de dirigent. Zij speelde wat nerveus, maar het zit er in
dat Edo bereid is haar te begeleiden met orkest.83
Drs. J.J.M. van der Pluym antwoordde dat hij niet de gewoonte had op in boosheid geschreven brieven in te gaan. Okay. Ik
was inderdaad woedend over de poets die Lockefeer me had
gebakken, door niet alleen het hem toevertrouwde document
te kopiëren, maar tegen de afspraak in er nog uit te publiceren
ook. Uiteraard gaat Van der Pluym op mijn werkelijke klacht
in het geheel niet in.
Nam Richard Thieuliette mee naar The Great Battle in het City
Theater, waarvoor ambassadeur Lavrov van de Sovjet-Unie me
had uitgenodigd.
1 oktober 1971

Luns is vandaag bij de NAVO begonnen.84 Prima, mijn artikel in
Propria Cures was mijn afscheidscadeautje. Igor Cornelisse ziet
81
82
83
84

Haalde Böttcher bovendien over om er wel naartoe te gaan.
Zie bijlage 5.
Het zou er helaas nooit van komen; had het haar graag gegund.
Mr. E.A.C. Kuyper memoreert dit gedenkwaardige feit met een vijfkolomsartikel in
NRC.
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seerd. Hij gaf nooit interviews vanwege zijn bemiddelende rol,
maar hij wilde mij wel in december ontmoeten. Ik bood aan
hem alsnog de film te tonen.
Vanmiddag bezocht ik Ed van Westerloo bij de KRO. Hij zei:
„Voor jou trek ik mijn jasje weer aan.” Ook Aad van den Heuvel kwam erbij. We spraken in principe af dat de volgende
Club van Rome-film rond 8 oktober – over de vergadering in
Parijs81 – bij de KRO terecht zou komen. Frits Böttcher zou dan
live in de studio commentaar kunnen geven.
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in het artikel nog steeds een klacht van Luns wegens belediging
zitten. Hij zal wel wijzer zijn.
Richard Nenneman van de Christian Science Monitor in Boston
zendt me het interview met Aurelio Peccei dat ik via ambassadeur Howard P. Jones regelde.
2 oktober 1971

Begon de dag met een lieveheersbeestje naar buiten te laten. Het
is prachtig weer, beetje heiig.
Pas vandaag, 2 oktober 1971, weet ik door het artikel in Life
waar in de hersenen de thalamus zich bevindt. We weten toch
eigenlijk helemaal niets. En dan: kinesthetic receptors! Dat is een
onderwerp voor een televisiefilm.
Word steeds meer een Bruckner-fan.
Ik heb Willem Drees in een brief er aan herinnerd dat hij me op
3 juni 1958 een boodschap zond me niet te willen ontvangen
„vanwege de wijze waarop u in het buitenland tegen Nederland
hebt geageerd.” „Mag ik u vragen: Hebt u die inlichtingen misschien ook van de heer Luns gekregen of van wie (…)? U hebt
gezegd tot uw dood uw mond te zullen houden (…). Het gaat
er maar om wie in feite ‘tegen Nederland’ bezig zijn geweest
in Indonesië. Zij, die zich om de tuin lieten leiden, of leugens
geloofden zonder die te verifiëren, of zij die al in 1956 stelden
dat Nieuw-Guinea een verloren zaak was, bijvoorbeeld in de
vorm van een Adres aan de Staten-Generaal (zoals ik en anderen
in 1957 deden). Of zij die reeds in 1956 hun opwachting bij
president Sukarno gingen maken (zoals ik) (…). De geschiedenis zal uitwijzen, wie in het verkeerde gezelschap heeft verkeerd. En wie (feitelijk) anti-Nederlands zijn geweest. Ik minacht u om die beschuldiging van 3 juni 1958 (die nergens op
sloeg).”
Ging tegen middernacht naar het Vondelpark maar voelde me
zo triest over Peter dat ik weer naar huis reed.
3 oktober 1971

Schreef Cila Schimmelpenninck, omdat deze dag de verjaardag
van haar moeder was.85
Frits Böttcher begint landelijke bekendheid te krijgen. Ewout
Janse had een uitvoerig gesprek met hem voor de Haagse Courant.
Vanmorgen reed ik eerst naar Bilthoven. Ik belde vanuit mams
huis met Han Hansen. Hij had Propria Cures gelezen. „Eigenlijk
85 Zie onder Schimmelpenninck, Memoires 1925-1953.

68

14-08-2003

10:57

Pagina 69

Het spijt mij meer dan ik u kan zeggen dat wij niet aan
één kant (één front) tegenover Luns staan. Maar u zult
kunnen begrijpen dat uw demarches bij W. Colston Leigh
in 1958 voor mij impardonnable waren. Ik kende u niet,
en u ging van mijn kant uit gezien ongemotiveerd tot
de aanval over. Ik ben Nederland nooit afgevallen. De
fatale politiek van Luns c.s. wel. Dat u zich ertoe
leende ambassadeur van deze minister te blijven, of
diens politiek in de VS te dienen, terwijl u wist dat
Luns voortdurend loog, vind ik onbegrijpelijk. Eigenlijk heb ik er minachting voor. Dat u toen, in het allerlaatste stadium van de Nieuw-Guinea-affaire eigenlijk, terwijl u nog steeds ambassadeur van Luns was,
een afkeurende houding aannam tegenover uw eigen mi86 Zie Memoires 1953-1957.
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is je stuk een round-up.” Ik vroeg of hij er al over had gedacht
met dr. J.H. van Roijen de inhoud te bespreken. „Ja, ik zal hem
eens bellen.” Hij gaf me het adres van de oud-ambassadeur in
Wassenaar. We lunchten ditmaal in de Hoge Vuursche want
het was overal stampvol. Mam vond het een heerlijk uitje. Zij
herhaalde hoe zij van de mooie hoge bomen in het park genoot. Zij nam Coquilles Saint Jacques „want dat aten we dikwijls als meisjes in Maastricht, toen tante Jetty en ik op het
gymnasium waren.”
Ontmoette Frits Böttcher op Schiphol. We vlogen samen naar
Parijs. Hij was in de wolken dat het kabinet had besloten zijn
staf naar de voormalige residentie van Luns te laten verhuizen.
Hij had De Verraders gelezen en zei liegen te formuleren als
„het onthouden van de waarheid aan hen, die er recht op hebben.” Dat was dus precies wat Luns al die jaren als vertegenwoordiger van de kiezers (en het volk dus) had uitgespookt.
Hij bedonderde iedereen om zijn gevoerde wanbeleid te verdoezelen. Böttcher was in zijn nopjes dat de KRO de taxi naar de
stad betaalde. De prijs van de door mij gereserveerde kamer van
195 franc in Hotel Intercontinental viel hem echter niet mee.
Toen ik later om 21.00 uur langs Hotel Crillon liep, waar Aurelio Peccei logeert, reed er een buitenmodel grijze Mercedes
voor met de keizer en keizerin van Japan. Hij leek een kleine
man met een kromme rug. In de boekwinkel naast het hotel
ontmoette ik W.J.G. baron Gevers, nu ambassadeur in Londen.86
Ik schreef oud-ambassadeur Van Roijen als volgt:
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nister jegens Indonesische diplomaten87 – hier bezit
ik nauwkeurige aantekeningen over – vond ik helemaal
‘incredible’ en in deze zin sympathiseerde ik met Luns.
Thans is het 1971. Het is mijn standpunt dat secundaire bygones bygones dienen te blijven. Primair stel ik
dat vastgesteld moet worden of minister Luns onwaarheid heeft gesproken, en in welke gevallen hij kabinet, parlement en land een bepaalde voorstelling van
zaken gaf (zoals het befaamde gesprek van de garantie
van John Foster Dulles). Ik geloof niet dat het enige
zin heeft u dit straight en oprecht te schrijven, inbegrepen het verleden, zij het in een nutshell. Misschien zijn we in het verleden in de clinch geweest,
maar daar is u (in opdracht van Luns) mee begonnen,
niet ik. Ik vraag u, niet zoals ingewijden verwachten
dat u zult doen, tot het bittere einde de keurige diplomaat te blijven spelen, maar nu eens voor een keer
manmoedig alle feiten en de waarheid op tafel te leggen. De heer Luns liegt aan alle kanten. Deze onbeschofte figuur, die het bestaat de meest schandalige
zaken thans in een Elsevier-serie ook nog op te
schrijven, kan alleen maar onttroond worden wanneer
zij die de waarheid kennen, ermee voor de draad komen.
De jeugd van Nederland – vandaar mijn artikel in Propria Cures – heeft hier recht op. De geschiedenis heeft
hier recht op. Uw eigen geweten heeft hier recht op. U
hebt lang genoeg gezwegen. D.U. Stikker heeft de moed
gehad op televisie zelfs toe te geven er spijt van te
hebben zoveel in de Indonesische kwestie verborgen
gehouden te hebben. Wat doet u?

Ik stelde voor dat we contact zouden hebben, en dat het wellicht tactisch was dit via dr. Zairin Zain in Den Haag te doen
lopen, met wie hij van tijd tot tijd nog ontmoetingen had. „Ik
ben oprecht in deze brief versus u – I hope, you will be sincere in
return.”88
Telefoneerde met mam in Bilthoven om het adres van de heer
Van Roijen te achterhalen dat ik op haar bureau had laten liggen. Zij bedankte me opnieuw omstandig voor de heerlijke
lunch in de Hoge Vuursche. Ik herinner me vanmiddag steeds
87 Dit had dr. Zain me bij herhaling verzekerd, zoals tijdens de Bunker-onderhandelingen over Nieuw-Guinea in de VS in 1962.
88 Taal noch teken van Van Roijen ontvangen, waarmee hij mijns inziens voldoende te
kennen gaf wat voor mens hij was.
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4 oktober 1971

Parijs, Hotel Intercontinental, Room 4070
Felix Huizinga en een cameraman van de KRO arriveerden gisteren na middernacht.
Eerst twee kaarsen gebrand in de Madeleine. Ik heb gebeden, en
intens. Wat is gebed eigenlijk anders dan naar binnengekeerde
eigen gedachten? Het is een vorm van overgave aan het eeuwige licht, of het eeuwige vuur, wat zal het zijn?
Het leven is een bezigheid die men ondergaat. Het element liefde is als een verdoving, een acupunctuur om het ondergaan van
die bezigheid mogelijk te maken, te helpen verzachten. Toen
ik in de kerk was besefte ik andermaal hoe diep mijn affectie
voor Peter is en dat ik hem totaal wil beschermen.
Parijs blijft voor mij de prettigste stad ter wereld. De atmosfeer
is uniek. Het is prachtig herfstweer. De zon schijnt volop. De
bladeren aan de bomen verkleuren. „Les sanglots longs de l’automne (…).”
Ik bracht Aurelio naar de Boulevard Haussmann, waar dr. Joe
Slater en andere heren hem op de stoep opwachtten. We bespraken de brief van ambassadeur Boon. Aurelio wuifde deze
weg, en zei: „Die man is rechts en noemde tegenover mij Jan
Tinbergen pro-communistisch.” Hij vertelde dat dr. Jermen
89 The New York Times, Sunday Magazine, 3 oktober 1971: „Normality is a square circle
or a four-sided triangle.”

71

Amsterdam

naar haar te hebben gekeken en te hebben gedacht dat zij meer
en meer op haar moeder begon te lijken. In eindeloze verbazing vroeg ik me opnieuw af hoe het mogelijk was eens uit
haar te zijn voortgekomen.
Lees een boeiend artikel van Maggie Scarf over de Amerikaanse psychiater Thomas Szasz. „Mental illness is like any other illness (…). The concept of mental illness, ‘he insists’, is a metaphor run amok. It is a mythical construct which, in common
with most myths, serves covert social purposes.” „And, yet”
schrijft reporter Scarf, „Szasz maintains, there is no such thing
as ‘a sick mind’ which can be cured by medicine, and more
than a ‘sick economy’ or ‘a sick society’ can be.” Szasz zegt dat
er 500.000 mensen in zwakzinnigeninrichtingen zitten in de
VS. „90 per cent of them on an involuntary basis.” Szasz noemt
de mededeling dat iemand geschift is: „In fact they are talking
about behavior which is disapproved of by the speaker (…).
What is mental health anyway? Ask six different psychiatrists
what ‘normal’ means: you will get six totally different answers.”
Ik wil meer van Szasz lezen.89
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Gvishiani in het Plaza Athenée Hotel logeerde, tegenover
Dewi Sukarno. Ik telefoneerde Ed van Westerloo met some inside information: dat het Rapport van de Club van Rome officieel in januari uit zal komen en, als primeurtje, dat de volgende Club van Rome-bijeenkomst in Nederland zal worden gehouden. Ik lichtte eveneens Ton Neelissen in.
De KRO-crew was tien minuten te laat maar zij konden meteen
beginnen te filmen. Aurelio had me aan iedereen voorgesteld,
aan Alexander King en zijn dochter Jane, professor Wilson van
90
MIT en ook aan enkele Japanners, als Saburo Okita. Ik souffleerde de vragen voor Huizinga. Hij reageerde prima. Mag hem
wel. Hij doet me aan Roeland Kerbosch denken.
5 oktober 1971

Lang geslapen, gedroomd over Peter en mijn ouders. Dromen
blijven een mysterie, of is het eenvoudig „hersenafval”, die je
kwijt moet raken in de nacht? Mentale natte droom?
Het wemelt in de hal van Hotel Crillion van de naar elkaar buigende Japanners. De keizer is er nog.
Uitstekend gesprek met Aurelio. Hij vond dr. Gvishiani nu pas
in mijn hotel, de Inter Continental, room 5068. Ik moet hem
zien te spreken te krijgen en een dag later vertrekken.
Telefoneerde ambassadeur Anak Agung Gde Agung in Wenen.
Hij had drie dagen aan zijn artikel voor Elsevier gewerkt en het
was naar mij onderweg. „Het is misschien wat lang, maar ik wil
niet dat het op een antwoord op de beschuldigingen van Luns
lijkt,” zei hij. Hij vroeg me intussen waarom ik in een artikel
dat ik hem zond had gerefereerd aan „de fascistische generaalskliek in Indonesië”, wat tenslotte zijn huidige broodheren zijn.
Ik beloofde hem dit te zullen schrijven.
Bereikte Daan van Rosmalen in een redactievergadering bij Elsevier . Hij had de kopij om 10.00 uur vanmorgen gekregen en
om 11.00 uur sloot het nieuwe nummer. Vroeg hem de ambassadeur in Wenen op te bellen. Vervolgens zond ik een brief
van drie pagina’s naar de ambassadeur van Indonesië in Wenen.
Ik schreef over de meer dan schandalige behandeling, die Bung
Karno op zijn oude dag van dit regime had moeten ondergaan
en benadrukte dat ik de regering Suharto als een Putschbewind
zag.
Ik vroeg een taxichauffeur waarom er vlaggen van Oppervolta
op de Champs Elysées hingen. „C’est un chef d’état dans la série noire qui nous rends une visite (…).”
90 Voorzitter Club van Rome in Japan en later minister van Buitenlandse Zaken van Japan.
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6 oktober 1971

Orly, Parijs
Aurelio heeft een lang, diepgaand gesprek met Jermen Gvishiani gehad. De Sovjets schijnen op het punt te staan mee te gaan
doen met de Club van Rome, maar voorlopig op een discrete
en geruisloze wijze. Gvishiani wilde graag een kopie van de
film hebben. Ik ontmoette hem in het hotel. Hij kondigde een
bezoek aan Den Haag aan. Ik zei dat ik hem liever zondag om
10.00 uur in Parijs wilde ontmoeten.
Bij thuiskomst lag er een briefje van collega Bouke Poelstra, die
bedankte voor de toezending van Propria Cures. „De schavuit
Luns, wiens perfiditeit – na die van Goebbels – in onze tijd zonder precedent is, verdient jouw kritische begeleiding ten volle
(…).”
Igor Cornelissen kondigde aan over de hele zaak Luns met zowel Willem Drees als dr. J.H. van Roijen te zullen gaan praten.
Wouter van Dieren waarschuwde dat Willem Brugsma zaterdag naar Boston vliegt om een gesprek met Dennis Meadows
te filmen. Ton Neelissen repte er, tegen mij, met geen woord
over.
7 oktober 1971

Telefoneerde Aurelio in Rome dat de NOS W. Brugsma naar
Boston wilde zenden om Meadows te filmen, terwijl besloten
was tot november zeker geen publiciteit te zoeken. Frits Böttcher: „Het wordt tijd dat Peccei, die Meadows aan banden
legt.” Hij bevestigde dat dr. Gvishiani de volgende week drie
dagen in Nederland zal zijn.
Ir. N. Schwarz, lid van de Eerste Kamer voor D66, bedankt
voor toezending van het Propria Cures-artikel. Toch is er vrijwel geen publiciteit over geweest. „Dat is altijd hier in Nederland,” aldus professor Wertheim, „ze zwijgen zo’n artikel dood.”
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B.F. Skinner bepleit ingrijpende veranderingen aan te brengen
in het menselijke gedrag. Hij zit in het straatje van de Club van
Rome, maar dan via de psychologische en behaviorist approach.
„What we need is a technology of behavior”, zegt hij in Beyond
Freedom & Dignity. „We could solve our problems quickly
enough if we could adjust growth of the world’s population as
precisely as we adjust the course of a spaceship (…).” Help het
je geloven. Skinner: „Almost all our major problems involve
human behavior (p. 24).” Maar gedrag komt van boven, wordt
bestuurd vanuit de bovenkamer en het is daar en nergens anders waar de ellende begint.
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8 oktober 1971

Cila Schimmepenninck antwoordt op mijn brief. Zij herinnerde zich gebeurtenissen uit onze jeugd, zoals de tocht die ik in de
hongerwinter samen met haar maakte, o.a. naar Olst en de Van
Stirums.91 Zij heeft een zoon en een dochter. Ik moet er eens
langsgaan.
Gerard Vermeulen92 schrijft „met buitengemeen veel interesse”
naar mijn Club van Rome-film te hebben gekeken. „Volledig
geslaagd, met één uitzondering, je bent de Engelse R niet meester.”
Keizer Hirohito heeft op een receptie in Londen tegen baron
Gevers gezegd zich te verheugen op zijn bezoek aan Nederland. Hier is weer alles in rep en roer over die visite. We steken
buitengewoon ongunstig af bij de Britten, die minstens even
zwaar hebben geleden onder de Japanse Blitz in Azië. Wij, in
Nederland, zijn niet in staat te vergeten en te vergeven.
Peter gaat het weekeinde mee naar Parijs. Daar gaan we iets
van maken.
Ton Neelissen heeft de samenwerking van mij met Panoramiek
opgezegd, de lul. Ik heb hem geadviseerd nog maar eens grondig over zijn beslissing na te denken. Nu mocht ik ook niet de
film naar Parijs brengen, want deze was NOS-eigendom.
9 oktober 1971

Peter is gekomen. We namen een krabcocktail in de Cave en
thuis opende ik een fles champagne die ik uit de VS had meegebracht. „Willem, wat verwen je mij.” We gingen tegen 01.00
uur naar de slaapkamer en waren voor het eerst sinds 27 augustus 1967 intiem samen. Absoluut heerlijk. Met Mahlers Vierde
symfonie op de achtergrond.
Ontmoette professor B.V.A. Röling bij de KRO. Hij wist niets
over de Club van Rome of haar doelstellingen en zei: „Groningen is ver.93 De pers heb je absoluut nodig maar doorgaans verknoeien ze alles (…).” Hij zei er spijt van te hebben zich met
de keizer Hirohito-affaire te hebben bemoeid nu hij over de
„Grenzen aan de groei”-problematiek hoorde. „De ontwikkelingslanden beklagen zich er juist over dat zij geen fabrieksschoorstenen en zwarte rook genoeg hebben (…).Waarom
wordt er nu weer een nieuwe petroleumindustrie bij Rotterdam gebouwd, die aan 5000 gastarbeiders werk moet verschaffen?” Hij had de film ter gelegenheid van Bernhards 60ste ver91 Zie Memoires 1925-1953.
92 Hoofdredacteur Panorama.
93 Professor Röling leidde in Groningen het Polemologisch Instituut.
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jaardag ook gezien. „Hij kon zich als prins niet met de politiek
bemoeien, dus heeft hij zich op het leger en alliantiebetrekkingen met Amerika geconcentreerd,” aldus Röling.
Frits Böttcher arriveerde en mengde zich in het gesprek. Hij
vertelde in Frankrijk gereisd te hebben in het gebied waar een
kruistocht tegen de Albigenzen was ondernomen. „Je hebt dan
mensen, die zeggen dat zoiets in Gods hand is,” zei ik.
„De paus moet gezegd hebben: doodt ze maar allemaal, God
zal wel schiften,” zei Böttcher.
„Dat is pas handwerk,” aldus Röling, „en wel persoonlijker dan
wat in Vietnam gebeurt.” Hij benadrukte dat de oorlog in Vietnam wel even belangrijker was om je over op te winden dan de
komst van Hirohito.
Professor Böttcher vertelde ons dat het ministerie van Buitenlandse Zaken te kennen had gegeven tegen „gekonkel” te zijn
met dr. Jermen Gvishiani, Vice-Chairman of the Committe for
Science and Technology of the Soviet Council of Ministers.
Frits zei dat hij niet alleen de schoonzoon van premier Aleksei
Kosygin was, maar ook gezamenlijk met de Kosygins een villa
bewoonde in Moskou. Er was een diner met acht personen op
vrijdagavond a.s geregeld. in het Promenade Hotel in Den
Haag, waar dr. Gvishiani logeerde. „Ze doen op BZ,” aldus
Böttcher, „of we daarmee bezig zijn ons land aan het buitenland te verraden.”
Gelukkig noemde Böttcher in de Brandpuntuitzending de film
die ik voor de NOS had gemaakt. Ik had een beetje druk uitgeoefend op Aad van den Heuvel mij credit te geven en dit deed
hij ook in het voorbijgaan. Frits benadrukte in de uitzending
dat de Club van Rome „prepolitiek” was en dat het Massachusetts Institute of Technology met Jay Forrester een opdracht tot analyse, niet tot het trekken van conclusies, had gekregen. Professor Röling zei openlijk in de uitzending: „Als ik
zo naar Böttcher luister is het jammer dat we ons zitten op te
winden over de keizer van Japan. Het werkelijke probleem is
de vraag of we genoeg tijd hebben om de bevolking rijp te maken voor vredesactie.” Stimuleerde Frits om direct na het afschminken Lucia te bellen, wat hij ook deed. Zond Aurelio
Peccei een telegram over de uitzending.
Wim Schul en Hans Dona, redacteuren van het afdelingsblad
Alarm van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM)
worden door brigadegeneraal O’Herne, hun commandant in
de Generaal Spoor-kazerne te Ermelo, respectievelijk vier en
drie maanden naar de tuchtklas van het militairstrafkamp te
Nieuwersluis gestuurd. De reden voor deze buitenproportio-
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nele strafmaatregel is een artikel dat de generaal niet beviel. Die
lamzakgeneraal hoort in de bak, niet die jongens.94
Keizer Hirohito is in Den Haag gearriveerd onder boegeroep
van het publiek. Er is een kei naar de vooruit van zijn auto gesmeten, die slechts een gat zo groot als een stuiver veroorzaakte. Er was een ontvangst op Huis ten Bosch.
10 oktober 1971

Parijs
Heb twee uur met dr. Jermen Gvishiani op de binnenplaats van
het Intercontinental Hotel gezeten, onder vier ogen en vertrouwelijk, precies zoals ik wilde. Ik maakte duidelijk dat ik
zijn moeilijke positie als schoonzoon van de premier uitstekend
begreep en uitermate voorzichtig zou omspringen met ons contact. Ik onderstreepte nooit tot enige politieke partij te hebben
behoord en zelfs nooit te hebben gestemd. Vertelde iets over
onze Indische achtergrond en hoe ik het voor Sukarno had opgenomen en vervolgens de eeuwigdurende wraak van de autoriteiten in Den Haag op de hals had gehaald. Ik waarschuwde
dat hij waarschijnlijk langs officiële kanalen ongunstige informatie over mij zou ontvangen en vroeg hem dringend hier
geen aandacht aan te besteden, omdat er over mij van officiële
zijde voordurend werd gelogen en mijn beroep als journalist
werd gedwarsboomd. Als voorbeeld gaf ik dat overheidsdienaren altijd weer schermden met pro-Sovjetgezindheid en dat
ambassadeur Boon in Rome zelfs dr. Jan Tinbergen tegenover
Peccei „een communist” had genoemd.95 Ik onderstreepte dat
het me via de Club van Rome-contacten toch was gelukt om
minister De Brauw en ambassadeur Lavrov samen te brengen en
dat dit mijns inziens de enige methode was om ontspanning in
de wereld te bereiken. Ik gaf hem bovendien het interview van
Frits Böttcher in de Haagse Courant waar ik een Engelse vertaling bij had gemaakt. Om 12.10 uur excuseerde ik me om Peter in ons hotel op te bellen, die niet lang daarna mij kwam afhalen en aan een ander tafeltje wachtte tot het gesprek was afgerond.
10 oktober 1971

Hotel Caumartin
Dewi Sukarno speelde deze dagen verstoppertje. Zij had bijvoorbeeld een huwelijk om 14.00 uur. Wat haar betreft kon ik
94 De Waarheid, 9 oktober 1971.
95 De voorspelling zou natuurlijk niet lang daarna uitkomen via een schandelijke demarche van een Nederlandse diplomaat in Moskou.
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Peter en ik genieten intens van deze dagen in Parijs. Terrasjes in
de zon. Kleine restaurants met heerlijk Frans voer. Hij nam meer
dan eens mijn hand en zei: „Willem, ik heb een zalig weekend,
je hebt me erg verwend.” Vanwege de metrostaking wandelden we naar Gare du Nord om de TEE terug te nemen. Hij wilde op tijd terug in Tilburg zijn om een economieles niet te missen. Ik zei bij Café de la Paix, waar we strijk en zet terechtkomen: „Peter, je droomt.”
„Dat is mijn redding, Willem.” Ik heb veel te weinig geschreven over onze unieke tenderness and closeness en dus intense enjoyment van ons samenzijn.
Er waren ook schaduwzijden. Hij ging een shirt kopen. Ik zat op
een terras in St. Germain te lezen. Hij bleef een uur weg, wat me
razend maakte. We hadden een akelige scène. Maar later gingen we de film Un dimanche comme l’autre zien en dineerden aan
de Boulevard des Capucines en hadden een fijne avond.
Dr. Gvishiani zei geïnteresseerd te zijn in contacten met Philips. Omdat hij het is die uiteindelijk namens de Sovjetregering
77
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om 13.00 uur langskomen. „I don’t understand why you insist
on seeing me: there is nothing amusing to see here (…).” Toen
ik eindelijk op het afgesproken uur bij haar appartement arriveerde kwam de Italiaanse dienstbode door de zijdeur met een
briefje. Typisch Dewi.
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een handtekening zet onder zakelijke contracten met het buitenland, was deze opmerking natuurlijk belangrijk. Max Grundig had hem dezer dagen in Parijs nog vanuit Duitsland opgebeld; Telefunken had ook belangstelling om tot zaken doen te
komen, maar van Sovjetzijde had men belangstelling voor Eindhoven. Hij zei dat het bekend was dat dr. Frits Philips, mede
door diens belangstelling voor Morele Herbewapening, tegen
zulke contacten met Moskou was. Maar nu er een nieuwe leiding bij Philips was en oom Frits zich had teruggetrokken wilde hij eventuele mogelijkheden onderzoeken. De Sovjetambassade in Den Haag was er in ieder geval niet in geslaagd om
tot contacten te komen met de heren in Eindhoven. Gvishiani
was vooral geïnteresseerd in videoapparatuur en kleine taperecorders: „You see, the products that they have contain the best
high fidelity amplifiers. I would be prepared to pay a visit to
Philips and to invite Philips people to Moscow to see what we
can do, for instance in the area of color-television or how to
transmit stereo-pictures with lazers. The Japanese do this too,
but (…).” Hij zette uiteen dat de betrekkingen met Japan
voorlopig nog verder van huis zouden liggen dan betrekkingen
met een der kleinere NAVO-landen: Nederland.
Hij vertelde geen officieel bezoek aan Nederland te brengen,
maar te zijn uitgenodigd door de heer Sidney van den Berg. Dit
wond me enigszins op en ik zei: „U kunt eigenlijk niet met die
man gezien worden.” Ik vervolgde: „Deze meneer gaf een verklaring uit, direct volgend op het Brits-Sovjet-spionageschandaal dat alle Sovjetspionnen meteen Nederland uit dienden te
worden gesmeten.” Hij vroeg me hem de desbetreffende krantenknipsels toe te spelen. „I will show these to him, when I do
meet with Sidney van den Berg.” Hij vertelde uitgenodigd te
zijn een gezelschap zakenmensen toe te spreken, maar hij wist
nog niet over welk onderwerp. We hadden een uitstekende ontmoeting. Op een gegeven moment kwam een jonge aantrekkelijke vrouw met donker haar langs, die naar hem zwaaide, maar
Gvishiani deed alsof hij niets met haar te maken had. Een weekend trick?
Hij vertelde dat hij officieel was uitgenodigd voor een bezoek
aan de VS (waarom dan niet aan Nederland?), maar hij onderstreepte tegenover de Amerikaanse ambassadeur Jacob Beam
dat Moskou verontrust bleef over de wijze waarop in Amerika
over de Sovjet-Unie werd geschreven en gesproken. Hij refereerde aan de great stupidity van allerlei mensen, die een vruchtbare samenwerking in de weg stonden. Onlangs had de Sovjetregering een vertrouwelijke briefing gegeven voor Amerikaanse
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Dit gesprek in 1971 zou de basis vormen voor mijn betrokkenheid
bij het helpen leggen van contacten tussen Philips en de SovjetUnie, een activiteit die ik meer dan twaalf jaar zou bedrijven en
die pas tot volle ontplooiing kwam toen in 1981 mijn voormalige
Nijenrode-klasgenoot Gerrit Jeelof het tot de Raad van Bestuur
van Philips had gebracht. Er waren toen tien jaar verstreken in de
wedloop van Westerse bedrijven om in de Sovjet-Unie tot zaken
te komen. Wat zich vervolgens in de jaren 1981 tot 1985 afspeelde
heb ik beknopt samengevat in Zaken doen96 en tart iedere beschrijving van geborneerdheid en onfatsoen van de zijde van Philips.
11 oktober 1971

Las tijdens de KLM-vlucht naar Amsterdam een Profile over
Zulu Chief Gatsha Buthelezi.97 Hij bevond zich met twee andere Bantustan-leiders, Chief Kaiser Matanzima van Transkei
en Chief Lucas Mangope van Tswanaland in Londen. „But, in
fact, these three Chiefs are far from being pliable stooges. None
of them is at all content to lie supine under Mr. B.J. Vorster’s
paternal control. All three have greatly embarassed him by the
vigour and scope of their demands, notably for more land.”
Buthelezi is 43 jaar en behoort dus tot de koninklijke Zulu-dynastie van de voornaamste en grootste stam van zwarten. De
man interesseert me.
Nauwelijks op Schiphol aangekomen, constateerde ik dat Henk
Hofland eindelijk wakker is geworden en zich in het Club van
Rome-debat heeft geworpen.98 Hij was dus duidelijk niet ingelicht met zijn mosterd na de maaltijd-stuk. Ik zal hem andermaal schrijven en vragen om eens naar Amerbos te komen. Als
gewoonlijk heeft hij zitten slapen in zijn bureel aan de NZ
Voorburgwal, terwijl ik hier al een jaar in Washington, Boston,
96 Willem Oltmans, Zaken doen, Uitgeverij In den Toren, Baarn 1986.
97 Profile, London Observer, 10 oktober 1971.
98 Zijn mede-hoofdredacteur André Spoor had me immers gezegd dat het Club van
Rome-gebeuren totaal aan Hofland voorbij was gegaan en dat Hofland zelfs niet
wist dat het mijn werk en primeur was.
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journalisten en dat had positief resultaat gehad. Niets van wat
de heren was meegedeeld was naar buiten gekomen: „While, of
course, their personal interpretations are their own affair. But,
we, in de USSR, are not in business to have the facts distorted.”
Dr. Jermen Gvishiani sprak ook over het belang van „personal
chemistry and intuition” en het onderhouden van contacten
op international niveau. We bespraken de mogelijkheid om in
de Sovjet-Unie te filmen; hij zei daarbij behulpzaam te willen
zijn.
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Rome en Moskou over bezig ben geweest. Zijn dépit kan niet
op. Wat is er toch met die man?
Ferenc Schneiders en ik vertoonden mijn film in het Athenée
Plaza Hotel voor Pierre Schaeffer, Jacqueline Adler en Janine
Delaunay van de ORTF. Om te beginnen bleek al spoedig dat
Pierre noch Jacqueline Engels verstonden, terwijl Pierre van huis
uit muziek componeert en jazzpianist is. Ferenc zat dus alles als
een razende te vertalen. Na afloop zei Pierre à la Hofland dat er
eigenlijk niets nieuws was gezegd. „Ach, Pierre, toen Jay Forrester zijn belangrijkste statement maakte liep jij rond om een asbak te zoeken,” zei ik. Ferencs gezicht betrok even. Hoe moet
je zulke hengsten anders hanteren? Overigens vond ik dat Pierre Schaeffer wel enigszins gelijk had toen hij zei: „Hoe zouden
deze mensen van de Club van Rome te helpen zijn om meer
aardse taal te spreken?”
12 oktober 1971

Via mijn oude vriend Enkie Feldhaus van Ham99 heb ik contact gemaakt met de Philips-directie in verband met de komst
van dr. Jermen Gvishiani. De heer Van Riemsdijk is blijkbaar
in Afrika. Ik schijn een meneer De Clercq te moeten hebben.
Professor Böttcher vond Henk Hoflands bijdrage in de NRC
Handelsblad „een stom stuk.” Hij zei dat er nooit een onderzoek naar de situatie in de Rijnmond was gedaan. „Wanneer
we op regeringsniveau zouden werken, kletste men eerst een
jaar over een ronde of een vierkante conferentietafel.”100 Ik
schreef dan ook aan Henk dat hij een sukkel was en we maar, in
zijn stijl, een glaasje sherry moesten drinken. Böttcher dacht dat
het nodig zou kunnen zijn om een persconferentie over de Club
van Rome te geven. Ik overtuigde hem dat het effectiever zou
zijn een besloten etentje te geven met Spoor, Brugsma, Van
Dieren en misschien Copius Peereboom.
Intussen bevestigde Han Hansen van de Volkskrant de heer Van
Roijen niet te hebben kunnen bereiken. In werkelijkheid denk
ik dat hij Van Roijen allang heeft gesproken of, wat ook mogelijk is, hij wil niet. Hansen is een verlengstuk van wie en wat?
Telefoneerde met het lid van de Raad van Bestuur van Philips,
ir. H.A.G. Hazeu101 „Wij hebben geen prettige ervaringen met
de Sovjet-Unie,” zei hij. Ik dacht: wie wel? maar we moeten
nu verder. „Ze betalen niet en ik denk niet dat meneer De
Clercq zich op korte termijn zou kunnen vrijmaken, hij moet
99 Zie Memoires 1925-1953.
100 Waarmee hij aan de US-Hanoi-gesprekken in Parijs refereerde.
101 Zie Memoires 1925-1953.
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102 Waar de Lada wordt vervaardigd.
103 Zie bijlage 6.
104 Van Roijen ontving mij nooit na wat hij in 1958 in Amerika tegen mij had ondernomen om mijn lezingen aldaar te proberen te torpederen.
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zoveel mensen ontvangen (…).” Wat een reactie! Wat een
houding! Is dat nu de entrepreneurgeest van 1971? De mogelijkheden via Gvishiani worden door onkunde onderschat en
niet begrepen. Aurelio bouwde Togliatti voor Fiat in de USSR
met Gvishiani.102 Hazeu adviseerde contact op te nemen met
mevrouw Karrer-Tak „die onze ambassadrice is voor Oost-Europese landen.” Als bijzonderheid werd vermeld dat zij uit Litouwen kwam. Via die dame zou je helemaal nooit zaken in
Moskou moeten doen.
Ton Neelissen zegde mij definitief de medewerking met Panoramiek op: „En als alles is geregeld drinken we een borrel.” Er
zijn mogelijkheden om met Thijs Chanowski te gaan werken.
Peter hoopte dat ik dit zou doen: „Je weet, ik heb Harry Hagedorn nooit vertrouwd en je dikwijls gewaarschuwd. Hij laat
Neelissen jou opzeggen en zit er zelf achter.” Best mogelijk.
Maar wat doet Carel Enkelaar, die uiteindelijk de dienst uit
maakt? De NOS rekende verder af met een betaling van vijfduizend gulden. Ik gaf mam de door mij geleende vijfentwintighonderd gulden meteen terug. Zij reageerde of ik haar een geschenk gaf. „Het gebeurt niet al te vaak dat als je geld leent je
het terugziet. Bij jou wel.”
Elsevier publiceert deze week het artikel van prins Anak Agung
Gde Agung, waarvoor ik bemiddelde.103 Telefoneerde met de
ambassadeur in Wenen. „Dank u voor uw medewerking,” zei
hij en liet er met nadruk op volgen: „ondanks onze verschillende politieke inzichten.” Dat was dus een compliment, want
hij dient de moordenaars rond Suharto.
Ook Igor Cornelissen had niet met dr. J.H. van Roijen gesproken, zoals hij gezegd had te zullen doen. „Zijn nummer staat
niet in het telefoonboek,” aldus Igor. Ze zijn allemaal hetzelfde, lapzwansen.104
Gerard Croiset had gezegd dat het gevaarlijk zou zijn geweest,
wanneer ik in Parijs naar Dewi toe zou zijn gegaan. Waarom?
„Het komt wel weer goed,” aldus Gerard. Emile van Konijnenburg bevestigde dit: „Ik ben het eens met meneer Croiset,
het zou inderdaad gevaarlijk zijn, indien jij bij Dewi kwam. Ze
is in staat te vertellen dat je haar hebt aangerand en iedereen
zou het geloven. Ik heb in al die jaren dat ik met Indonesiërs
omging, inbegrepen Subandrio, altijd gedacht: wat ik zeg kan
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tegen me gebruikt worden. Ze schromen er niet voor terug
bandopnamen te maken.”
Konijn zei dat Joop den Uyl uitstekend in de Kamer had gesproken. Zijn woordkeus is voortreffelijk. Je kunt wat hij zegt
zo drukken.105 Hij vervolgde: „Die vrijer Luns verdient maar
eventjes negen ton per jaar aan onze verdediging. Dan blijft zijn
taximeter nog even lopen.” Hij waarschuwde: „Jij bent nogal
vlug met de pen dat hindert mij niet, maar er zijn natuurlijk
mensen, die je brieven op de pin prikken.” Hij vond dat ik lang
niet alles zou kunnen bewijzen wat ik allemaal in Propria Cures
had beweerd: „Maar Luns durft er natuurlijk niets tegen te doen,
want hij weet tenslotte ook weer niet wat je wel weet.” Hij
vond dat het kabinet-Biesheuvel haar programma met stoffer
en blik bijeen had geveegd en het leek nergens op. Ik vroeg
hem of ik nu niet eens een honorarium moest vragen voor het
binnenbrengen van dr. Gvishiani bij Philips. Hij antwoordde:
„Wat je ook doet, nooit op papier zetten, want dan komt het
in handen van mensen, die er niets van weten. Je moet het gesprek zodanig masseren dat je gewoon nodig bent: dus dat zij
jou iets vragen (…).”
Peter vertelde gisteravond eerst een biertje te zijn gaan drinken
en om 01.00 uur had hij (na school) zijn moeder uit bed gebeld. „Ik bonk dan op de deur, want de bel alleen hoort zij
niet. Dan kijkt zij eerst van boven en glimlacht zij meteen, zalig
dat mens (…).” Zo’n uitspraak van hem snijdt mij door mijn
ziel. „Wat zijn we eigenlijk lief voor elkaar,” liet hij erop volgen. I agree.
Toen ik tegen ambassadeur Anak Agung zei: „Wanneer u in de
States bent, doet u dan mijn groeten aan ambassadeur Howard
Jones,” antwoordde hij: „Ik zit net een brief aan hem te dicteren. Dat is telepathie.”
13 oktober 1971

Broer Theo had een ACF-vergadering in het Amstel Hotel bijgewoond (als aandeelhouder) en arriveerde 23.40 uur op Amerbos. Hij vond mijn werkkamer nog steeds prima. Hij had met
mam gesproken over een vaste afspraak met de notaris betreffende overdracht van haar ACF-aandelen, waarbij zij het
vruchtgebruik zou houden, maar wat later voor ons aanzienlijk
minder belasting zou betekenen. Hoe kom je erop?
Ik liet hem het Propria Cures-artikel lezen. Zijn commentaar:
„Arme Luns (…).” Wat bedoelde hij? Dat weet je bij Theo
105 Helaas noteerde ik niet waarover Den Uyl had gesproken, maar het zou de kwestieLuns kunnen zijn geweest.
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Dr. Jermen Gvishiani vroeg mij zondag in Parijs om
contact te leggen, uiteraard buiten iedere publiciteit om, juist omdat Philips niet in zijn programma
werd opgenomen. Hij schijnt tot oriëntatie en uitwisseling te willen komen op wetenschappelijk niveau –
stop – gaarne persoonlijk telefonisch contact met u
op Amsterdam 271962, Willem Oltmans.

Ik verzamelde voor dr. Gvishiani enkele knipsels uit het AD en
106 Robert Blair Kaiser, RFK must die, E.P. Dutton & Co, New York 1970.
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nooit en zegt hij ook niet. Hij zag de titel van het boek RFK
must die van Robert Blair Kaiser106 en zei: „Zou Richard Nixon
Sirhan Sirhan op den duur uit dank vrijlaten?”
Besprak met Thijs Chanowski en de heer Bessarabov van Soviet Film in Amsterdam de mogelijkheid om het ballet Spartacus van Ahram Khatchaturian te verfilmen. Er zal een verzoek
uitgaan naar het ministerie van Cultuur in Moskou.
Enk Feldhaus van Ham belde. De heer De Clercq van Philips
had hem gisteravond thuis opgebeld. Hij wilde weten hoe Enk
en ik elkaar kenden en de man scheen op de hoogte van mijn
zogenaamde controversial reputation. Hij zei tegen Enk: „We zullen nooit fabrieken in Rusland neerzetten, maar bepaalde wetenschappelijke uitwisselingen in de vorm van een handreiking, dat is okay.” Enk vroeg hem te willen beschermen: „Want
jij zegt alles altijd zo direct.” Toch had Feldhaus van Ham de
indruk gekregen dat de Raad van Bestuur de suggestie van een
bezoek van dr. Gvishiani zeer hoog opnam. Dat is in ieder geval een positiever reactie dan die van ir. Hazeu.
Nadien werd ik opgebeld door de heer Slieker, secretaris van
drs. P.H. de Clercq. „Er is contact geweest met Den Haag en ons
is gezegd, en dat is onze conclusie, dat er geen bezoek van dr.
Gvishiani aan Philips in het programma wordt opgenomen.”
„Juist omdat dit bezoek niet geregeld was, vroeg dr. Gvishiani
mij om dit contact alsnog te leggen,” antwoordde ik. „Bovendien was het de bedoeling dat het buiten ‘Den Haag’ om zou
gebeuren of moet multinational Philips als een schooljongen
permissie vragen aan de bovenmeester?” Hij wilde niet zeggen
of „Den Haag” Sydney van den Berg, Buitenlandse Zaken of
de BVD was geweest. Ik stribbelde tegen en vroeg hem zelf met
de heer De Clercq te mogen spreken. „Die is er niet,” antwoordde de secretaris bits. Ik zond De Clercq een urgent telegram:
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de NRC van 27 september met uitspraken van Sydney van den
Berg als „Pas op voor de Russen” en meer van dergelijk koude-oorlog-geklets, ook al is hij dan duizendmaal voorzitter van
de Centrale Kamer van Handelsbevordering. Ik niette een Engelse vertaling van deze uitspraken aan de knipsels waardoor dr.
Gvishiani beter zal weten wat voor vlees hij in de kuip heeft.
Intussen telefoneerde de heer Slieker mijn vriend Feldhaus van
Ham of hij nog van mij had gehoord, want ik had thans een telegram aan De Clercq gezonden. „De hoge bazen hebben kennelijk contact gehad. Ze zitten er mee omhoog,” aldus Enk.
Vervolgens telefoneerde ik een vriend uit mijn jeugd, jhr. drs.
A.A. Twiss Quarles van Ufford.107 Hij adviseerde om contact te
zoeken met professor Ernst Casimir, eveneens lid van de Raad
van Bestuur en hoofd van Philips Research. Dit leek me een
uitstekende gedachte.108 Ik telefoneerde Casimirs secretaresse,
legde de situatie uit en zij hing op met: „dan weet ik met welke
meneer Oltmans ik spreek.”
Ton Neelissen had zich laten ontvallen een gesprek met dr. Jermen Gvishiani te hebben gearrangeerd. Ik telefoneerde Harry
Hagedorn en maakte hem duidelijk dat nu Neelissen mijn medewerking had opgezegd ik me ertegen zou verzetten dat men
verder profijt van mijn contacten zou trekken. Ik vraag me af
wat een mens mogelijk kan inspireren om dit soort shit altijd
maar weer te bestrijden en te ondergaan. Toch zal ik wanneer er
beneden de gordel wordt geopereerd met alle mogelijke kracht
in mij terugknokken.
Promenade Hotel, Den Haag, 21.50 uur
Dr. Gvishiani arriveert met ambassadeur Lavrov. Nummerplaat
CD 601. Lavrov begeleidt Gvishiani naar binnen. Ik wachtte tot
Lavrov weer was vertrokken en om 22.30 uur kwam dr. Gvishiani weer hinkend naar beneden, want hij had enkele dagen geleden met dr. Philip Handler in een taxi zijn rug verrekt.109 Hij
trok meteen van leer. „Mijn programma hier is een puinhoop
en vooral a waste-of-time. Het lijkt wel of het opzettelijk onbelangrijk werd gehouden. Ik ben weliswaar iedere minuut bezet, maar het stelt niets voor. Sydney van den Berg gaf een cocktailparty at his home in Wassenaar en talked about his paintings. We
went to his private club. I told ambassador Lavrov that I had
heard what Van den Berg had said about us, but he seemed not
107 Verbonden aan de Financieel-Economische Directie van Philips.
108 En dit zou uiteindelijk ook gebeuren.
109 Ter herinnering: dr. Handler was de president van de National Academy of Sciences
in Washington DC.
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14 oktober 1971

Ik vertelde dr. Gvishiani exact wat ik had ondernomen om hem
bij Philips binnen te krijgen en met wie ik had gesproken. „Zij
weten nu van mijn belangstelling,” zei hij. „Zij moeten nu in
staat zijn een beslissing te nemen. Het is beter wanneer we nu
verder niets meer doen.” De bal was in hun court. Ik schreef de
namen van De Clercq en Casimir voor hem op en suggereerde
dat hij hen kon laten telefoneren. Maar hij wilde dus absoluut
verder geen stappen doen.
Emile van Konijnenburg luisterde naar mijn jongste ervaringen
en zei: „Sydney van den Berg was ver onder de maat en kon
om die reden Paul Rijkens niet opvolgen bij Unilever.” Hij
zou in Wenen op 10 december bij ambassadeur Anak Agung
een avond geven met dia’s over Bali die hij daar had gemaakt.
Ik sprak nu zelf met professor Casimir, die meedeelde vrijdagavond een ontmoeting met dr. Gvishiani in Den Haag te zullen
hebben. Hij was aardig en complimenteerde me met mijn Club
van Rome-film. Hij is ook een man met hersens.
Dr. Hajo Meijer van Philips belt om me mee te delen bijzonder
verheugd te zijn dat professor Casimir dr. Gvishiani gaat ontmoeten. Dit contact was me niet duidelijk. Ik begreep dat de
man er oprecht enthousiast over was en behoefte had dit mee
te delen.
Han Hansen belde. Walter Sullivan, de Science Editor van de
New York Times, had gevraagd een kopie van mijn Club van
Rome-film te mogen hebben. We zullen de tekst opzenden.
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to know. He only said there had been some reports, but no definite information.” Ik overhandigde hem dus de knipsels met
vertalingen. „The only important information I get in the Hague is given to me by you! I am extremely grateful,” voegde hij
er aan toe.
Hij zei verder dat iemand hem had verzocht een televisiegesprek toe te staan. „What should I do?” vroeg hij.
„You were September 26 on Dutch television,” antwoordde
ik, „and it is useful now to wait for next year.” Ik vroeg hem
onze samenwerking niet door derden te laten doorkruisen opdat we in wederzijds overleg tot resultaten zouden kunnen komen. Ook vertelde ik met Chanowski Productions een film
van het ballet Spartacus te willen maken. Hij reageerde onmiddellijk door te zeggen dat hij bereid was de kwestie met Madame Furtzewa, de minister van Cultuur, op te nemen. Hij benadrukte dat hij dit snel moest doen voor zij negatieve adviezen
van andere zijde zou kunnen ontvangen.
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Dr. Hajo Meijer refereerde aan het artikel van Henk Hofland
over de „Loze Club van Rome” als geschrijf van „een gediplomeerde idioot.” Ik deelde Henk deze reactie in een briefje mee
en vroeg hem voor de zoveelste maal langs te komen. Uit zuivere pesterij zond ik de heer De Clercq een kopie van mijn
Propria Cures-artikel.
Ton Neelissen belt: of ik morgen aanwezig wilde zijn bij het
aanbieden van mijn film aan dr. Jermen Gvishiani in het Promenade Hotel. Hij durft met zijn olifantshuid!
Sprak met Guus Vleugel over Wim Hoogenkamp en legde contact tussen beiden. Wim is creatief in zijn taalgebruik en geïnspireerd. Hij moet schrijven. Uit de kruisbevruchting met Guus
kan iets ongewoons ontstaan, denk ik.
15 oktober 1971

Mam hoorde premier Biesheuvel in het parlement over de
Club van Rome spreken.110
16 oktober 1971

Zon. Ben dodelijk vermoeid van alle shit met Neelissen. Geen
oog dichtgedaan.
Brief van Henk Hofland.111 Zou er nog steeds met hem over
willen spreken. Wat hij met „mensen die voor autoriteiten vlug
op apegapen liggen” bedoelt weet ik niet, maar wanneer hij
mij zou bedoelen is hij stapelbesjokke. Ik herken brains, niet social positions. Dat zou hij moeten weten.
Gisteravond arriveerde Ton Neelissen om 18.45 uur met mijn
film in het Promenade Hotel. Hij gaf me een schouderklopje
en zei dat ondanks we niet meer samenwerkten hij zou doorgaan met mij te respecteren. Ik zei hem in zijn gezicht dat ik
hem van nu af aan nooit meer kon respecteren, in de verste
verten niet. Een mij onbekende heer Vinke, waar ik de laatste
dagen al veel over had gehoord, kwam ons halen om de film te
overhandigen. In een ruime kring zaten dr. Gvishiani, professor
Böttcher, professor Casimir, dr. Siderius (als ik de naam correct
spel) van het ministerie van Milieubeheer, een Sovjetdiplomaat
en de genoemde heer Vinke van Excerpta Medica.
Ik had de doos met mijn film in mijn handen, maar Ton Neelissen griste die weg en begon met luide stem een speech af te
steken om vervolgens de film aan dr. Gvishiani te overhandigen. Daarop bracht ik de oorspronkelijke afspraak te berde dat
de film via ambassadeur Tammenoms Bakker in Moskou zou
110 Deze dag was dermate chaotisch; het heeft geen zin alle details hier te vermelden.
111 Ik denk dat het een functie heeft Hoflands brief integraal bij te voegen als bijlage 7.
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112 Hiervan is niets terechtgekomen. Pas tien jaar later kon ik Philips’ belangen in de
USSR opnieuw bij Jeelof aanzwengelen.
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worden verzonden en aldus werd besloten. Ik denk nog steeds
dat Harry Hagedorn heeft voorkomen dat Neelissen de film op
eigen houtje, zonder mij erbij te betrekken, zou zijn gaan aanbieden. Na afloop verweet Neelissen mij dr. Gvishiani op persoonlijke basis te monopoliseren. Hij had gelijk. Met de Hilversumse sharks op mijn hielen zat er niets anders op. De hele
Hilversumse rotkliek schroomt niet de kaas van elkaars brood
te eten. Ik ben als freelancer gedwongen bepaalde door mij opgebouwde contacten – mijn eigen speurneus volgend – voor
mezelf te houden. Anders zou ik helemaal niet meer in dat wespennest aan de bak komen.
Sprak nog even met dr. Gvishiani onder vier ogen. Hij zei:
„Wanneer alles goed met u gaat zullen wij u de exclusieve rechten voor het verdere verloop van de achtlandendenkfabriek geven.”
Amusant was eigenlijk dat de Volkskrant pas gisteren, en overgenomen uit The New York Times, een voorpagina-artikel publiceerde over plannen een Oost-West-think tank op te richten,
waarmee mijn film de Times dus met drie weken klopte. Dat wil
zeggen, ik had de informatie onder de neuzen van een legertje
Times-medewerkers in New York en Washington weggekaapt.
Bovendien was mijn film een half jaar eerder gereed voor uitzending, maar dat werd door heldere koppen tegengehouden.
Het bericht van Walter Sullivan was feitelijk op 14 oktober in
The New York Times verschenen. Daarom vroeg Hansen namens
Sullivan mijn tekst naar New York te zenden. Sullivan kon
daarin alle namen vinden en het verhaal per telefoon afwerken.
Maar mijn kopij kwam van de warme bakker.
Professor Wertheim vond het artikel van Anak Agung Gde
Agung in Elsevier „uitstekend, rustig en overtuigend. Ernst
Utrecht kan wel over de heg springen,” zei hij, „want Anak
Agung zegt immers met zoveel woorden dat Luns liegt?”
Professor Böttcher vond de avond in het Promenade Hotel geslaagd en niet geslaagd. Ik vroeg: „Hoe vond je professor Casimir? Nu was er eindelijk iemand van niveau van Philips gecharterd, maar deze kondigde omstandig aan op het punt te
staan met pensioen te worden gezonden.” Frits antwoordde dat
ambassadeur Lavrov woedend was over Gvishiani’s informele
contacten, waarmee hij de ambassadeur had zitten jennen. Daar
moeten de krantenknipsels van mij onderdeel van hebben uitgemaakt. Böttcher verzekerde me verder dat wat Casimir bij
Philips niet voor elkaar zou kunnen boksen, hij wel zou doen.112
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Hij vroeg ook vooral niet naar buiten te brengen dat hij in de
residentie van Luns zou worden gevestigd: „want er worden
nog achterhoede gevechten geleverd.”
17 oktober 1971

Het is koud en het wordt winter. Broer Theo haat dat evenzeer als ik. Toen ik bij het slapen gaan Tosca opzette zei hij dit
muziek voor Liebhaber te vinden. Misschien. Ik hoor van Peter
al dagenlang taal noch teken.
Masagung schrijf uit Jakarta een bemoedigende brief. Mas
Diarto zegt dat ik hem moet vertrouwen, maar ik doe dit niet.
Denk niet dat hij ooit een boek van me zal uitgeven zolang Suharto staatshoofd is, ook niet in Singapore.113
Jermen Gvishiani zei dat iedereen tegen hem over de Club van
Rome was begonnen: „Even the wife of the ambassador (Lavrov).” Frits Böttcher zei zeer onder de indruk te zijn met hoeveel kennis van zaken Gvishiani op alle aangeroerde onderwerpen in was gegaan.
18 oktober 1971

Casper Bake is net weg. Het was een heerlijk bezoek. Hij kwam
al tegen 19.00 uur. We kletsten tot 21.00 uur. Hij nam een douche. We gingen eten in de Cave. Zijn lievelingsvriendin had
gezegd: „Willem en jij worden nog eens vriendjes.” Hij vond
dat mijn Propria Cures-artikel niet alleen onder de ogen van studenten, maar van het hele Nederlandse publiek had moeten
komen. Hij sliep naast me in het grote bed op Peters plaats. Hij
heeft een lekker lijf, maar is niet het type, waar een man een
erectie van krijgt.
Peter belde. „Ik heb net voor een buurvrouw een levensgrote
hond begraven. Ik heb rubberen handschoenen gebruikt en het
beest niet aangeraakt, want er zaten al maden in. Het is de eerste keer dat ik aan doodgraverij heb gedaan.”
Drs. J.M.M. van der Pluym schrijft dat wat hem in mijn laatste
brief het meest heeft gestoord de suggestie is: „dat de heer Lockefeer tegen de afspraak in het MIT-rapport toch zou hebben
gekopieerd. Daarvan is geen sprake. Toen de nietjes van dit
dikke stuk loslieten heeft hij slechts een plastic mapje daarvoor
in de plaats genomen. De toespeling op woordbreuk en onbetrouwbaarheid vind ik uitermate ongepast (…).” Het spijt me,
maar ik geloof er niets van.
Aardige brief van Dan Turner uit Texas.
113 Zie bijlage 8.
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20 oktober 1971

In Elsevier staat een brief van dr. W.F.H. Stroër uit Amstelveen.
Er zouden helemaal geen redenen tot wanhoop zijn, zoals deze
„in de beschouwingen van de Club van Rome worden aangetroffen.” De ernst van de situatie moest men onder ogen zien,
maar het was onjuist „om zich hierdoor tot een hopeloos pessimisme te laten verleiden.” Ik belde de man op. Wat bleek? Hij
had de Club van Rome-film niet gezien, noch artikelen over
het rapport van Jay Forrester. Hij was uitsluitend afgegaan op
twee artikelen van Wouter van Dieren in Elsevier. Heb maar niet
gevraagd in wat hij „dr.” was, maar verzekerde hem dat Aurelio
Peccei tot een der optimistische mensen behoorde die ik kende.
Als voorzitter van het World Wildlife Fund heeft prins Bernhard in New York gezegd dat de rijke landen het leeuwendeel
van de milieuvervuiling moeten betalen, omdat de geavanceerde industrielanden tenslotte een onevenredig groot gedeelte
van de hulpbronnen van de aarde opsouperen. Hij heeft gelijk.
Maar waar hij vooral ook op zou moeten wijzen is de schadelijke après nous le déluge-mentaliteit van iedereen, rijk of arm.
21 oktober 1971

Gisteravond ging om 22.30 uur de telefoon. Het was Peter. Hij
114 Alexander Oltmans, president Comité Nederlands Indische Spoorwegen te Semarang op Java (1864-1889).
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Gisteravond zei Peter dat terwijl hij op de fiets zat hij had gedacht dat ik nooit meer over het Masagung-boek sprak. Vertelde dat ik zojuist weer een brief had gekregen. Ik las deel III
nog eens over en af en toe was het of ik een boek van iemand
anders las. Om 12.00 uur belde ik Peter om hem te wekken.
„Weet je waar ik zojuist over droomde? Een trio in het bos.”
Hij ging vanavond met buurvrouw Sally de Timmermans naar
de schouwburg.
Dineerde met mam in Lage Vuursche. Zij genoot van een varkenshaasje. Zij vertelde dat de broer van mijn grootvader Bram
Oltmans vandaag jarig zou zijn geweest. Hij kon absoluut niets
en werd door mijn overgrootvader114 aan een baan als stationschef in Klaten, op Java geholpen. Zij vervolgde: „Ik zou nooit
een van mijn kinderen naar Indië hebben gezonden, omdat zij
te dom zouden zijn om voor de duvel te dansen. Ik zou gewoon net zolang achter hun vodden hebben gezeten tot zij wat
waren (…).”
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wilde met me spreken maar er viel een stilte. Hij hing op. Even
later belde Philip Nasta uit Oostelbeers, waar Peter blijkbaar was.
„Heb je iets rots tegen Peter gezegd?” vroeg hij.
„Hoe kom je erbij?” Toen kwam de aap uit de mouw. Philip
had zeshondervijfendertig gulden schuld van Peter bij de AMRO
betaald: „want anders gaat hij de gevangenis in.”
„Is dat alles?” vroeg ik. „Don’t worry, ik zal je dat geld geven.”
Nee, hij had het niet nodig.115
„Now, then stop pestering Peter about it.” Het is waar dat Peter de avond-atheneumschool volgde om overdag wat anders te
kunnen doen. Daar komt hij nog niet toe. Philip wil hem misschien stimuleren. Daar ben ik het mee eens, maar dat doe je
niet zo. Peter belde mij natuurlijk omdat hij wist dat hij op mij
kon rekenen, maar was in zijn tranen blijven steken.
22 oktober 1971

Het is niet eenvoudig om lief te hebben en je daarbij zelf weg
te cijferen. Ik hou sinds 1967 van Peter, maar hij is feitelijk
meestal bij Philip. Begin te geloven dat ik op een dag deze wereld zal verlaten zonder ooit een dergelijke ervaring zelf met iemand anders te hebben beleefd. Frieda Westerman adoreerde
mij. Maar die adoratie kon ik moeilijk beantwoorden of aanvaarden want ik kon niet begrijpen waarop zij deze baseerde.
Er komt ook een dosis angst bij voor het nemen van de verantwoordelijkheid een gezin te stichten met kinderen. Zou ik die
terughoudendheid ook hebben gehad met een miljoen in de
bank? Is het de afkeer van het vrouwelijk lichaam? Of een overblijfsel van de spanningen als kind met Nina (mam).
Sprak, ook aangemoedigd door Casper Bake, met Peter Hagtingius bij Propria Cures. „Moet er nog een harder artikel komen om Luns te doen reageren?”
„Zet er desnoods een leugen in. Dan moet hij die wel tegenspreken,” stelde Hagtingius voor. „Je zou bijvoorbeeld kunnen
waarmaken dat Luns een oorlogsmisdadiger is, want zijn valse
voorstelling van zaken heeft Nederland tenslotte meegekregen
in te stemmen met een nieuwe militaire botsing op NieuwGuinea met de Republiek Indonesia, waarbij drieëntachtig Nederlandse militairen om het leven zijn gekomen.” We kwamen
uit op een nieuw Adres door vijf redacteuren van Propria Cures
aan de Staten-Generaal, waar ik een ontwerp voor zal opstellen.

115 Philip Nasta was van huis uit gefortuneerd.
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116 In 1991 leidt hij in Bandung een ingenieursbureau met meer dan 150 werknemers.
117 Het diner in de Wittebrug komt later. Dat organiseerde ik juist na de mislukking in
Leiden.
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Drie dagen zijn uitgevallen vanwege de intensiteit van belevenissen. Peter was hier, maar ook Harisanto, die in West-Duitsland zijn studie tot ingenieur heeft afgesloten en naar Indonesië
zal terugkeren.116 Hij logeerde op Amerbos en mijn andere
vriend uit New York, Richard Thieuliette, was ook veel hier.
Zij rijden nu zelfs samen naar Richards ouderlijk huis in St. Dizier. Zei tegen Santo me „rijk” te voelen met drie vrienden om
me heen, die ik al zovele jaren ken en van heb gehouden. We
hebben deze dagen veel in de Cave gegeten, maar Santo prepareerde ook een rijsttafel.
Peter en ik waren samen bij de Böttchers. Lucia vertelde dat als
Frits mijn naam ergens noemt – zelfs tijdens een bezoek aan
Parijs – er altijd wordt geantwoord: „Pas op voor Oltmans.”
Vanwege mijn uitstekende contacten in de Sovjet-Unie werd ik
soms „een sovjetspion” genoemd, aldus Lucia. Anderen hadden tegen de Böttchers beweerd dat ik voor de CIA spioneerde.
Dit is toch absoluut walgelijk. Ik doe niets anders dan mezelf zijn
en dat is blijkbaar „ongewoon”. Peter doorziet dit allemaal uitstekend. „Ik hoop maar Willem,” zei hij, „dat je met die Ton
Neelissen voorgoed afrekent. Dan lacht Hagedorn in zijn vuistje.” Wie zal het weten bij al die rommelaars om je heen?
Ik belde Henk Hofland om zeker te zijn dat hij een diner zou
bij wonen dat door Carel Enkelaar en Harry Hagedorn van de
NOS (die elkaar kunnen vreten) in Hotel de Wittebrug zou worden aangeboden aan een door Carel en mij samengesteld select
gezelschap journalisten. „Ik zie ernaar uit je vanavond te zien,
al zal je dat misschien vreemd vinden,” zei ik tegen Henk.
„Ach Wim,” antwoordde hij, „je weet toch hoe het is? Nou
ja, precies.”117
Santo en ik reden naar Laren voor een ontmoeting met professor ir. V.R. van Romondt, zijn voormalige leraar in Bandung.
Santo had foto’s bij zich, die de professor nog nooit had gezien.
Hij vertelde dat Bung Karno, wanneer hij op Bali was, professor van Romondt altijd opzocht.
De bijeenkomst in Leiden met professor Böttcher werd bijgewoond door Hofland, André Spoor, W.L. Brugsma, Wouter
van Dieren en Peereboom. Ik besefte opnieuw dat Henk eigenlijk de enige was die me werkelijk interesseerde, maar we
kennen elkaar nu dan ook op de kop af 25 jaar. Hij gedroeg
zich eigenlijk vervelend. Frits Böttcher werd zelfs een keer nij-
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dig over zijn cynisme en negativisme. Henk antwoordde een
actie te voeren tegen de heersende bekokstoofmentaliteit. Okay,
maar wat heeft dit met de Club van Rome te maken? En waar
haalt hij het vandaan dat Aurelio Peccei een CDU-mentaliteit zou
hebben? Hij projecteert a-priori vooroordelen, voornamelijk
omdat hij vanaf het begin de hele Club van Rome-boot heeft
gemist. Hij dronk weer veel. Hij begon midden in ons gesprek
over een boek van Céline. Hij koketteerde er gewoon mee en
liet Peereboom er zelfs een passage uit lezen, terwijl Böttcher
zijn uiteenzetting gaf. Ik heb dit vlerkerige gedrag van hem
nooit begrepen. Thuis heeft hij dit niet geleerd, zeker niet van
zijn moeder, die totaal anders was. Hij klaagde over honger en
vertrok als eerste om 21.00 uur. Hij maakte opmerkingen over
„een wijf ” aan een andere tafel alsof er te weinig aandacht aan
hem werd besteed. Hij zorgde voortdurend voor onrust. Hij
vroeg, wat ik met Peter seksueel deed. „Al jaren helemaal niets,
Henk.” De situatie aan de Boticellistraat was nu veel beter,
hoewel zijn seksleven buiten in full swing was. Edmond was een
mooi jongetje geworden, lange blonde haren en donkerbruine
ogen. „Jij zou er pederast van worden.” Tot driemaal toe adviseerde hij mijn eigen lange haar af te knippen, waar hij wel eens
gelijk in zou kunnen hebben. Toen Böttcher opmerkte: „Toch
heb ik vanavond veel geleerd,” vroeg Henk hem op de man af:
„Meent u dat?” maar op de verkeerde toon. Henk en André
Spoor verzekerden mij dat de leugens van Luns pas na diens
dood gecorrigeerd zouden kunnen worden. „Ja, zolang jullie
me in mijn eentje tegen de stroom in laten zwemmen, zal dit
die smeerlap lukken,” zei ik. Henk benadrukte ook nog dat hij
het Propria Cures-artikel „beneden de maat vond.” Maar wat
doet hij? Geen moer.118
Hongkong-filmmagnaat Run Run Shaw maakte bekend dat
Dewi Sukarno in een nieuwe film van hem de dochter van een
edelman zal spelen. Een nieuwe Dewi-bevlieging.119
Emile van Konijnenburg belde en vond de Amerikaanse politiek
betreffende China een ramp. Ik verwees hem naar een schitterend één-pagina-lang gesprek van Ronald Steel met mijn favoriete journalist Walter Lippmann in de Herald Tribune.120 Opmerkelijk vond ik zijn uitspraak: „I consider world government absolutely impossible to attain. I am not even sure we
would not be in rebellion against it if there were one. The next
118 Henk zei trouwens openhartig zich alleen maar te doen gelden, omdat hij langzamerhand aan het afglijden was bij de krant.
119 Er zou ook van dit plan niets terechtkomen.
120 Herald Tribune, 11 oktober 1971, p. 6.
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Nu,121 twintig jaar later, geloof ik dat een uiteindelijk management
van de planeet – zonder politieke of militaire hegemonie van welke
zijde ook – tot de mogelijkheden behoort en ook uiteindelijk, onder de druk van de omstandigheden en de realiteit, bereikt zal worden. Eindelijk beweegt zelfs Europa zich in de richting van de
droom van Graaf Koudenhove-Kalergi, namelijk het Europese subcontinent wordt omgevormd in een groep van staten met één parlement of managementcomité. De visie van Charles de Gaulle van
een Europa tot en met de Oeral lijkt stap voor stap werkelijkheid
te worden.
Met de fatale ondergang van het communistische denken en het
Marxistisch-leninistische managementsysteem – dus bij het wegvallen van het vermaledijde ijzeren gordijn of de Muur van Berlijn
– is tevens een einde gekomen aan de bi-polar world. In 1991 bezitten de Verenigde Staten vrijwel de absolute hegemonie. Washington gedraagt zich hier dan ook naar. George Bush fingeert ondergeschiktheid aan de VN maar in realiteit slaagt hij erin de volkerenorganisatie te degraderen tot een instrument van zijn buitenlandse
politiek (en die van de CIA, waar hij eens directeur van was).
Maar zoals Lippmann in 1971 terecht stelde: ook aan deze situatie
zal een einde komen. Ik denk dan ook met Lippmann dat een multi-polar world een mogelijk toekomstbeeld zou kunnen vormen. Ik
ben het er alleen niet mee eens dat de veiligheid in zo’n wereld
door numbers zou worden bepaald. Ik blijf ervan overtuigd dat binnen een toekomstig world-management van de planeet juist kleine
groepen met advanced developed minds de dienst zullen blijven uitmaken.
26 oktober 1971

Schreef een ontwerptekst voor Propria Cures om het parlement
te vragen na te gaan wat Joseph Luns ons door de jaren heen op
de mouw heeft gespeld. Wanneer de Spoors en Hoflands verstek laten gaan, wie weet lukt het dan via jonge mensen beweging in de oplichterij van deze meneer te krijgen. Luns gaat onverstoord verder met zijn ontboezemingen opgetekend door
121 Deze notities bewerkte ik in 1991 in Johannesburg.
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thing you can have is hegemony. Some one power can rule the
world for a while. But that can’t last for very long – less and less
as the modern world develops. Or you can have a bipolar world
such as we have had for only a few years or else you get to a
multipolar world. I think on the whole there is safety in numbers.”
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de brave Michiel van der Plas in Elsevier.122 „Eén van de dingen
in de huidige samenleving die mij ergeren, is het gebrek aan
manieren, met name bij de linkse elementen (…).” Wat een
klinkklare onzin. Hoeveel voorbeelden heb ik in deze Memoires
al niet gegeven van niet door de beugel kunnend laakbaar, lomp
en onbeschoft gedrag van deze minister zelf? En om deze opmerking dan ook nog naar „links” te trekken; hij is zelf het
meest sprekende voorbeeld van een rechtse proletariër.
Luns tegen Van der Plas: „Dat wil niet zeggen dat men, door elkander vaker te zien en vaker met elkaar te communiceren, eerlijker is geworden (…). Men moet nooit liegen,” aldus Luns,
naar ik aanneem met een stalen gezicht, „wanneer men de naam
heeft, en dat hebben sommigen, van niet betrouwbaar te zijn, is
dat altijd een grote draw-back. Ik heb de indruk dat mijn collega’s in het buitenland soms wel vonden dat ik te veel zei, me dus
wat veel aanmatigde, maar dat men mij tevens betrouwbaar
achtte. Men moet als diplomaat tot elke prijs vermijden te liegen. Men moet dus niets zeggen wat niet waar is. Men moet dan
maar een formule gebruiken, die de zaak omzeilt. Ik bedoel niet
‘recht door zee’. Ik vind ‘recht door zee’ geen kwaliteit in de diplomatie. ‘Recht door zee’ komt in de buurt van een ongecultiveerde zeeman, die het niet kan schelen hoe hij het zegt, als
hij het maar zegt (…).”
Een andere „fijne meneer” heeft ook zijn memoires openbaar
gemaakt, The vantage Point van Lyndon B. Johnson:123 Perspectives
of the presidency: 1963-1969. In de eerste aflevering van een serie
publiceerde The New York Times LBJ’s lezing van de moord in
Dallas en de overname van de macht.124 Een roerend verhaal.
Gisteren ontmoette ik Vladimir Kuznetsov cultureel-attaché van
de sovjetambassade en waarschijnlijk heeft hij meer taken. Toen
ik hem waarschuwde dat er veel over mij in Den Haag werd
gekletst, zei hij: „We look at someone’s deeds, not at what people
are saying.” Hij was bereid iedereen in Nederland te ontmoeten. Ik stelde voor dat ik op Amerbos eens een avond zou geven.
Harisanto vergeleek het levensmodel in het westen met het
oosten. „Bij ons gelden vitaliteit, hart en mind. Ik probeerde uit
te leggen dat het hart een pomp was en dus dat wat men onder
„hart” verstaat in de mind zit. In het westen gold het model bewust of onbewust, waardoor harmonisering vrijwel uitgesloten
was. „Wim, the heart is a value maker; it determines values and
122 Elsevier, Luns: Ik herinner mij, deel IV, 23 oktober 1971.
123 Lyndon B. Johnson, The Vantage Point, Perspectives of the presidency: 1963-1969.
Popular Library, New York 1971, pocketeditie, 636 pagina’s.
124 The New York Times, 17 oktober 1971, p. 38.
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125 Het zou 13 november 1971 worden gepubliceerd.
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priorities.” Ik antwoordde dat dit in de Middeleeuwen in het
volksbewustzijn inderdaad zo was overgenomen, maar dat de
oude Grieken zich al realiseerden dat er feitelijk geen „hart”
bestond. „Gevoelens en emoties zitten in je hoofd, niet in je
pomp,” herhaalde ik. Hij bracht dit naar voren sprekende over
Bung Karno, die altijd zijn hart had laten meespelen in tegenstelling tot meneer Suharto, die bikkelhard zijn tegenstander
laat vermoorden, inbegrepen Bung Karno.
Santo’s vader had eens vanuit Semarang de vier minpunten in de
mens voor hem opgesomd: 1) Onwetendheid: weet wat je doet
voor je handelt; 2) Passie: gevoelens gaan voor macht, geld en
materiële zaken: 3) Vooroordeel: in dit opzicht zijn Europeanen
onbeschaafd en 4) Angst. „It is so simple,” zei Santo, „if you
know those four, and keep them constantly in mind, also in relations to others (…). All clashes between people result from
those four (…).” Richard wierp er tussenin: „I need applause
(…). I trust no-one.” Ik vroeg hem wat voor betekenis applause
voor hem had komende van de kudde… „Van een eenling misschien.” Peter vroeg Richard hoe hij zich een carrière bij het
toneel voorstelde, met wat voor soort rollen. Richard had hier
geen antwoord op. Santo benadrukte dat de wetenschap in
„maar” tweeduizend jaar van nul tot een eindeloze reeks vertakkingen en vertakkinkjes had geleid. Daarom betwijfelde hij
of de Club van Rome erin zou slagen al die kennis in een elektronische machine te verpakken. Hij vertelde ook een congres
van architecten te hebben bijgewoond, waar niemand werkelijk naar elkaar luisterde.
Tegen het middaguur bracht ik mijn ontwerp voor een Adres
aan de Staten-Generaal naar de redactie van Propria Cures.125
De heer Van Dijk van Buitenlandse Zaken deelt mee de film,
aan dr. Gvishiani toegezegd, niet voor verzending naar Moskou te hebben ontvangen. Nu dat weer.
Lunchte met mam in het Petit Restaurant. Bij een glaasje sherry
zei ze: „Op de vlerk Neelissen.” Ze gaf me een „klein cadeautje”, namelijk het porseleinen konijn dat vroeger altijd gevuld
met hagelslag op de ontbijttafel stond. „Jullie vonden dat als
kinderen het mooiste (…).”
Mevrouw Schouwen, de secretaresse van Frits Böttcher, waarschuwde dat er „een razende telefoon” van Neelissen was binnengekomen. Ondanks dat dr. Peccei had gedecreteerd dat er
betreffende de Club van Rome voor de televisie tot eind november een embargo gold wilde Neelissen – uiteraard nu zonder
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mij – laten zien wat hij kon en met een nieuw product de beeldbuis opgaan. Professor Böttcher belde rechtstreeks met Carel
Enkelaar en legde uit dat Aurelio zeer op mij was gesteld en dat
het jammer zou zijn dat ik, als zijn vertrouweling, door interne
NOS-ruzies tussen wal en schip zou vallen. Carel: „Ik zal de
zaak onderzoeken tegen de achtergrond van wat u me vertelt.”
Ik belde met dr. Peccei in Rome: „Why don’t you call me Aurelio,” zei hij. Ik wilde niets liever. Hij vond het prima nieuws
dat ik besloten had op 8 november naar Moskou te gaan. Had
eerder dus de chefprotocol van dr. Gvishiani’s bureau gebeld, de
heer Fedorovsky, die akkoord was gegaan met mijn aankomst
op de achtste. Hij zou de ambassade in Den Haag telegraferen
voor mijn visum, want ik zou op uitnodiging van het Comité
voor Wetenschap en Techniek van de Raad van Ministers reizen
waar dr. Gvishiani vice-voorzitter van was. Ook informeerde
ik hem dat de film per koerier via BZ naar de ambassade in Moskou zou gaan.
Nam mam mee naar het Zwaantje in Soesterberg. Later zaten
we op het terras van de Treek, waar zij dikwijls met vader een
ritje naartoe maakte. De honden waren natuurlijk weer mee.
Op een gegeven moment zat zij steeds aan een vinger te plukken. Ik kon het niet langer aanzien, dus vroeg ik haar dit niet te
doen. Zij antwoordde, „Er is wat lijm aan blijven zitten en dat
is zo’n naar gevoel.” Ik voelde me verschrikkelijk er wat van te
hebben gezegd. Nu ik het opschrijf krijg ik het er weer warm
van. Maar de tocht was erg prettig. Zij vroeg via Bosch en
Duin, waar we voor de oorlog woonden, terug te rijden. Bij
het uitstappen vroeg ze de honden of zij „basien”126 al hadden
bedankt. Deze uitjes met mijn moeder zijn me goud waard.
28 oktober 1971

Zond prins Claus de tekst van mijn Club van Rome-film voor
het geval hij deze gemist mocht hebben.
Schreef Richard Nixon naar aanleiding van de perscommentaren dat zijn aanstaande bezoek aan Peking belangrijker zou zijn
dan toelating van China tot de VN. Ook dat ik John Holdridge
had ontmoet en daarvoor Marshall Green en waarom de VS nu
niet eens gebruik maakten van een man als Joe Borkin, die
werkelijk ervaring had met Aziaten.127
Thijs Chanowski finally sent his letter to Moscow.128 Madame
Furtsewa lijkt me anders een norse kat.
126 Verbasterd Afrikaans voor baasje.
127 Achteraf gezien eigenlijk een bespottelijk naïeve brief .
128 Zie bijlage 9.
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30 oktober 1971

Lees Grenzen, een uitzonderlijk boekje van de Amerikaanse psychiater Robert Jay Lifton.130 De eerste zin: „Dit is een tijd om
over grenzen te spreken (…),” inbegrepen dus grenzen aan de
groei. Ondertitel: „De mens op zoek naar onsterfelijkheid.”
Woonde in Rotterdam Frits Böttchers redevoering bij. Lucia
zit naast burgemeester Wim Thomassen. Frits vroeg nog of hij
Pieter van Vollenhoven, die eveneens aanwezig was – hij lijkt
me een absolute lul – apart diende te noemen. Daar staan ze dan
129 Peter zou jarenlang voor HOM werken.
130 Robert Jay Lifton, Grenzen, Ambo 1971.
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Gisteravond en vannacht waren een nachtmerrie. Peter moest
naar de Georg, de Duitse vriend van Peter Gottmer, een model,
om slips te passen voor HOM. Hij zou geld kunnen verdienen
als model en overweegt dit als bijbaan.129 Maar hij kwam maar
niet terug en pas om 02.00 uur hoorde ik de auto van Georg.
Peter kwam in bed en zei: „Je denkt natuurlijk dat ik een nummer heb gemaakt (…).” Ik dacht niets, maar mijn woede (en
jaloezie) was op een hoogtepunt met gedachten of ik Peter de
deur moest wijzen. Hij legde langer dan ooit zijn hand op mijn
hoofd om me tot bedaren te brengen, waar ik prompt een erectie van kreeg, maar ik kon net zomin een woord uitbrengen.
Deed verder helemaal geen oog meer dicht. Vanmorgen gaf ik
Peter een zoen bij het opstaan maar het was noch van harte,
noch spontaan.
Las mijn brief aan Nixon nog eens over en realiseerde me dat
wanneer Joe Borkin, mijn vriend, dit te weten zou komen, hij
waarschijnlijk woedend zou zijn. Niets aan te doen.
W.H. Auden is van mening dat biografieën over schrijvers altijd „superfluous and usually in bad taste” zijn. „The relationship between art and life is either so obvious that nothing need
be said or so complicated that nothing can be said.” Veel te extreem. „A writer is a maker, not a man of action, and his personal life should be of no interest except to himself, his family
and his friends.” Ik denk dat het leven van vele mensen van belang is om te beschrijven. Het zijn echter meestal juist schrijvers, die gedachten en belevenissen op persoonlijke basis op
papier zetten, en godzijdank. Ik zou de dagboeken van André
Gide – in de eerste plaats – of van Camus, de Montherlant,
Léautaud, Genet, Stendhal, Green, Kafka, Maugham en zovele
anderen niet graag hebben gemist.
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te strijken met andermans veren. Ben tot de pauze gebleven.
De NRC publiceerde vanavond een vierkolomsverslag van Böttchers rede die „gematigd optimistisch is over de toekomst.”
Koningin Juliana schijnt in Hamburg een diamant te hebben
verloren, die door de Duitse politie op een miljoen mark werd
geschat. Een politieman, Jurgen Müller (20), vond het ding
maar krijgt geen beloning, maar wel een briefje van Soestdijk.
Hij deed tenslotte slechts zijn plicht. Walgelijk bericht.
Frits Böttcher belde dat hij een Club van Rome-kantoortje in
Den Haag boven een broodjeswinkel is begonnen. De vader
van Lucia, oud-commissaris van politie, gaat de telefoon aannemen. Burgemeester Thomassen had na zijn rede gezegd dat
Frits gerust scherper in zijn uitlatingen had mogen zijn. Pieter
van Vollenhoven was „wild enthousiast” geweest. Hij zou de
koninklijke familie warm maken voor het onderwerp „Grenzen aan de groei”.
31 oktober 1971

Opmerkelijk dat een populair blad als Life zoveel aandacht besteed aan brains. Als gezegd werd eerder beschreven wat de
„thalamus” was: „It’s the central switch-board in a complex
web of interconnections between the cortex and the spinal
cord (…). Composed of a pair of egg-shaped masses, the thalamus is the major relay station of the human brain.” Deze „centrale” draait nu al zesenveertig jaar onafgebroken te mijnen behoeve door (beter dan een atoomcentrale en minder explosief).
Ik was mij van het bestaan ervan tot voor kort niet bewust.
Mejuffrouw Saetrang op het Baarns Lyceum zal dit niet geweten hebben. Dan is er de hypothalamus: „the chief guardian of
the body’s well-being. It constantly monitors such ‘vital signs’
as body temperature and blood pressure. If the body overheats,”
aldus Adrian Hope, „the hypothalamus orders the expansion of
capillaries in the skin so the blood can be cooled more quickly,
makes us pant to dissipate heat, activate the sweat glands and
lowers metabolism.” Ga er maar even aan staan. En schitterende kleurenfoto’s van Lennart Nilsson ter illustratie. Ik las verder: „The brain is protected by a life support system that favors
it over every other organ in the body.” En: „Feeling is the most
elemental of all our senses, the last to vanish in unconsciousness
and the first to reawaken.” Deel II in de serie ging over neuronen: „the cells that hold the key to the workings of the brain.”
Er zijn opnieuw ongelooflijk prachtige kleurenopnamen van
„het hersenlandschap” uitvergroot, waarin 20 miljard neuronen
opereren en 500 triljoen verbindingen of synapsen. De slechts
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1 november 1971

Roeland en Mady Kerbosch stapten binnen. Ze weten maar al
te goed wat er in Hilversum en bij de NOS speelt, dus zij begrijpen alles precies. Neelissen en Brugsma kregen hun zin. Dennis
Meadows was gisteravond op de buis over het rapport Grenzen
aan de Groei.
Het weekeinde met Peter was heerlijk. Hij neuriede. Ik zette
hem keurig af bij Centraal Station voor de reis terug naar Tilburg. Reed naar mam en bezocht Gerard Croiset, die geopereerd moet worden. Tenslotte besloot ik naar Thermos te gaan,
en wie dartelde in het zwembad: Peter.
Carel Enkelaar heeft na de telefoon van Frits Böttcher bepaald
dat de Club van Rome-projecten nu direct onder hem ressorteren en dat ik rechtstreeks met hem volgende plannen bespreek.
Dan ben ik van die zakken af. Böttcher had intussen Ton Neelissen met de film van gisteren gecomplimenteerd en toegezegd
aan een ander project te zullen meewerken. Het blijft dus nog
langs elkaar heen lopen zolang Neelissen er zit, maar Harry Hagedorn stelde me gerust dat hij er in 1972 niet meer zou zitten.
Bezocht Carel Das bij Cinecentrum om het Spartacus-project
te bespreken.
2 november 1971

Telefoneerde broer Theo in Zwitserland en adviseerde hem
mam te bellen, omdat zij een paar dagen ziek was geweest. Hij
ging er niet op in en belde Bilthoven dus ook niet, maar begon
wel weer te zeuren over de ACF-aandelen van mam, die zij geleidelijk aan de kinderen zou moeten overdragen (met behoud
van vruchtgebruik) om hoge belastingheffing later te voorkomen.
André Spoor heeft op Paleis Soestdijk een gesprek met prins
Bernhard gehad.131 Afgezien van andere interessante details in
de conversatie vroeg Spoor of PB geïnteresseerd was in binnenlandse politiek. Prins Bernhard: „Nee, goddank niet. Als ik
131 NRC Handelsblad, 1 november 1971.
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enkele ponden protoplasma, die onze hersenen vormen, zijn
van een verstommende gecompliceerdheid waar je begripsvermogen bij stilstaat. Ben er totaal door gefascineerd, want terwijl
we over grenzen aan de groei en milieuvervuiling babbelen zit
de kern van alle problemen op de planeet uiteindelijk in onze
bovenkamer. Mijn vader zou bijzonder in deze serie geïnteresseerd zijn geweest.
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daaraan zou beginnen zou ik me vermoedelijk ergeren.” Hij
had wel eens tegen een premier gezegd: „Waarom maken jullie
niet een nieuw democratisch stelsel? Daarin zou de regering
voor een of twee jaar plein pouvoir van de Kamer moeten vragen
voor alles, behalve misschien voor een buitenlands verdrag dat
geratificeerd zou moeten worden. Na die twee jaar komt de regering dan terug in de Kamer en zegt: dat en dat hebben we gedaan en dat en dat niet. Willen jullie dat we aanblijven of moeten we aftreden? In zo’n systeem kan een regering echt werken
en hoeft zij niet de helft van de tijd te besteden aan het beantwoorden van vragen van kamerleden. Dit is mijn enige commentaar op vragen over de binnenlandse politiek”.
Den Haag is vandaag in rep en roer. Zeven fractieleiders van politieke partijen hebben premier Biesheuvel gevraagd of de regering de uitlatingen van prins Bernhard dekt.
3 november 1971

Premier Biesheuvel heeft zich naar Soestdijk gespoed om ZKH
op de vingers te tikken. De vier Kamervragen logen er dan ook
niet om, zoals: „deelt de regering de mening dat de heren in
het parlement dan maar eens een tijdje geen Kamervragen indienen; vallen de uitlatingen van de prins binnen de ministeriële
verantwoordelijkheid; sprak PB in strijd met de grondwet en is
de premier bereid hem mee te delen dat hij buiten zijn boekje
is gegaan?” De pers stond bol van verontwaardigde commentaren, met uitzondering van De Telegraaf, welk blad eigenlijk zegt
dat er waarschijnlijk velen in het land zullen zijn die het met
Bernhard eens zijn. Ik begrijp ook wel hoe hij tot die uitspraak
kwam. André waarschijnlijk ook en zette deze er dan ook direct in. Had ik ook gedaan, maar het kan inderdaad niet. Biesheuvel verklaarde dan ook in de Kamer: „Dat de regering de
uitlating betreurde.” „Kinderachtig,” zegt De Telegraaf vanmorgen in een hoofdartikel.
Was al vroeg bij mam in Bilthoven. We gingen naar Lage
Vuursche. Op weg naar huis heb ik zoals Theo dit wenste – inwendig aarzelend – de kwestie van de notaris en haar ACF-aandelen ter sprake gebracht. Mam antwoordde onmiddellijk dat
de notaris niet zeker was of het door Theo voorgestelde plan in
haar belang was. Ik zei zelf kritisch tegenover Theo te staan en
te vinden dat de ACF-aandelen uitsluitend haar besogne waren,
waar wij niets mee te maken hadden, maar dat ik er zeker van
was dat Theo het voorstel in ons aller belang, zowel van haar
als van de kinderen, had uitgewerkt en dat ik me verwonderde
dat zij liever naar praatjes van notaris Meijer luisterde dan naar
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Het diep tragische van deze botsing met mijn moeder is dat broer
Theo met de beste bedoelingen opereerde. Hij was tenslotte econoom en financieel deskundige. Hij had het plan in ons aller belang
uitgedokterd, maar voornamelijk om zijn eigen oudedag en die
van broer Hendrik en mij veilig te stellen. De week dat ik deze
notities in Zuid-Afrika bewerk (mei 1991) is Theo na een vrij langdurige ziekte in Bonnievale, ten noorden van Kaapstad, bezweken.
Hij was in zijn 63ste levensjaar.
Ik reed die avond van Bilthoven naar Hilversum en haalde bij
Loed Hentze, de NOS-cameraman die in 1966 met mij naar Indonesië was geweest, de foto’s van die reis op, waaronder een
voortreffelijke opname van wijlen president Sukarno. Met Loed
praten hielp me er weer wat bovenop. Hij is een aardige kerel.
Ik wilde dat ik met hem in Moskou zou kunnen filmen. Hij
was mee geweest, zowel met het koninklijk bezoek aan Indonesië als onlangs met het koninklijk bezoek aan West-Duitsland. Hij vond dat H.M. de Koningin zich steeds vreemder gedroeg. „Ze lijkt gaga te worden wat wil zeggen dat Bernhard
steeds meer de koninklijke show runt.” Hij zag daarom verband tussen de jongste uitlatingen van PB en de onmiddellijke
reactie hierop van politiek Den Haag, met Joop den Uyl in de
voorhoede.
132 Bij het overlijden van mam in 1974 bleek Theo beter op de hoogte van onze rechten
inzake successie dan de notaris wat ons tienduizenden guldens zou besparen
133 Ik vond dat we ons niet bij haar leven hiermee moesten bemoeien, maar Theo was
als deskundige hier mee begaan.
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Theo.132 Ik werd eigenlijk zo boos over de affaire dat ik wegreed zonder een woord meer te zeggen. Later vanavond heb ik
mam geschreven dat de botsing me sterk herinnerde aan mijn
jeugd, waarbij zowel zij als vader, althans in mijn ogen, het eerder met buitenstaanders – zoals onze leraren – eens waren dan
met ons. Ik schreef haar dat haar reactie bij me was overgekomen als a vote of no-confidence in Theo. „Notaris Meijer is mij al
eerder opgevallen als een man die het doet voorkomen alsof hij
u moet beschermen tegenover uw kinderen. Hij is me bijzonder onsympathiek, dat voel ik zo, al kan ik het niet nader omschrijven. Ik ergerde me dan ook dat u blindelings vertrouwen
schijnt te hebben in de man, die nu het voormalige kantoor van
Scheltinga Koopman, de notaris van grootvader van der Woude, runt. U kent hem nauwelijks. Ik ben intuïtief tegen hem en
vind het vervelend dat hij uw notaris is. Maar dat kan u natuurlijk nauwelijks wat schelen omdat het uw zaak is.”133
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4 november 1971

Ik telefoneerde Emile van Konijnenburg om hem te vertellen
dat prins Anak Agung Gde Agung mij gisteren vanuit Wenen
had meegedeeld: „Ik besef nu pas hoeveel onheil Luns over de
Nederlands-Indonesische betrekkingen heeft uitgestort (…) hij
heeft zijn kabinet volkomen misleid.” Anak Agung was door
het jongste incident met Luns – en diens notoire geheugen – nog
eens verder in de affaire-Genève 1955-1956 gedoken en ook
uit aanvullende contacten in Nederland was hem dit omstandig gebleken. Ik vroeg Van Konijnenburg behulpzaam te willen zijn dat de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië de bejaarde Willem Drees persoonlijk op de hoogte zou
komen stellen van hoe Luns iedereen in Den Haag besodemieterde. Anak Agung is hier pas laat achtergekomen. Ik weet al
jaren waar Luns mee bezig is.
Heb de brief aan mam nog eens overgelezen. Deze is goed zo
en eerlijk. Het blijft een luxe eerlijk te zijn maar het moet, ik kan
niet anders. Het ergste van deze botsing was voor mij de opgerakelde pijnlijke herinneringen uit onze jeugd op De Horst.
De NOS kan mij, aldus schrijft J.W. Achterberg, voor de afdeling Biografieën niet gebruiken.
Intussen is de arme Ton Neelissen inderdaad gewipt en met ziekteverlof gezonden. Klaas Jan Hindriks leidt nu Panoramiek. Ferenc Schneiders had gezegd dat het een dermate smerige zaak
was, die zich al die tijd rond mij en Neelissen had afgespeeld,
dat hij er niets mee te maken wilde hebben. Roeland Kerbosch
had eveneens een klacht tegen Neelissen ingediend. Hij had ook
een niet afgewerkte zaak met hem. Neelissen zou met rode
ogen bij Harry Hagedorn zijn gekomen: „Ik kan het niet aan.”
„Wat wil je dan,” had Harry gevraagd.
„Laat mij maar bij Kees van Langeraad.”
„Daar is geen plaats.”
„Laat mij dan maar gewoon daar zitten.” Met verlof dus. Wanneer Ton au fond niet zo’n zwakke broeder was ten aanzien van
eerlijke principes zou er niets aan de hand zijn geweest. Maar
hij laveerde altijd, de kool en de geit sparend, en is nu in de
open weide terechtgekomen. Ik had een brief over Neelissen
in de NRC willen zetten, maar ik vroeg Julian Spoor om aan
André te zeggen die brief in de prullenbak te gooien. Ik leefde
met zijn lot mee. Willem Alfrink vond dat ik die brief juist wel
moest laten uitgaan, maar waarom iemand die al op zijn rug ligt
een trap nageven?
Om 16.45 uur ontmoette ik Carel Enkelaar en Harry Hagedorn
bij de NOS. Het kwam er op neer dat Carel Harry mee naar
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5 november 1971

Harry en ik kissebisten nog over geld ten aanzien van de komende Sovjet-reis. Hij wilde die laten vallen onder een eerder
betaald honorarium van 12.500 gulden. Hield mijn voet stijf.
Ik legde uit dat ik met Carel Das had gesproken, die vertelde
met Polytel in Hamburg, een groep van zes TV-companies, en met
Philips miljoenen bezig te zijn en belangstelling te hebben voor
opnamen in de USSR.
„Dan moet je met hen werken, want wij zijn tenslotte een
stichting die eigenlijk geen winst mag maken,” aldus Hagedorn. Maar Carel Das, die nauw bevriend is met Enkelaar,
dacht dat de NOS die „stunt” niet aan Cinecentrum zou laten.
Carel Enkelaar denkt inderdaad voornamelijk in termen van
„stunts”.
Schreef Ton Neelissen een rustig, „verzachtend” briefje. André
Spoor bevestigde dat mijn brief over Neelissen was gezet, maar
nu is verwijderd.
Eén uur bij Propria Cures aan de tekst helpen sleutelen. Hagtingius wilde aan zijn Van Roijen-tekst vasthouden, maar die was
niet exact en scherp genoeg. De anderen waren het met mij
eens. Mijn andere objecties heb ik toen als concessie laten
schieten. Ook mijn NRC Handelsblad-passage kon ik er niet in
terug manoeuvreren, jammer. Ik legde contact met NCRV-televisie, dus als Propria Cures dinsdag uitkomt zit de rel meteen
op de buis.
Enkelaar en Hagedorn schijnen bovendien W. Brugsma op zijn
lazer te hebben gegeven dat hij insisteerde op 8 september eer134 De NOS-bonzen zullen het bij hoog en laag ontkennen, maar helaas had ik de afgelopen vijf jaren ontdekt dat hun breinen aldus functioneerden.
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Moskou wilde sturen, dan zou de NOS via hem aan mijn Sovjetcontacten komen en dan hadden ze mij daar ook niet meer
nodig.134 Na vijftien minuten verdween Enkelaar. Harry en ik
spraken twee uur verder. Ik kwam opnieuw achter een aantal
valse voorstellingen van zaken door Neelissen gegeven en dacht
dat ik om die reden mijn brief wel in de NRC zou moeten zetten. Ik had een claim ingediend van vijfentwintig honderd gulden omdat ze mij weer geen credit hadden gegeven bij het vertonen van door mij gemaakte opnamen: „Maar daar kan ik
geen chocola van maken,” aldus Harry.
Peter Hagtingius bracht me de door zijn club aangebrachte
wijzigingen in het Adres aan de Staten Generaal over Luns. Er
moet nog meer aan gebeuren.
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ste klasse naar Boston te vliegen op kosten van de NOS.
Haalde Ellen Thomassen op. We reden naar Den Haag voor de
vertoning van het gesprek in Brandpunt van prins Anak Agung
Gde Agung over de Conferentie van Genève. Emile van Konijnenburg arriveerde met een stapel platen van Bali, het boek
van de heer J.A. Jonkman en andere voor ambassadeur Anak
Agung bestemde zaken. De ambassadeur was een beetje laat en
bracht zijn vrouw, schoonmoeder en drie jongens mee (eentje
was buitengewoon aantrekkelijk). Helaas liet Indro Noto Suroto verstek gaan. Anak Agung was blij het materiaal te hebben
gezien.
Daarop nam hij me apart en vertelde off the record dat hij gisteren met Willem Drees senior uitvoerig had gesproken en dat
deze thans volledig besefte dat Luns hem had misleid en het kabinet had voorgelogen. Ik vroeg hem om een interview te willen geven aan de NCRV-televisie. Hij zei hierover te willen
denken en gaf een nummer in Amsterdam waar hij te bereiken
zou zijn. Ik belde André Spoor vanuit het Promenade Hotel,
die uitermate in de mededelingen van ambassadeur Anak Agung
was geïnteresseerd. Ik zal proberen een ontmoeting voor hem
met de Balinese prins te regelen. (Intussen zei de blonde ober
die me al eerder was opgevallen dat hij hoopte dat ik spoedig
terug zou komen.)
Ellen en ik gingen vervolgens naar de receptie van de sovjetambassadeur V. Lavrov ter gelegenheid van de 54ste herdenking van de Oktoberrevolutie. Een hofdame kwam namens
H.M. de Koningin gelukwensen (AA 81). Ambassadeur E.L.C.
Schiff, trouwe paladijn van Luns, was er. Veel bekenden en bekende gezichten. Lucia Böttcher zag er beeldig uit en met zijn
vieren gingen we naar Plein 1813 om eens door de voormalige
woning van de minister te lopen. In de slaapkamer van mevrouw Luns vonden we aan de binnenkant van een klerenkast
een briefkaart van een hondje, geadresseerd aan mevrouw Luns:
„Lieve Tante Lia (…).” Er waren ook uit een tijdschrift geknipte kleurenfoto’s van filmsterren.
8 november 1971

Peter was hier. We hadden een zalig weekeinde zodat ik weer
niets heb geschreven.
Carel Das telefoneerde dat Polytel zeer in het project Khatchaturians Spartacus ballet te filmen was geïnteresseerd. Thijs Chanowski had zijn „vriend” Hagedorn toevertrouwd dat wanneer
we toestemming zouden krijgen voor de film dit een „grootste
affaire” zou worden. Intussen waarschuwde Harry me om in
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Sedert enkele dagen beschik ik als journalist over
nieuwe uitermate pertinente gegevens, waaruit blijkt
dat minister Luns jarenlang het kabinet, uzelf en de
kamercommissie van Buitenlandse Zaken heeft misleid.
Hij heeft land en volk op kardinale punten voorgelogen.
Overtuigd zijnde van uw eigen goede trouw – al valt op
dat u weinig neiging vertoont beleidsfouten in het Indonesische drama toe te geven – meen ik, alvorens tot
publicatie van mij beschikbare gegevens over te gaan,
u persoonlijk deze feiten eerst mee te moeten delen,
of althans tot 24 november a.s. te moeten wachten om u
in de gelegenheid te stellen zelf stappen te ondernemen om datgene, wat ook u heel goed weet, in haar historisch verband recht te zetten.

Ik zond aan de politieke vrienden van Drees, drs. J.M. den Uyl
en de voorzitter van DS’70, professor Fred Polak, kopieën van
deze brief. Ik herinnerde Den Uyl er aan dat professor M.
135 Feitelijk was Hoflands resumé over mij, waar hij me nooit een kopie van gaf, bedoeld geweest voor de CIA.
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zaken voorzichtig te zijn met Chanowski. Ik wist dit ook al via
de rode lichten in mijn hoofd, maar wanneer je de heren samen
ziet zou je denken dat het blood brothers waren.
Ik telefoneerde met René Eijbersen van NCRV-televisie. Ik suggereerde dat Van Sleeuwenhoek prins Anak Agung zou interviewen. „Die is lui en alleen voor kleine klusjes,” zei hij. Niek
Heizenberg had van de Amerikaanse ambassade een reisje op
de vloot via de Noordpool aangeboden gekregen. Wat zou
Henk Hofland toch over mij naar de Amerikaanse ambassade
(op hun verzoek) hebben geschreven zodat ik nooit dergelijke
reisjes krijg aangeboden.135 Men had Heizenberg uitgelegd dat
de zwakte van de NAVO in het poolgebied lag en nu wilde de
NCRV er met Joseph Luns over spreken. De secretaris-generaal
had Heizenberg een lunch aangeboden. Luns zou in Hier en Nu
verschijnen. „Heizenberg heeft ons plan gesaboteerd,” aldus
René.
„Op die manier mis je een belangrijk verhaal”, antwoordde ik.
Ontmoette in Thermos de broer van Heizenberg, die voor de
KLM vliegt: „Ach,” zei deze, „mijn broer is een opportunist.”
In ieder geval kan Drees straks zijn pret op. Spoor houdt zijn
hart vast over mijn actie, maar we kennen elkaar ook niet echt.
Schreef dr. Willem Drees onder meer als volgt:
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Rooij er in zijn afscheidscollege aan had gememoreerd dat het
de voornaamste plicht van de journalist was te proberen de
waarheid van de feiten te achterhalen en weer te geven. „Ik
vind het een nationaal en Europees belang dat Luns verdwijnt.
Vandaar mijn actie op die fronten: een Adres aan de Staten-Generaal door de redactie van Propria Cures, brieven aan Drees,
uzelf en de leider van DS’70 professor Fred Polak en vandaag
start een derde initiatief op passend niveau, waarover ik nu nog
niets kan zeggen.” Aldus berichtte ik Den Uyl.
Casper van den Wall Bake telefoneerde. Ik zei hem dat hij medeverantwoordelijk was voor mijn huidige acties, omdat hij er
op had aangedrongen dat de leugens van Luns algemeen bekend werden. Ik vroeg hem bij zijn vader, generaal Van den
Wall Bake, na te gaan hoe hij over Luns dacht.
Professor Wim Wertheim zei me dat hij eens een artikel had
geschreven De kreukels van Willem Drees136 en toen heb ik gemerkt hoe gevaarlijk Drees senior is (…).137
Ben met Peter bij André en Julian Spoor binnengelopen. Spoor
vertelde hoe Anthony Dake bezig was aandelencertificaten van
NRC Handelsblad op te kopen. Zijn CEMSTO-werksters en glazenwassersbedrijf zou een omzet van 100 miljoen halen. Nu
kocht deze gesjeesde journalist zich in bij de NRC. Wanneer hij
de hand zou weten te leggen op 10 miljoen zou hij de belangrijkste aandeelhouder zijn. Julian leek Peter en mij toch soms
een beetje over excited. Henk Hofland had tegen Spoor gezegd:
„God helpe mij als zij toegeeft (…).”, dus zij zou op hem tippelen. We bleven langer dan voorgenomen en dineerden bij de
Spoors. Het was eigenlijk zeer plezierig. Julian: „Jij hebt me
zodanig laten lachen dat het me waard is vijf minuten langer te
leven (…).”
Na de Spoors gingen Peter en ik naar de nachtsauna. Ik raakte
verstrengeld met een 35-jarige Zweed, Gunna Bave, nogal een
krachtpatser. We hebben hem mee naar Amerbos genomen en
tussen ons ingelegd. Ik heb Peter behoorlijk met hem bezig gezien, die overigens steeds het initiatief nam. Het vreemde was
niet zozeer dat ik zijn aanwezigheid prettig vond, maar me verheugde in het feit dat Peter zo duidelijk aan zijn trekken kwam.
Een dergelijke situatie was een paar jaar geleden onvoorstelbaar
geweest.

136 Het artikel werd geschreven in verband met de z.g. Planta-affaire.
137 Hij verklaarde zich over de telefoon niet nader, of ik schreef dit niet op.
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138 Mijn vader, mr. ir. A.C. Oltmans, had in 1946 bij Tjeenk Willink De Instituten van Justinianus gepubliceerd (in vertaling uit het Latijn).
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Swiss Air, flight 490 Zürich – Warschau – Moskou
Zou Peter naar de sauna zijn gegaan? „Ik ben niet als jij. Ik vind
het niet prettig er alleen naartoe te gaan,” zei hij. Ik heb mijn
huis zo goed mogelijk afgesloten, maar ik vraag me altijd af of
de BVD toch kans ziet binnen te komen.
Op het vliegveld belde ik broer Theo. Hij was een orgel gaan
uitzoeken want hij wilde spelen. Toen ik vertelde van het Spartacus ballet-project zei hij: „Dan ben je klaar: ik weet nog een
aardig huisje in Alicante.”
Ik lees dat Georges Pompidou in een rede tot UNESCO heeft gezegd: „If we do not succeed in reconciling intelligence with instinct, a return to barbarism will appear not as a danger but as a
last resort.” Dit spreekt me zeer aan.
Peter en ik hebben een heerlijk weekeinde gehad. Zijn stem
klinkt nog steeds in mijn oren. Ik houd lange verhalen tegen
hem. Vliegend tussen Warschau en Moskou vraag je je af hoe
ver de nazi’s in Rusland met hun mars tegen Stalin waren doorgedrongen. Een man zit al vanaf Zürich naar me te staren, met
verlangogen, klein donker, een sikje, niet te oud, Maar ik voel
me naar binnengekeerd en sta voor niemand open. Het zegt
toch wel veel dat een vliegtuig in 1971 naar Moskou vrijwel
leeg is.
Ik lees dat keizer Justinianus in Istanbul werd begraven. Mijn
vader zou er veel voor gegeven hebben om zijn graf te kunnen
bezoeken. Had ik maar het geld gehad hem een reisje cadeau te
doen, zoals ik ze ook altijd naar Amerika heb willen uitnodigen.138 Peter vroeg: „Hoe voel je je deze keer naar Moskou te
gaan?” We zaten gezellig aan de ontbijttafel. Ik zei: „Eigenlijk
heb ik een zalig leven.” „Dat dacht ik,” antwoordde hij „toen
ik naar je keek toen je gisteravond zat te naaien en een knoop
aanzette. Jij bent echt totaal vrij (…).” Hij zit in de klas, economieles, waar hij de pest aan heeft.
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9 november 1971

De jongen bij de douane met puberteitspukkels keek van mijn
paspoortfoto naar mij en terug en herhaalde dit een aantal keren
nadrukkelijk. Bespottelijk. Ik lachte hem toe (en uit) en slaagde
erin een halve glimlach aan zijn gezicht te ontfutselen. Er stond
een, naar Russische begrippen, slee klaar, die mij door een jongen van Intourist werd aangewezen. De chauffeur droeg een
keurige jas en een bontmus. Ik zei: „He doesn’t look at all like
a taxi-driver.” Maar de Intourist-man had geen benul waar ik
het over had – of geen humor. Twee andere Nederlanders stapten achterin. Het leek wel of heel Moskou op de trottoirs wandelde. Er was overal feestverlichting voor de herdenking van
de Oktober-revolutie.
Zit nu in het „moderne” Intourist-hotel.
In de eetzaal kreeg ik een tafel toegewezen met een Jordaniër,
die aan zijn ambassade was verbonden. Hij vroeg of ik in Russische vrouwen was geïnteresseerd. Hij had nooit van het Bolshoi Theater gehoord. Wandelde op straat. Twee jongens van
tien jaar bleven zeuren om kauwgom. Een blonde callgirl zei:
„Gutenabend.” De koude en de wind voelden lekker aan.
Praat nog steeds tegen Peter.
Vanmorgen was er slechts zwarte koffie te krijgen. Er was geen
melk. Overal sta je in de rij te wachten, voor een krant, bij Intourist, voor alles. De benzinestank van de straat drong tot de
elfde verdieping door, en ik sloot dus het raam weer. Vrijdagavond zal Spartacus worden opgevoerd. Dan is Hagedorn er en
kan hij het ook zien.
Op het moment dat ik bij het bureau van dr. Jermen Gvishiani
arriveerde, reed hij net voor. Geluk. Hij zei dat hij weg moest
maar onze plannen gingen door. Intussen ontmoette ik weer
protocolchef Fedorowski, mevrouw Wolkova en een meneer
Gumanov van het filmdepartement. Fedorowski vertelde dat
de Club van Rome-film inderdaad door een functionaris van
de Nederlandse ambassade was gebracht.137 De man had vervelende vragen gesteld, zoals wat dit allemaal te betekenen had en
137 Noteerde de naam, de heer Geeneman, maar ben niet zeker.
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140 Later zou ik hem terug zien als ambassadeur in Paramaribo.
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Fedorowski gaf aan dat de Nederlandse diplomaat mij onderuit
had proberen te halen en in een ongunstig daglicht had geplaatst.
Ik vind dit ontoelaatbaar en onacceptabel. Fedorowski had de
man geantwoord: „Hij is een bekende progressieve journalist
en zeer bekend in Holland”. Ik zal de heer Schmelzer hierover
aanspreken. Ik zou er in Propria Cures over moeten schrijven.
Gumanov stelde voor naar een permanente overeenkomst en
een long-term televisiecontract toe te werken. We zouden bijvoorbeeld een portret van M.V. Keldysh, president van de Sovjet Academy of Sciences kunnen maken. Dat zou ik in ieder
geval zelf willen doen.
Ik probeerde de heer Geeneman (?) te bereiken, maar hij kon tot
11.00 uur niet worden gestoord. Ook de heer Bauwens (?) liet
tweemaal zeggen niet op kantoor te zijn. Wandelde later naar
de Nederlandse ambassade voor een gesprek met Dirk Jan van
Houten140 en H.J. Heinemann. Het gebouw stond in de steigers en werd gerenoveerd. Ik heb niet onder stoelen of banken
gestoken wat ik van het optreden van de heer Geeneman (?)
dacht en protesteerde er met kracht tegen.
Later zag ik Das Mädchen von Pskow van Rimski-Kosakov. Erg
vervelend dat er geen programma’s in het Engels circuleren. Ik
liep weer tegen Mohammed, de Marokkaanse student aan, die
ik op de vorige reis leerde kennen. Hij zag er aantrekkelijker
uit dan ooit. Ik zag deze keer dat hij benen had als van een bull.
Hij vindt dat de omstandigheden in de Sovjet-Unie wat verbeteren, maar terwijl de islam ruimte voor het individu laat zich
te ontwikkelen, laat het communisme geen individuele expansie toe. Hij verwacht dat wanneer de sovjetmens niet meer persoonlijke ruimte wordt gelaten een explosie onvermijdelijk zal
worden.
Kocht in Gum, de sovjet-Bijenkorf, twee sets platen van Spartacus, waarvan één voor Thijs Chanowski. Platen kosten hier bijna niets. Nam ook twee symfonieën van Rachmaninov en andere platen mee. De adviseur van Madame Furtsewa, de minister van Cultuur, had reeds negatief gereageerd op ons verzoek
om Spartacus te mogen filmen. Fedorowski had nooit begrepen
dat de kopie van onze brief aan Furtsewa voor dr. Gvishiani
was bedoeld geweest opdat hij een initiatief had kunnen ontwikkelen. Ik zei dat we pas over een of twee jaar wilden filmen, dus dat er rustig wat tijd in de lobby mocht gaan zitten.
Ze zouden het opnieuw proberen.
Tijdens de confrontatie met Heinemann en Van Houten voer-
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de Heinemann voornamelijk het woord. Ik zei het buitengewoon irritant te hebben gevonden dat de heer Geeneman tegenover Fedorowski had gedaan of hij niet wist dat de film een geschenk voor dr. Gvishiani was, of alleen maar diende te worden
geleend voor vertoning. „En waarom heeft deze diplomaat gedaan of hij niet wist wie ik was?” Ik zei van mening te zijn dat
de ambassade smerige spelletjes speelde en dat Fedorowski de
waarheid sprak. „U bent beledigend,” aldus Heinemann, „want
het betekent dat u zegt dat ik lieg.” Ik zei dit woord niet te
hebben gebruikt. Ik benadrukte al jarenlang onaangename ervaringen met het ministerie van Buitenlandse Zaken te hebben
gehad, inbegrepen een kort geding met Luns. „Om politieke
redenen,” antwoordde Heinemann.141 Hij zei verder: „Ik ben
pas 31 jaar, meneer Oltmans en tweede secretaris en wie ben
ik?” Hij zei reeds eerder problemen met de heer Fedorowski te
hebben gehad.
Vervolgens bracht ik de vrij ongepaste ontvangst van dr. Gvishiani in Den Haag ter sprake. Zij vertelden dat een hooggeplaatste Nederlander onlangs insgelijks een low-level-ontvangst
in Moskou had gekregen. Het leek er op dat er tit-for-tat-spelletjes werden gespeeld. Maar anderzijds zou spoedig een culturele overeenkomst worden getekend, waarvoor een directeurgeneraal van Economische Zaken naar Moskou zou komen.
Het lag in de bedoeling daarbij deze „hoge functionaris” te
verzoeken mijn Club van Rome-film aan dr. Jermen Gvishiani
te laten overhandigen. Inmiddels had de echtgenote van de genoemde directeur-generaal een mental breakdown gehad en nu
was de ceremonie voor onbepaalde tijd uitgesteld geweest. Ik
probeerde toch het gesprek in een positieve richting te leiden en
besprak mijn verschillende projecten en zei het op prijs te stellen in contact met hen te blijven. Vroeg schriftelijk (overhandigde een briefje) om ambassadeur mr. A.G. Tammenoms Bakker te kunnen ontmoeten.
10 november 1971,

Droomde verward. Generaal Jaafar el Numeiry werd onthoofd.
Iemand kwam met zijn hoofd aandragen. Een autobos reed
over mijn TR 5 heen.
Lees in Robert Jay Liftons Grenzen, wat weer typisch een boekje is waarmee de sovjets zichzelf vertragen door het buiten de
grenzen te houden. Er zijn maar weinig Russen in een positie
141 Welnee. Het geschil met Luns was ontstaan omdat ik sedert 1957 publiekelijk verkondigde dat Nieuw-Guinea een verloren zaak was en ik in 1962 gelijk kreeg en
Luns afging als een gieter.
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135 Grenzen, p. 35.
136 Grenzen, pp. 44-46. Aan de krassen in het boek kan ik nu (in 1991) zien dat Peter het
boek later ook heeft gespeld.
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zich toegang te verschaffen tot lectuur en informatie uit het westen, terwijl juist massale terbeschikkingstelling van kennis en
wetenschap van elders uit de wereld in het belang van de USSR
zou zijn.
Lifton stelt dat kernwapens „de grenzen van ons psychische leven veranderen.” „Ze vervagen de grenzen van onze psychische
ruimte, en wel op een manier die beslissend is voor ons denken, ons voelen en ons handelen.”
Vervolgens zet Lifton exact zijn „ontdekking” en de betekenis
van psychic immunisation neer. „In Hirosjima ontwikkelden de
mensen,” schrijft hij, „die aan de verschrikkingen van de bom
hadden blootgestaan een verdedigingsmechanisme dat hun gevoel deed ophouden, dat wil zeggen ze werden psychisch zonder gevoel.” Lifton deed onderzoek naar de gevolgen van Hirosjima. Zij waren zich volledig bewust van wat er om hen heen
gebeurde: „Ze wisten dat mensen stierven op een verschrikkelijke manier, maar ze verloren eenvoudig hun emotionele betrokkenheid bij dat alles.”142 Ik vraag me af wat het effect van
onbewuste psychische verdoving kan zijn. Waar ligt de grens
tussen het bewuste en onbewuste voltrekken daarvan?
Mevrouw Wolkova begeleidde me naar het hoofdkwartier van
de sovjet-televisie. Ontmoette de heer Alexander Bubmann,
met puntbaardje. Hij sprak Duits. Vervolgens gingen we in bespreking met Karen Asaturjan, hoofd van het departement voor
co-producties, een Chanowski-achtige figuur. Ik mocht hem
wel. We konden uitstekend met elkaar overweg. Maakte alle
nodige aantekeningen. Een nieuwe baby is geboren. Ik stelde
namelijk een film voor over zowel Keldish als Philip Handler.
Er klopt erg weinig in het Intouristhotel. Geld kan je vandaag
niet wisselen. „Gaat u maar even naar het National Hotel. Pieker er niet over. De seveerster, die me een plaats aanwees in de
ontbijtzaal, is herhaaldelijk onbeschoft. Ze hebben geen benul
van zich dienstbaar maken voor de clientèle. Heb er maar weer
eens de chef bij gehaald en dezelfde juffrouw kwam terug, ditmaal met een smile. Aldoende leert men.
Liftons opvatting van een proteïsche mens is uniek. Het zal Peter als muziek in de oren klinken.143 Het gaat om een oneindige
reeks zelf-exploraties; oppervlakkig, diepgaand, een soort psychische ontdekkingsreizen om leven in deze tijd mogelijk te
maken. Dit geldt voor alle gebieden van de menselijke ervaringswereld, ook voor politiek, ook voor seksueel gedrag.
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Ik moest zolang op mijn maaltijd wachten dat ik uit de eetzaal
ben vertrokken zonder af te rekenen. To hell with her.
Om 17.30 uur was ik op de Nederlandse ambassade voor de ontvangst van het Nationale Ballet. De ambassadeur zei mij liever
vrijdag dan zaterdag te willen ontvangen. Heinemann kwam op
me af en bloosde tot in zijn nek. Liep tegen een student uit Groningen aan, Sjoerd (?), die hier voor zes maanden studeerde.
Zijn gulp stond wijd open. Ik heb het hem gezegd. Hij zat lekker in elkaar, maar zijn mond was te klein. Hij was op de hoogte van de Club van Rome. We hadden een uitstekend gesprek.
Daarna kwam een jongetje uit Thermos naar me toe (uit het ballet) en nu was het mijn beurt om te blozen. Rudi van Danzig
was er, en ook sommige solo-dansers van het Bolshoi Ballet.
Maar die Russische jongens zien er helaas uit als goedkope faggots, beetje ordinair.
Dr. Mohammed Hatta (69) is in Jakarta in een ziekenhuis opgenomen.
11 november 1971

Het is kouder geworden en het heeft gelukkig gesneeuwd.
Droomde van de dood van Bung Karno. Ik was in Duitsland
toen het bekend werd gemaakt en iedereen werd gevraagd in
stilte halt te houden. Emile van Konijnenburg was er ook en
vertelde dat Bapak de laatste dagen van zijn leven zich in de
struiken van villa Wisma Jaso verborgen had gehouden, uit ellende over zijn lot. Droomde eveneens van broer Hendrik en
Rita de Wolf. Kwam thuis en had een pannetje melk laten aanstaan. Peter kon ik nergens vinden. Ik realiseer me dat ik nog
nooit van Casper heb gedroomd.
Om 10.00 uur een ontmoeting met de heer Fedorowski. Als in
Moskou te doen gebruikelijk werd thee geserveerd en stonden
bakken koekjes en Russische bonbons op tafel. Intussen was hij
dertig minuten aan de telefoon. Ik hoorde hem zeggen dat ik
hier was als gast van dr. Gvishiani. Later vertelde hij dat de Franse ambassadeur nagenoeg wekelijks ontmoetingen had met Jermen Gvishiani, evenals de West-Duitse, Japanse en soms Oostenrijkse ambassadeur. Hierover zal ik morgen tegen meneer
Tammenoms Bakker maar eens een pikant speechje afsteken.
Het is heerlijk zonnig, koud weer. De kuddes staan weer als robots in oneindig lange rijen te wachten om tot de tombe van
vader Lenin te worden toegelaten. Alexander Mitscherlich
heeft over dit onderwerp immers een boeiende studie144 ge144 Alexander Mitscherlich, Society without Father, Harcourt, Brace & World, New York
1963.
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Vannacht om één uur kwam eindelijk mijn telefoongesprek
naar Peter door. Hij was druk bezig en voelde zich heerlijk. Hij
wilde naar Maastricht gaan om zijn vriendin Leonie, „dat gekke
wijf”, te verrassen. Hij herhaalde tweemaal dat hij had geweten
dat ik hem zou opbellen.
Gistermiddag om 16.00 uur marcheerde Harry Hagedorn naar
buiten. Vladimir Opalev en de ambassade in Den Haag hadden
toch nog moeilijk gedaan over zijn visum. Hij had me een telegram gezonden dat ik natuurlijk niet had ontvangen. Hij kondigde aan dat hij een hoge functionaris in de Russische ruimtevaart wilde spreken. Ik stelde meteen scherp dat ik hier noch
een opdracht, noch een contract voor had. Ik ben beslist niet van
plan wie ook via mijn contacten in de kaart te spelen om daarna met een kluitje in het riet te worden gestuurd. Dus de sfeer
was eigenlijk meteen weer onaangenaam.
Carel Enkelaar had hem gevraagd: „Heb je de indruk dat Oltmans ook privé-zaken gaat doen in Moskou?” Carel Das145 had
me bovendien gewaarschuwd vooral niet tegenover Enkelaar
van mijn plan om Spartacus te gaan filmen gewag te maken.
Liet Harry Gum zien. We gingen naar het theater in het Kremlin en zagen van Assafiev La Fontaine de Bakht chissari. Een
vrouw tippelde op Harry en gaf hem haar nummer. Ik kreeg
145 Carel Das en Carel Enkelaar waren intimi: zogenaamde Hilversumse vrienden.
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schreven: Society without Father. Ik heb er wel iets van gelezen,
maar ik moet het grondig onder handen nemen.
Wanneer je naar de mensen kijkt in Gum realiseer je je dat ze
decennia achter lopen. Ze kijken met grote ogen naar je, als
buitenlander, wat je tegelijkertijd een apart gevoel geeft. Deze
mensen zijn werkelijk in menig opzicht primitief. Over het algemeen zijn de producten die te koop worden aangeboden het
goedkoopste van het goedkoopste. Maar je koopt ook wel weer
een compleet album van de Queen of Spades van Tsjaikovski
voor maar vier roebel en zes kopek. Ik herinner me hoe George de Mohrenschildt vertelde dat Lee Harvey Oswald zeer veel
van die opera hield.
Er zijn heel wat geile soldaatjes op pad in sexy boots. Ze kijken
soms om uit pure nieuwsgierigheid, want ik neem niet aan dat
de meesten de mogelijkheid van herenseks onder ogen zien.
Zit met mevrouw Wolkova op het vliegveld op Harry Hagedorn te wachten. Lifton: „ (…) de weergaloze verbreiding van
halfkennis door middel van de media.” (p. 86.)
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bezoek in mijn hotelkamer van een jongen uit Russisch Azië.
Vanmorgen spraken we een uur bij het persbureau Novosti
met Dimitri Priemski. Harry wilde een gesprek met iemand
opnemen dat zondagavond kon worden uitgezonden. Ik liet
hem zwemmen en dit lukte dus niet. Een tweede gesprek in het
kantoor van dr. Gvishiani, waarbij een meneer Schwartz de heer
Fedorowski verving. Harry begon nog even met te onderstrepen dat ik dr. Gvishiani had ontmoet in de tijd, die door de NOS
was betaald. Ik gaf hem onmiddellijk de wind van voren. Hij
kwam er niet meer op terug. Ik heb dr. Gvishiani ontmoet omdat ik Indonesië en Sukarno verdedigde. Om die reden was ik
naar Amerika gegaan om de leugens van Luns te corrigeren en
via McGeorge Bundy ontmoette ik dr. Philip Handler en via
hem dr. Aurelio Peccei en via hem dr. Jermen Gvishiani. Daarbij komt nog dat als ik niet ik was geweest ik niemand had ontmoet. Hagedorn en Neelissen leggen contacten met een visitekaartje van de NOS in de hand. Ik leg contacten als Willem Oltmans. Als Willem Oltmans niet Willem Oltmans was geweest,
zou Harry Hagedorn nu niet in Moskou hebben gezeten, laat
staan op voorspraak van Willem Oltmans zijn ontvangen in het
kantoor van dr. Gvishiani.
Vanavond zijn we in het Bolshoi Theater naar Spartak geweest.
Ik dacht: kon Peter maar hier zijn. Sommige passages zijn diep
ontroerend, ook de muziek. Harry vond het ballet ook prachtig en kende een Duitse regisseur, die bij de film zou moeten
worden betrokken. Ik genoot intens en de muziek trok me meer
dan eens weg van de dans. Er waren weer allerlei mensen, die
hun bek niet konden houden. Achter ons zat een ouder echtpaar, hij in een prachtig uniform. Ik heb me tijdens de voorstelling omgedraaid en „shut up” geroepen, keihard. Harry
schrok zich een ongeluk en dacht dat we het risisco liepen gearresteerd te worden. Too bad.
13 november 1971

Ik wil vier projecten entameren: 1) een televisiefilm waarbij we
een aantal verschillende wetenschappelijk instituten bezoeken
en in beeld brengen, 2) een film over wat de Sovjet-Unie doet
aan milieubeheer, 3) een portret van de heer Keldysh, met of
zonder zijn Amerikaanse pendant Handler en 4) het ballet Spartacus met het Bolshoi ballet.
Gistermiddag bezochten Harry Hagedorn en ik ambassadeur
A.R. Tammenoms Bakker. Hij gedroeg zich formeel en stijf
wat Harry niet scheen te verbazen, nadat ik had benadrukt dat
andere ambassadeurs soms op wekelijkse basis contact met dr.
114
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146 Ik dacht wel: ik ben het anders die nu de deur in Moskou platloopt om projecten van
de grond te krijgen en dit op advies van dr. Aurelio Peccei.
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Jermen Gvishiani hadden. (Onder de stoel waarop hij zat lag
een stuk lap met spijkers erin van de voering van de stoel.)
„Wij kennen dr. Gvishiani allemaal,” aldus de ambassadeur. Hij
herhaalde dit tweemaal. „Toen vorig jaar (dat moet dus meer
dan twaalf maanden geleden zijn) staatssecretaris Van Son hier
was heb ik een diner gegeven waar ook dr. Gvishiani bij aanwezig was.” Dat was waarschijnlijk de eerder in Moskou slecht
ontvangen hoge functionaris uit Den Haag. Moet je nagaan.
Hij zei van mening te zijn dat de ambassade zich in dit stadium
beter niet kon mengen in onze televisiezaken. Ik benadrukte
onmiddellijk dat we ook in de verste verten niet de bedoeling
hadden hem dit te vragen, maar dat we in zijn rayon, de Sovjet
Unie, opereerden en dat het ons goeddunkte hem in te lichten
als Nederlanders.
Tammenoms Bakker: „Alles wat u mij vertelt klopt met de
nieuwe lijn zoals door Leonid Brezhnev in het Partijcongres
aangekondigd. Ik begrijp natuurlijk dat dit allemaal voor u interessante primeurs zijn en ook misschien commercieel interessant zal zijn, maar u begrijpt wel, zij doen het niet voor niets.146
En zij doen het ook niet voor een paar blauwe ogen. Wat ik mij
steeds afvraag is: wat staat hier tegenover?” Ik begrijp wel wat
hij bedoelde. Het enige wat de sovjet-televisie over ons laat zien
is een film over de Zuiderzeewerken of een portret van Rembrandt. De ambassadeur vond dat er ook wel eens een film over
de DAF automobielfabrieken kon worden vertoond en daar zouden dan voor Nederland commerciële kansen kunnen zitten.
Ik dacht: dit moet ik met zowel Aurelio Peccei, die tenslotte
Togliatti met Fiat opzette, en dr. Gvishiani bespreken. Op een
gegeven moment moet ik tegen Harry „lieve Harry” hebben
gezegd, die later zei door de grond te zijn gegaan. Hij zei dat de
ambassadeur geen spier had vertrokken en de heer Heinemann,
die er voor spek en bonen bijzat, was knalrood geworden. Had
er zelf absoluut niets van gemerkt. Harry dacht dat Heinemann
een nicht was, later bevestigd door de Indonesiër Sumartono,
die ik heb ontmoet. So what?
Om precies 17.00 uur kwam een secretaresse vragen of er nog
een enveloppe met de koerier mee moest, wat altijd de lullige
manier is om een dergelijk gesprek te beëindigen. Ik miste intussen mijn dagboek en Harry’s onmiddellijke schrikreactie
was: „Wat staat er over mij in?”
„Alles zoals het was Harry (…).” Het lag gelukkig bij de desk
van Intourist in het hotel.
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In het Bolshoi Theater had mijn oog een Indonesiër opgemerkt. Ik stapte op hem af en zei dat zijn land „my favorite
country” was. Hij was de privé-secretaris van de Indonesische
ambassadeur admiraal Muljadi die ik uitstekend kende uit Bung
Karno’s dagen. Sumartono begeleidde de luchtmachtattaché en
diens vrouw. Hij was vroeger secretaris van die lamstraal Max
Maramis geweest. Hij vertelde dat Maramis Hollanders in het
algemeen had gehaat (hij is inmiddels overleden) en in het bijzonder haatte hij Joseph Luns.147 „Wanneer er Hollanders in de
buurt waren,” aldus Sumartono, „dan zei hij altijd in het Behasa tegen ons ‘spreek geen Nederlands’. Hij benadrukte ook
altijd: ‘Waarom gaan jullie toch naar Holland? Ga liever naar
Parijs of Genève’.”
Sumartono komt uit Oost-Java, helemaal mijn lievelingsterritoir. Er waren dertien kinderen in zijn gezin. Hij heeft een
tweelingbroer, die ook gay is. Hij kende dr. Zain en Emily, eigenlijk iedereen waarover we spraken. Hij was nogal gereserveerd om iets over Bung Karno te zeggen, wat me bevreemdde. Hij begreep dat ik vraagtekens bij Masagung, de uitgever,
plaatste maar repte er verder met geen woord over. Wij zaten
tot 03.00 uur in mijn kamer te praten. Hij gaf Harry een zoen
„en ook een kusje voor jou.”
Sumartono is pas 26 jaar en de jongste op de ambassade. Hij is
doodongelukkig in Moskou. Hij durft met Russen niet de
koffer in te gaan. Gelukkig wordt hij in de ambassade voor
lady-killer versleten. Hij waarschuwde dat alles wat buitenlanders doen en laten wordt afgeluisterd en gefotografeerd om later eventueel te kunnen gebruiken. „Ze zoeken altijd je foutjes,” zei hij.
Ik ga dr. Gvishiani voorstellen de milieufilm, de telescoop in
Armenië en Spartacus voorrang te verlenen. Ambassadeur Tammenoms Bakker onderstreepte dat de medische wereld in de
USSR schrikbarend achter was op het westen, maar dat we misschien een film over een hartoperatie zouden kunnen laten zien
op de sovjet-televisie. Hij had een officieel bezoek aan Leningrad gebracht en was door de burgemeester ontvangen. De hele
stad was opengebroken voor het leggen van nieuwe rioleringen.
Dit gebeurde omdat ze een nieuw systeem hadden ontwikkeld
voor afvloeiing in de Oostzee door middel van een zuiveringinstallatie met als doel de Oostzee binnen tien jaar „schoon” te
krijgen, mits de Scandinavisch landen hetzelfde zouden doen.
Dit zou een onderwerp van de milieufilm kunnen zijn.
147 Eind jaren vijftig was Maramis namelijk in Den Haag als diplomatiek vertegenwoordiger van Indonesië toen Luns al minister was dus. Zie Memoires; delen 2, 3 en 4.
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148 Grenzen, p. 78 en volgende.
149 Ontmoette haar in 1957 in Indonesië; Memoires 1953-1957.
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Het duurde weer heel erg lang voor ik eindelijk mam aan de
telefoon kreeg. Harry belde zijn vriendje Peter. Een soldaat
vroeg mij gisteravond of hij met me mee mocht naar Spartacus,
want voor Russen is het erg moeilijk kaartjes te krijgen. Het
was een fris ventje en Harry zei: „Dat was de eerste jongen hier
die ik aantrekkelijk vond.”
In Lifton staan schitterende passages. Hij ontwikkelde bijvoorbeeld de term „psychisme”. „Liever dan Mao te beschouwen
als een vader- of moederfiguur voor zijn volk kunnen we hem
zien als een de dood overwinnende held die de belichaming van
de Chinese omsterfelijkheid is geworden (…). Een beslissende
factor bij deze ontwikkeling is Mao’s strijd met de technologie
geweest, en het feit dat hij zijn toevlucht zocht bij wat ik ‘psychisme’ heb genoemd. Met deze lelijke term bedoel ik de verwarring tussen innerlijke en uiterlijke wereld, in Mao’s geval
de overdreven nadruk op de revolutionaire wil bij zijn poging
om technologische doelen te bereiken. Hier zijn de grenzen (in
de zin van innerlijke onderscheidingen, die de mens moet maken) tussen het zelf en de dingen, tussen de geest en zijn materiële producten in het geding.”148
Lifton spreekt over geheel andere „grenzen” dan de Club van
Rome. Het MIT-rapport concentreert zich over wat materieel
mogelijk en haalbaar is op langere termijn. Lifton dringt concepties en denkwerelden binnen. Hij interpreteert China’s gevecht met de technologie – net als de Sovjet-Unie trouwens en
alle ontwikkelingslanden – als deel van „de onmetelijke verwarring die de planeet in zijn greep heeft.” Er wordt een verwisselbaarheid van psychische toestand en technologie verondersteld
die er niet is. Het zijn psychische drogredenen. Er wordt ogenschijnlijk technologie gezocht, maar er worden gevoelens gecultiveerd. Groeiende innerlijke tegenstrijdigheden leiden tot
een vorm van „psychische verstikking.” Er staat zoveel in deze
studie, te veel om hier te reproduceren.
Om 13.00 uur ontmoette ik Olga Chechotkina van Pravda
weer.149 Er was bovendien een probleem. Mijn visum is tot 14
november geldig en ik moet op 15 november afreizen. Het kan
pas op 16 november, als de kantoren weer open zijn, worden
verlengd. Ook klopt het niet met mijn hotelvoucher. Ik was
gedwongen een gigantische scène te maken voordat alles werd
geregeld.
Olga vond dat ik „een unieke kans” had er nu in de SovjetUnie iets van te maken. „If you spoil it, you spoil it for ever in
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all socialist countries (…),” beklemtoonde zij. Zij bracht een
plaat van Khatchaturian mee. Ik vertelde haar wat we hadden
uitgespookt. „Your ambassador needs Gvishiani more than vise
versa.” Dat wist ik. „Once the cultural agreement with Holland has been signed there will be no problem to show a heartoperation on our television.” We spraken ook veel over Indonesische ontwikkelingen, waarover zij nog altijd uitstekend geinformeerd is. Ik vertelde van Drees, Luns en Anak Agung. Zij
vroeg vooral om volgende keer boeken en tijdschriften mee te
brengen.
Wandelde met Harry in de stad. Hij kocht wat voor zijn vriend
Peter. Ik kocht een plaat met Russische legerliederen voor
Casper van den Wall Bake. Hebben ergens uitgebreid gegeten.
Het was zeer plezierig allemaal.
Olga zei: „We have had such deplorable experiences with western journalists. If they trust you, be careful.” In Washington
had zij eens voor 150 journalisten een persconferentie gegeven,
gearrangeerd door een Mrs. Mayer, de moeder van mevrouw
Katherine Graham, de eigenaresse van de Washington Post. Zonder dat zij ervan op de hoogte was gesteld was het gesprek opgenomen door de Voice of America en prompt uitgezonden in de
hoop dat zij in Amerika iets zou zeggen, waardoor zij in Moskou moeilijkheden zou krijgen. Typische Amerikaanse naïviteit, want alle communisten, zoals lieve Olga, zijn grondig getraind rekening te houden met het over de schouder meeluisteren.
Opnieuw met Harry naar het Bolshoi Theater, want er is nu
eenmaal ’s avonds niets anders te doen in Moskou. Van Russische films begrijp je helemaal geen moer. Toch vind ik het ook
een treurige zaak dat ik eigenlijk geen Ahnung heb waar opera’s
als La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, La Dame Pique, en
noem maar op, over gaan. Vanavond was het Bride of the Czar
van Rimski-Korsakov. Aangekondigd was Tsjaikovski. Ik dacht
meteen: vreemd, dit is andere muziek. Eerst merkte ik echter
niets. In een pauze ging ik de hort op in de gangen van het Bolshoi en ontdekte een buitengewoon aantrekkelijk steward van
de SAS. Ik volgde hem naar een buffet waar ook een superlekkere neger stond. Ging Harry waarschuwen, maar toen we terugkwamen zagen we de Scandinaviër en de neger samen het
pand verlaten. Te laat, want het had er dik in gezeten. Uitstekende combinatie. Intussen vertelt Harry me veel over de NOS.
Begrijp niet dat hij het er uithoudt. Hij ziet overigens mijn
standpunt glashelder. Ook hij acht een film met Handler en Keldysh een trouvail.
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150 Vermijd al jaren woorden als good en bad te gebruiken, ze betekenen immers niets.
151 Beyond Freedom & Dignity, p. 107.
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Volgens Olga Chechotkina was Ahram Khatchaturian „de
grootste levende componist.” Hij schijnt zojuist weer een belangrijke prijs te hebben gewonnen.
Tammenoms Bakker haalde het voorbeeld van de sovjetinvasie
in Tsjecho-Slowakije om aan te toenen hoe weinig de sovjets
„de waarheid” op prijs stellen. Ook de ondertekening van een
handelsverdrag met Moskou wordt tot februari uitgesteld om
onduidelijke redenen. Volgens mij zijn ze aan beide zijden als
schooljongens bezig. Toen ik de ambassade uitwandelde zei
een secretaresse, mejuffrouw Meindert (?): „U bent een open
boek.” Ik antwoordde natuurlijk: „Dat denkt u maar.” Waarop
diplomaat Heinemann meteen inviel: „Ziet u wel, u bent doortrapt, meneer Oltmans.” Ik glimlachte naar de man en dacht:
wie van ons tweeën laat zich nu in de kaart kijken? Ik vraag me
wel eens af wat er allemaal over mij in Buitenlandse Zaken-files
gaat verschijnen. Ik verduidelijkte aan Harry Hagedorn dat ik
voor iedereen opensta en iedereen met open vizier tegemoettreedt, ook een Tammenoms Bakker, Heinemann en wie het
mogen zijn tot ik merk dat ik wordt verneukt; dan pas draai ik
de schroeven aan. Ik begin steeds weer met er van uit te gaan
dat ze geen vijanden zijn, geef hun the benefit of the doubt totdat
anders word bewezen.
Skinner: „Men have generalized the feelings of good things and
called them pleasure and the feelings of bad things and called
them pain, but we do not give a man pleasure or pain, we give
him things he feels as pleasure or painful (…). Epicurus was not
quite right: pleasure is not the ultimate good, pain the ultimate
evil:150 the only good things are positive reinforcers, and the
only bad things are negative reinforcers (…).”151
Skinner plaatst gevoelens (ik droomde dat ik Emile van Konijnenburg een nieuwe auto van mij liet besturen) op de tweede
plaats. „The important thing is not the feeling but the thing
felt,” zegt hij. Ik ben hier niet zeker van en je zou hier diep
over moeten nadenken. Voor mij zijn gevoelens par and parcel
van de ziel, de psyche van het individu, verweven met het hele
netwerk van er zijn. Er is meer dan „positive reinforcers”. The
feeling of sadness, the feeling of loss, zoals de dood van je vader, zijn
tezelfdertijd onverbrekelijk deel van de werkelijkheid, van de
kosmos zelfs. Sadness is a negative reinforcer, but ‘good’ as
well, since it is a true feeling, a true (onuitwisbare) emotie.
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Skinner: „ (…) the physically attractive reinforce sexually.”152
Daar weet ik van mee te spreken. Ik moet er steeds denken aan
hoe Peter door de telefoon zei: „Ik voel me zalig, ik heb veel
gedaan (…).” Hij is bezig een man te worden nu, in David
Riesmans begrip van „een persoonlijkheid.” Ik probeer in Peters leven als „positive reinforcer” te werken. Ik denk daar ook
in een aantal opzichten in te zijn geslaagd.
Het is stralend weer en koud, dus prettig om te wandelen. Sumartono kwam langs.
16.45 uur, Airport, vlucht KL 302
De lucht is prachtig. Rode en andere schakeringen bij een ondergaande zon. Sumartono kwam ons nog groeten.
We moeten via Riga, want het is niet toegestaan over de DDR
te vliegen. Open de Herald Tribune en de eerste die ik zie is Adam
Malik naast Chiao Kuan-hua uit Peking, die overigens de Bandung Conferentie van 1955, door president Sukarno bijeengeroepen, aanhaalt. Vreemde zaak om opeens weer kranten te lezen die actualiteit uit de wereld hebben aan te bieden. In dit
opzicht staat Moskou in het teken van onwetendheid. Het is
allemaal oerdom van de his Masters Voice-scriptschrijvers in het
Kremlin.

152 Idem, p. 109.
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Casper en zijn vriendin153 waren op Schiphol. Hij was minder attent en minder vol aandacht als anders. Hij scheen me niet te begrijpen en dat irriteerde me. Maar Pauline is een schat. Ik waardeerde hun komst zeer.
Telefoneerde met André Spoor. Hij heeft morgen een afspraak
met oud-premier Willem Drees. Prima. Hij luncht dinsdag
met Emile van Konijnenburg. Zou natuurlijk al deze zaken in
de eerste plaats met Henk Hofland hebben willen afwerken,
maar die is te lamzakkerig om een poot uit te steken.
Het Adres aan de Staten-Generaal is in Propria Cures 154 verschenen.
Prins Claus bedankt voor toezending van de tekst van de Club
van Rome-film.155
Ging met Casper en Pauline in de Cave eten en wie wandelde
als een verrassing binnen: Peter. Hij was eerst wat gespannen
maar het werd oergezellig. Ik moet erg dankbaar zijn voor zoveel expressions of affection.
15 november 1971

Amerbos 205
Draai de love scene uit Spartacus voor Peter.
Op de Cornell University in Ithaca, New York is een rapport
verschenen waarin staat dat Richard Nixon meer bommen boven Noord-Vietnam liet afwerpen dan LBJ in zijn tijd. Het zijn
ordinaire oorlogsmisdadigers, maar dat mag je zelfs in Nederland niet zeggen, laat staan schrijven. Ik herinner me hoe ik in
1968 met Nixon meereisde156 en hij tijdens zijn verkiezingscampagne de Amerikanen beloofde vrede in Vietnam te zullen
maken. Hij had van Dwight Eisenhower geleerd hoe de oorlog
in Korea was beëindigd; hij zou hetzelfde in Vietnam doen.
Nu is het 1971.157
153
154
155
156
157

Jonkvrouwe Pauline Barnaat.
Propria Cures, 13 november 1971.
Zie bijlage 10, brief van 10 november 1971.
Zie Memoires 1967-1968.
Dagblad Trouw, bericht 10 november 1971.
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De Telegraaf citeert een Tsjechische generaal, Jan Sejna, die zegt
dat de sovjets gereed zijn voor een aanval op de NAVO. Anderhalf miljoen Russische troepen zouden met pantsereenheden
bijvoorbeeld in vier dagen Scandinavia kunnen bezetten. In geval van verzet tegen een dergelijke invasie zouden nog eens anderhalf miljoen man kunnen worden toegevoegd.
Telefoneerde met Joop den Uyl. Hij is geïnteresseerd in het achterhalen van de door Anak Agung gemeldde feiten. Hij vroeg
me aan André Spoor te zeggen hem op te bellen.
Zocht contact met DAF. In eerste instantie is men inderdaad
nieuwsgierig naar mogelijkheden tot zaken te komen in de Sovjet-Unie.
Wim Klinkenberg, die ik verslag uitbracht, zei: „Mijn ervaring
in de Sovjet-Unie is dat wanneer de Russen je eenmaal vertrouwen ze dat ook voor driehonderd procent doen.”
Den Uyl was vooral ook geïnteresseerd te weten of oud-ambassadeur J.H. van Roijen bereid was over de brug te komen
met wat hij ongetwijfeld weet van het gelieg van Joseph Luns.
Telefoneerde Aurelio Peccei in Rome om verslag te doen van
mijn bevindingen in Moskou. „Excellent, you did a splendid
job.” Van hem komende klonk me dit als muziek in de oren.
Hij was enthousiast over de gedachte van een film met Keldysh
en Handler. Hij ontmoet dr. Gvishiani nog deze week. Een ontmoeting met ons drieën zit er mogelijk in.
Besloot dr. Van Roijen voor een laatste maal een waarschuwing te zenden dat wanneer hij zijn mond blijft houden hij als
„zak” de geschiedenis in zal gaan. Ik sloot een kopie van mijn
brief in Elsevier van 13 november in, waarin ik openbaar maakte
(wat André Spoor dus vertrouwelijk van Van Roijen had vernomen) dat hij naar koningin Juliana was gegaan om er op te
wijzen dat Luns „onzorgvuldig verslag uitbracht over door hem
– en Van Roijen – gevoerde gesprekken in Amerika, met name
over de kwestie Nieuw Guinea.” Ik wees er op dat er „morele
moed” voor nodig was om over de brug te komen inzake het
ongelijk van Luns.”158
Voorts legde ik de heer Van Roijen uit oud-premier Willem
Drees tot 24 november a.s. te hebben gegeven om zijn mond
open te doen in deze zaak. „Voor mij is deze thans rond. Ik
deel u zonder meer mee,” aldus schreef ik Van Roijen, „dat als
ook u niet de moed hebt voor de waarheid en de geschiedkundige reconstructie van de feiten een offer te brengen (als u dit als
een persoonlijk offer mocht zien) noch uw persoonlijke more158 Elsevier, 13 november 1971.
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16 november 1971

Peter belde uit Oostelbeers. „Dag mijn lieve Bebbes (…).” zei
hij. Hij las Grenzen van Robert Jay Lifton.
Harry Hagedorn belde om te zeggen dat Kees van Langeraad
uitermate enthousiast was om een portret van Keldysh en Handler met Aurelio Peccei als moderator te filmen, zoals ik inmiddels had voorgesteld en waaraan ook Peccei graag wilde meewerken. Carel Enkelaar had al gezegd: „Dan gaan we schakelen.” Hij vindt het immers heerlijk om met satellieten te werken.
André Spoor belde. Willem Drees heeft tegenover hem bevestigd dat hij Luns nooit plein pouvoir in Genève heeft gegeven,
zoals Luns het thans deed voorkomen. Er werden inderdaad
wel telegrammen onderschept van de Indonesische delegatie
naar Jakarta, die anders luidden dan wat aan de conferentietafel
werd gezegd. Drees tegen Spoor: „Wij kenden de code.”
Maar wat Drees pertinent ontkende was dat men van Nederlandse zijde ooit een telegram van Sukarno in handen zou hebben gekregen, waarin hij opdracht zou hebben gegeven – zoals
Luns kletst – om de conferentie te doen mislukken. Spoor achtte het geheugen van Drees in deze zaak „fenomenaal.” „Hij wist
alles nog, aldus André. Toch was hij niet bereid om nu met grote koppen in de kranten Luns tegen te spreken. Hij schrok van
het voornemen van prins Anak Agung dit te gaan publiceren.
Hij zou stappen ondernemen om te proberen dit te voorkomen.
Ik heb de socialist Willem Drees altijd, en dit in tegenstelling tot
de communis opinio, een figuur zonder ruggengraat gevonden.
Mij maakte hij reeds in 1958 schriftelijk zwart zonder zich behoorlijk over de feiten te informeren. Hij trapte blindelings in de
mooie verhalen en grollen van Luns en deed dat jarenlang tot hij
eigenlijk nu pas van zijn schrik en verwondering tegenover Spoor
blijk gaf, toen hij tot de ontdekking was gekomen dat Luns een
159 Brief d.d. 15 november 1971.
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le bezwaren opzij kunt zetten in het belang van het koninkrijk,
dat ik niet zal aarzelen alle bij dit schandaal betrokken personen
zonder meer het zwembad in te duwen (zoals Hofland dit eens
stelde ten aanzien van de groep-Rijkens). Ik koester volledige
minachting en ik walg van het zogenaamde fatsoenshalve stilzwijgen van regeringsnotabelen, die te laf zijn om een zogenaamde populaire schavuit als Luns aan te pakken.”159
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flessentrekker was. Hoe komt het dat ik dit al in 1956 wist? Voornamelijk omdat ik staande aan de andere zijde van het politieke
geschil met Indonesië me grondig was gaan informeren, en juist
bij Sukarno zelf. Mijn opinie over Willem Drees had dus altijd al
op een laag pitje gestaan. Na het gesprek van André Spoor met de
man wist ik het helemaal zeker. Haagse politici zijn onderlinge reputatieredders. Van mannen van stavast hebben ze in het Haagje
nog nooit gehoord, de stumpers. En het Nederlandse volk slaapt
door de nep en oplichterij heen.160
16 november 1971 (vervolg)

Ik moedigde Spoor aan direct Joop den Uyl te bellen, wat hij
zou doen.
Ik telefoneerde prins Anak Agung. Hij was buitengewoon verheugd dat Willem Drees tegenover Spoor alles had bevestigd.
Ik vroeg hem dringend niet te buigen onder de druk van Drees
absoluut niets openbaar te maken, ook al was hij feitelijk als ambassadeur in dienst van Suharto en moest hij rekening houden
met politieke implicaties. Drees zou immers in Jakarta kunnen
vragen Anak Agung de mond te snoeren. Het was nu erop of
eronder om de praktijken van Luns bloot te leggen. Hij gaf me
de indruk niet te zullen wijken. „Wij zullen nog meer samenwerken in deze zaak,” zei hij mij. Hij zei ook dat ambassadeur
Hugo Scheltema hem vanuit Jakarta had geschreven het hartgrondig eens te zijn met het artikel dat hij in Elsevier had gepubliceerd. Waarom doet echter geen van deze heren zijn mond
open in publiek? Anak Agung vond bovendien dat Luns „de
goedheid en het fatsoen van Willem Drees” had misbruikt om
zijn eigen falen in Nieuw-Guinea en Indonesië op televisie goed
te praten.
Catherine Cleaver, de echtgenote van de Zwarte Panter-leider,
is uit Algiers naar de VS teruggekeerd.
Lunchte met Richard Thieuliette. Probeerde hem te stimuleren een studie te volgen. Hij dacht over sociologie of sociale
psychologie. Hij zei steeds minder intiem met Hans Geerlofs te
zijn en alhoewel hij de relatie het liefste niet afgebroken wilde
zien, voelde hij toch dat deze naar het einde liep.
Bezocht mam, die moe was. Zij bleef op om een film met Fernandel te zien. Eigenlijk zou ze meer moeten rusten.
Gerard Croiset vertelde in elkaar te zijn gezakt: „Het was een
dubbeltje op zijn kant.” Hij had een acute bloedvergiftiging
gehad: „met zes bloedflessen boven mijn hoofd.” Daarna was
160 Dat was toen zo en dat is vandaag de dag nog zo.
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17 november 1971

Heb intriest gedroomd. Weet niet meer wat.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt heeft last van haar nek en
hoofd. Er zijn röntgenfoto’s gemaakt.
Nu weet ik wat ik droomde. Mam vertrok op een boot met de
honden. Ik was woedend. De dood was geloof ik een thema.
Mijn vader kwam er ook in voor. De triestheid ervan hangt nog
om me heen.
Emile van Konijnenburg heeft een uitstekende ontmoeting met
André Spoor gehad. Zij willen met verdere onthullingen wachten tot het boek van Anak Agung uitkomt. Van uitstel komt afstel. Ik ben het hier helemaal niet mee eens.
Aurelio Peccei telefoneerde. Hij ontkende gezegd te hebben dat
ik een ontmoeting met Gvishiani en hem in Genève zou kunnen hebben. Hij had slechts gezegd dit te willen proberen te regelen. Twee jonge mensen hadden hem in Londen een film getoond over ongeregeldheden in Tsjecho-Slowakije; of ik belangstelling had voor de NOS? Ik zei: „Not so much. It is my
experience that in delicate matters as ours, always strange people show up in order to spoil matters.” Beetje vreemde zaak. Hij
reageerde koeltjes.
Een uur later belde Aurelio opnieuw. Hij had met Jermen
Gvishiani gesproken. „He said, you are a very able man. He
will be ready to see you in the Palais des Nations in Geneva in
the afternoon. He will be very glad to talk to you (…).” Daar
moet ik dus heen. Je kunt beter met hem in Zwitserland spreken dan in Moskou. Aurelio doet al jarenlang hetzelfde.
Amsterdam-Den Haag (trein)
Een dame zit me uit te tekenen. Doe net of ik het niet merk.
Frits Böttcher gaat morgen naar Soestdijk om koningin Juliana
in te lichten over de Club van Rome. Bij een eerdere gelegen125
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nog eens een ader op zijn arm geïnfecteerd geraakt, die hij zei
zelf te hebben gemasseerd en genezen. Er moeten nu stenen uit
zijn blaas worden gehaald en zijn prostaat moet worden verwijderd. Is me nog al niet niets. „Maar u krijgt er toch iets anders
voor?” zei ik. Hij bulderde van het lachen.
Hij wilde weten hoe het in Rusland was gegaan. Ik vertelde alles. „Jij hebt het in je om een groot mens te worden, als je je
hoofdzaken maar in de gaten houdt en niet ouwehoert.” Hij
vroeg ook: „Heb je nu al wat ontvangen?”
„Bedoelt u geld?” vroeg ik. Hij gaf te kennen dat mijn geldzaken zich wel zouden regelen.
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heid, vertelde hij, zat hij met Hare Majesteit in de tuin van
Soestdijk. Er zwiepte een tak van een boom tussen hen in wat
enigszins stoorde. Toen Frits suggereerde er iets aan te doen,
zei Juliana: „Nee, professor dat doe ik wel even zelf (…).” Zij
brak de tak bij de stam af door er eigenlijk aan te gaan hangen;
de tak kwam met veel geweld naar beneden. Hun onderwerp
van gesprek was de Raad van Advies voor Wetenschapsbeleid.
Maar iemand had haar de verkeerde informatie verschaft, namelijk over de ruimtevaart en HM begon hem daar dus over te
vragen. Frits vroeg zich af of het verhaal van de ruimtevaartinformatie waar was.
Op 8 oktober had ik vrij groot opgemaakt en exclusief voor
Nederland gemeld dat de Club van Rome op 7 en 8 december
in Nederland bijeen zou komen. Böttcher vertelde dat de heer
Heldring van de NRC ontstemd was geweest over het feit dat hij
niet als eerste was geïnformeerd. Ook voelde hij zich gepasseerd daar tot dusverre voornamelijk Spoor en Hofland zich
met de kwestie hadden beziggehouden, omdat de Club hen via
mij voortdurend benaderde. Böttcher vertelde dat Heldring
hem wel eens raadpleegde bij het schrijven van hoofdartikelen.
Ze zitten al jaren in dezelfde eetclub. Ging met Lucia Böttcher
bij een Chinees een hapje eten. Frits moest ergens een speech
afsteken. Ik verzekerde Frits dat nu Hofland wist dat Böttcher
in Rotterdam was geboren, niet in Kralingen, maar in een minder gegoede buurt, en geen lid van de roeiclub De Maas was
geweest – hij zijn mening had gewijzigd. Frits vond dit „kinderachtig”. Hij herinnerde eraan het onhebbelijk te hebben gevonden dat Hofland in Leiden ostentatief eerder was weggegaan.
18 november 1971

„Man has no nature. What he has is (…) history.” – Ortega y
Gasset.
Zag in het ziekenhuis, toen ik Croiset bezocht, een dametje huilen in een stoel op de gang. Zij sprak waarschijnlijk tegen haar
zoon. Het roerde me. Ik haat het iemand tranen te bezorgen.
De tranen van Ellen Thomassen waren niet om mij, maar werden door haar illusies opgeroepen. Zo gaat het al te dikwijls.
„Normality? It is either a four sided triangle or a square circle.”
– Thomas Szasz.
Aan Disraeli werd eens gevraagd om an agreable gentleman te
formuleren. Hij antwoordde: „A gentleman who agrees with
me.”
Zit op Schiphol. Het is 07.15 uur. Ik wacht op de kist naar
126
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Amsterdam – Genève, KL 331
Vrijwel leeg toestel. Peter adviseerde vooral mijn halters te blijven gebruiken. „Wanneer je het goed doet heb je morgen pijn.”
„Freedom is just another word for nothing left to lose.” – Janis
Joplin.
Ik weet niet meer wanneer ik het laatst in Genève ben geweest.
Marcel Jouhandeau begint zijn Au cent actes divers met: „Les
femmes nous conduisent plus efficacement que les garçons à
l’homosexualité”. Geloof er absoluut niets van. Of misschien
toch wel.
Genève
Telefoneerde Dewi Sukarno in Villa Raja in Gland. Zij was
vriendelijk en verrast. Zij ontving mijn kaart uit Moskou en
mevrouw Azuma161 had meteen de postzegels ingepikt. Zij
vond mijn brief aan Masagung te scherp. Zij zou een reis naar
Peking gaan maken om zaken te doen. Zij had ook een brief
van prins Sihanouk van Cambodja ontvangen. Hij bevindt zich
in Peking helemaal niet in gevangenschap. Hij communiceert
geheel vrij met de buitenwereld. „Now, I must go, I have to
prepare something. Give my love to Peter.”
Om 16.15 uur ontmoette ik Jermen Gvishiani in het Palais des
Nations. Had een lijstje met onderwerpen voorbereid. „I sold
dr. Keldysh already earlier on the idea of a film, but then something came in between.” Hij vond de gedachte prima. Wat
Spartacus betreft had hij Fedorowski de instructie gegeven mij
bij Madame Furtsewa te introduceren „as a friend”. Ik rapporteerde de indruk te hebben dat de onderhandelingen met de
televisie in Moskou uitstekend waren verlopen. „Well, I told
them, you were not only working for television, but that you
were helping in other areas with excellent contacts as well.”
Hij was het ermee eens om de samenwerking met een milieufilm te beginnen. Zijn ogen dwaalden af naar een attractieve
dame, die in de lounge rondhing.
Toen ik over DAF begon reageerde hij vrijwel onmiddellijk met
ongeveinsde belangstelling. Hij vroeg een brief dienaangaande
naar zijn bureau in Moskou te zenden met brochures en informatie over de mogelijkheden. „I think,” zei hij, „we could
cooperate in the future in establishing contacts with Dutch in161 De Japanse verzorgster van Karina Sukarno.
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Genève. Legioenen mensen kunnen het niet laten te slurpen
bij het drinken. Horen zij zichzelf niet? Onbegrijpelijk.
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dustry through you,” zei hij. Hij zou op 29 november terug
zijn in Moskou.162
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Buffet de la Gare, Genève
Op het menu stond „Assiette du jardinier”. Gelukkig was het
wat in Parijs „crudité’s” heet. Heerlijk. Zoiets bestel ik dankzij
Peter.
Salvador Allende is nu een jaar aan de macht in Chili. Newsweek
vraagt zich af: „Chili under Marxism: does it work?”163 Amerikaanse bedrijven zijn snel vertrokken, uitgekocht of genationaliseerd. Dat maakt het er voor Allende niet gemakkelijker op.
Ieder Latijns-Amerikaans land dat onder het Amerikaans dollarimperialisme tracht uit te komen is spoedig ten dode opgeschreven, want een zichtbare blokkade, zoals rond Cuba, of
een onzichtbare blokkade (Chili) is het onmiddellijke gevolg.
De stem voor Allende, was een stem tegen de Amerikaanse
overheersing. De wraak uit Washington is zoet. De kraan wordt
dichtgedraaid.
Op het vliegveld kocht ik voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer een doos Nestrovit, die mijn ouders voor de
oorlog altijd uit Zwitserland meebrachten. Het is het meest
volledige vitaminetablet (van Roche Nestlé) dat denkbaar is en
het ziet er uit als een blokje witte chocola.164
Dr. Gvishiani vertelde in West-Duitsland contracten te hebben
gesloten met Telefunken, Höchst en Daimler-Benz. Het waren vijfjarige overeenkomsten op het gebied van technische samenwerking. Ik zei hem dat Theo Schaapveld van DAF met
enige terughoudendheid had gesproken, omdat veel zakenmensen een drempel over schijnen te moeten wanneer Rusland ter sprake komt. Vooral ook, omdat een bedrijf als DAF
niet geïnteresseerd is in barter-deals maar hard cash. Dat hebben
de sovjets juist niet. Gvishiani knikte, omdat hij dit dus kende
en begreep.
Ik zag dat François Gonet, de voormalige man van Inez Röell165
haar naam in de nieuwe telefoongids onveranderd heeft laten
staan.
Ontmoette Aurelio Peccei om 22.40 uur op het vliegveld (hij
kwam uit Rome). We namen een auto naar Hotel President. Hij
dronk bier en ik een Drambuie. Ik vertelde hoe alles de laatste
weken was verlopen. „If the Russians want something, like
162
163
164
165

Van deze contacten leggen met de industrie zou nooit iets komen.
Newsweek, 15 november 1971.
Heb jarenlang Nestrovit gegeten tot ik in 1986 naar Zuid-Afrika begon te reizen.
Zij was allang overleden. Zie ook Memoires 1925-1953.
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19 november 1971

Cointrin, Genève
De Herald Tribune kondigt een diner aan op Villa Rajada, te geven door Dewi en de Spaanse bankier Francisco Paesa, ter gelegenheid van hun verloving. Uitgenodigd zijn koning Michael
van Roemenië en koningin Anne, koning Victor Emanuel van
Italië en de prinses van Napels. Het diner wordt op 25 november als Thanksgiving Dinner aangeboden. Dewi verklaarde in
de krant dat hij: „wonderful was en maar 35 jaar oud”. Ik moet
het allemaal nog zien. Zij sprak er met mij geen woord over.
Zond een felicitatiebriefje.
Belde Fedorowski in Moskou, die aankondigde dat de Club van
Rome-film ten langen leste door de heer Heinemann van de
ambassade was afgegeven.
Japan verloor 1.500.000 soldaten in de Tweede Wereldoorlog.
Hoe is dit mogelijk. Hirohito is de 124ste keizer. Hemeltje.
KL 332 naar Amsterdam
Bergen zonneschijn bij het opstijgen. Hoewel ik deze twee dagen veel heb gelezen heb ik me met al het wachten op Peccei en
Gvishiani ontzettend verveeld. Je kunt niet altijd verder lezen.
Als in de gevangenis van Haarlem geldt de wet van de afnemende meeropbrengst ook daarbij.
Life publiceert een meer dan belangwekkend artikel over The
Mystery of Memory van William Bradbury.166 Het raadsel van je
herinneringsvermogen intrigeert me mateloos. Bradbury herinnert zich hoe dertig jaar geleden een andere jongen zand in
zijn ogen smeet, inbegrepen de stemmen en zijn gekneusde gevoelens. Ik geloof er niets van. Als kind werd ik op mijn vliegende Hollander in de Rubenslaan in Bilthoven door een achteruitrijdende auto aangereden. Dat was nog voor De Horst. Ik
moet vijf jaar oud zijn geweest. Ik herinner me het moment,
misschien door de angst en verder door de familieverhalen. Maar
herinner je je stemmen? In Maarssen, toen we nog op Meerwijk woonden en ik misschien twee jaar was liep broer Hendrik de grasmachine te trekken. Ik stak mijn handje erin en het
ringvingertje van mijn linkerhand — het litteken is er 65 jaar
later nog — bengelde erbij. De huisarts, dokter Venter, ver166 Life Magazine, 12 november 1971.
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they seem interested in DAF, or they are prepared to make films
with you, it is better to do it fast,” zei hij. Hij vroeg allerlei details, bijvoorbeeld hoe lang ik met Gvishiani had gesproken.
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scheen. Hij desinfecteerde de wond en verbond de zaak zo
strak dat de vinger weer prachtig aangroeide. Hoe kan ik die
man bedanken voor het feit dat ik cello en de rest van mijn leven piano kon blijven spelen? Maar wat herinner ik me in concreto van dit voorval?
Tolstoi schreef terecht tegen zijn 80ste jaar: „From the day I
was born until I was three years old, all the time I was nursing
and being weaned, beginning to crawl and walk and talk, however I rack my brains, I can remember nothing (…). From the
child of five to me now is only a step. From the newborn babe
to the child of five is a great leap. From the embryo to the newborn child is an abyss.” Ja, en wat speelt zich af tussen de man
en vrouw en het ontstaan van het embryo?
Al 2000 jaar geleden probeerden de Grieken het geheugen te
ontleden en te begrijpen. Aristoteles ging er van uit dat de zintuigen herinneringen in het geheugen opborgen zoals een zegelring een afdruk in was achterlaat. Plato omzeilde het enigma
door er vanuit te gaan dat werkelijke ideeën al bij geboorte in
de hersens bestaan. De Grieken hadden het bij het rechte eind
door er vanuit te gaan dat hersenen een onvoorstelbaar aantal visuele beelden kunnen opbergen. Ralph Haber van de University of Rochester denkt zelfs dat het aantal beelden dat de hersens kunnen opslaan geen grenzen kent. Het onderwerp fascineert me zonder weerga.
Bij thuiskomst eerst een afspraak bij DAF gemaakt voor 26 november. Daarna ga ik terug naar Moskou.
Dineerde met Richard bij Deli. Hij staat voor een moeilijke
beslissing. Hij wil zijn relatie met Hans Geerlofs niet opgeven.
Maar hij vindt dat Hans stilstaat en is vastgeroest in zijn modelstaan.167 Richard wil in een volgende fase terechtkomen. Hij lijkt
eindelijk zover zijn illusies over een filmcarrière in Rome te laten varen. Hij wil gaan studeren. Tezelfdertijd wil hij zijn residency (groene kaart) in de VS niet opgeven. Hij zei deze zorgen
alleen met mij te bespreken. „Wanneer jij je levensstijl wijzigt
heb je kans dat Hans met je mee evolueert,” zei ik.168
Alain Vidal-Naquet zendt een knipsel uit The New York Times169 dat zijn filmscript The two Chinese gereed is en officieel is
aangekondigd. „It is about a Chinese Kissinger sent to Washington to arrange a visit by Mao Tse-tung. Outraged, the Soviet-Union, United-States rightwingers and Chinese Nationalists
167 Hij is inderdaad zijn hele leven in dit vak gebleven.
168 Dom advies: Geerlofs evolueerde tot een man van niveau, geheel los van zijn wijze
van geld verdienen via zijn smoel.
169 The New York Times, 12 oktober 1971.

130

14-08-2003

10:57

Pagina 131

21 november 1971

Aurelio Peccei informeert in Londen de heer Roy Jenkins over
de Club van Rome en haar doelstellingen.
Frits Böttcher heeft opnieuw een ontmoeting met koningin Juliana op Soestdijk gehad. Het gesprek duurde tweeënhalf uur.
Zij spande zich in veel aantekeningen te maken, soms letterlijk
„alsof het een dictee was,” zei hij. Hij wil Aurelio aan de koningin voorstellen: „Wanneer we er tijd voor kunnen vinden.”170 Hij was eveneens door Pieter van Vollenhoven naar
paleis Het Loo uitgenodigd maar Frits had er geen zin in en had
laten zeggen dat Pieter maar op zijn kantoor moest komen,
waarop Van Vollenhoven de volgende dag het had laten afweten.
Peter lag gisteravond na het eten languit op de grond in mijn
werkkamer Grenzen van Lifton uit te lezen. We voelden ons
volmaakt relaxed. We lunchten trouwens bij Thijs Chanowski
met Harry Hagedorn en diens vriendje Peter.
22 november 1971

Gerard Croiset is vanmorgen geopereerd.
170 Dit zou in 1972 gebeuren.
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join forces to kidnap this Chinese Kissinger,” meldt de Times.
„The hero of the story (written in collaboration with Oliver
Stone, who is not in the United-Nations) is a hippie, the heroine, an American journalist.”
Lang telefoongesprek met Emile van Konijnenburg over hoe
de DAF-, Gvishiani- en de USSR-mogelijkheden te hanteren.
„Als jij het niet was zou ik geld aan je vragen voor wat ik je nu
vertel,” zei hij. „Je vraagt DAF te participeren in de reeds gemaakte en nog te maken kosten.” Een voorlopige fee van
10.000 gulden was okay. „Naast deze kosten bied je aan te werken op ‘no cure no pay’-basis, maar wanneer er een contract
totstandkomt dient er overleg plaats te vinden. Ik zal je een
voorbeeld geven. Mevrouw Hartini Sukarno wilde 200.000
dollar voor de bungalow in Batutulis hebben. Ik zei: ‘Mens, je
bent gek, je moet 228.000 dollar zeggen, dan denken ze tenminste dat je gecalculeerd hebt’.”
Peter en ik gingen tegen middernacht naar de nachtsauna. Geloof het of niet, ik had Peter Gottmer in mijn vingers, zalig
ventje. Later zat ik Peter te vertellen op bed dat ik via DAF miljoenen zou verdienen en dat ik dan het fluwelen pak voor hem
kon kopen dat hij ergens had gezien. „Het enige wat ik wil is
een gouden hart (…),” zei hij en doezelde weg.
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Ik telefoneerde broer Theo in Zürich en vroeg hem bij Vontobel Bankiers in Zürich een rekening voor me te openen. Stel je
voor dat DAF inderdaad 10.000 gulden betaalt?
Om 10.00 uur een ontmoeting bij de VARA op initiatief van
Milo Anstadt, die erbij was, met Piet ten Nuyl, Ben Elkerbout
– met wie ik vrijwel meteen in de clinch zat – en nog iemand,
ik geloof Montagne. Ik stelde voor reportages in Guinea te maken via mijn contact met Diallo Telli daar en ook om Mohammed Heikal, hoofdredacteur van Al Ahram in Cairo te filmen.
Elkerbout kondigde aan me morgen te zullen laten weten wat
ze hadden besloten.
De Rijks Voorlichtings Dienst heeft Propria Cures gebeld en om
zes exemplaren van de krant met ons Adres aan de Staten-Generaal gevraagd.
Bracht Peter naar CS. We waren het eens dat we het zo heerlijk
hebben gehad dat woorden overbodig waren.
Zond prins Bernhard Propria Cures toe, plus een editorial uit The
New York Times over de verkwisting van miljoenen bij het Persepolis-feest: „Terwijl Teheran nog niet eens riolering heeft.”
Hij zal wel denken…
Milo Anstadt belde dat Ten Nuyl en Montagne best wilden samenwerken, maar Elkerbout „eng” had gedaan. Hij voegde eraan toe: „Jalousie de métier”.171
Frits Böttcher belt op om me te informeren dat we op 7 december de Club van Rome kunnen entertainen. De NOS moet de
gastheer zijn, vind ik. Belde Harry Hagedorn. „Ik dacht dat jij
dat diner zou betalen (…).” Hij zei verder over mijn kolom
Baikal in De Typhoon: „Ik zei maar niets waar anderen bij waren tijdens de lunch met Chanowski, maar je moet geen stukjes
meer uit Newsweek overschrijven.” Ik was betrapt. Hij had gelijk. Dat is dus de sympathieke kant van Harry Hagedorn. We
beginnen meer en meer uitstekende collega’s te worden. Echt
vertrouwen zal er nooit zijn.
Viel onder het lezen van Erich Fromm is slaap. Later staarde ik
naar het portret van mijn vader op de vleugel. Wat een enigma.
Het lijkt zo lang geleden dat hij er was: 1967. Dat kille graf, ons
aller voorland. Wat verdrukken we toch gedachten over de
dood, het onvermijdelijke moment dat ons allen wacht.
Richard Nixon heeft de AFL-CIO-vakbond toegesproken. De
voorzitter, George Meany, zegt in een reactie dat Nixon: „Een
zwakke man is en een zwakke man is een gevaarlijke man. Hij
is zwak, omdat hij bang is.” Nixon is een kletskous, zoals ik in
171 Elkerbout zou de VARA later verlaten en voor zichzelf beginnen. Was te voorzien.
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23 november 1971

Droomde van een vliegtuig dat prompt werd neergeschoten.
Ik meen me te herinneren bij De Horst. Kon meteen niet meer
slapen.172
Peter zei dat hij dacht met Casper best seks te kunnen hebben.
„Ik denk dat ik hem zou bijten.” Ik antwoordde: „In ieder geval na mij.”
De NCRV (Van Maanen) zag het niet zitten om in december op
het onderwerp Club van Rome terug te komen in verband
met de vergadering in Nederland. Frits Böttcher maakte in een
circulairebrief bekend dat er in het voorjaar van 1972 een Club
van Rome-tentoonstelling zal komen. De sponsor is de Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. We hebben toch
wel iets los gemaakt met onze film.173
Zond broer Theo 200 dollar om als begin op mijn rekening bij
Vontobel te storten. Meer heb ik nu niet.
Het voorgenomen huwelijk van Dewi Sukarno heeft vandaag
de voorpagina van De Telegraaf gehaald.
24 november 1971

Gisteravond stond Frits van Eeden voor mijn neus. Peter belde,
maar het gesprek werd niets. Frits kletste maar door. Hij was
verliefd op iemand van de KLM. Zijn oude vriend Ruud zag hij
nog wel eens. Frits is nu koster geworden van een kerkje bij de
Houtrustweg, waar hij in januari permanent gaat wonen. Heel
en passant vertelde hij dat vorige week een beeld van een paard
van hem was onthuld.
Heb via een bloemenman op de hoek een nieuwe interieurverzorgster, mevrouw Boomsma. Wanneer je zegt dat de rechterhanddoek voor de handen is neemt zij de linker.
Carel Das van Cinecentrum zegt nu dat Polytel, Hamburg maar
matig in sovjetprojecten belang stelt. Nu dat weer.
Aurelio belde. Dr. Gvishiani was in Neuchâtel ingesneeuwd
geweest. De Rus had dr. Peccei gezegd op de hoogte te zijn
van interne problemen bij de NOS: „But I told him you fought
back and you won. He has much admiration for your work.”
Vanmorgen legde ik eindelijk contact tussen Joop den Uyl en
André Spoor over de Luns-affaire.
172 Oorlogsdromen keerden altijd weer terug.
173 Dankzij de belangstelling van voorzitter Fockema Andrae.
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Amsterdam-Eindhoven
Stralende zon over het boerenland. Ontmoette Peter. Hij zag
er, ja, hoe uit? Hij had iets weldadigs over zich. „Je ziet eruit,”
zei ik, „of je net de buit binnen hebt.” Hij antwoordde: „Ik
heb heerlijk gefietst (…) en af en toe hoor je een koe en boe
(…), ik roep altijd terug (…), dit soort tochtjes zijn ‘a cure’,
weet je dat?” Met trimmen in het bos had hij een boer van in
de 50 ontmoet, die toen hij aan kwam rennen al naar zijn gulp
had gekeken.
Peter zoekt een boekje geschreven door een zekere Cohen:
Psychologie als science-fiction. Grenzen van Lifton heeft hij uit. Dineerden in Cocagne met een beaujolais.
Ik werd in Eindhoven door een auto van DAF afgehaald. Ik
ontmoette een meneer Van de Pol die over export naar OostEuropa gaat. In de Sovjet-Unie heb ik nog niet veel gedaan,”
zei hij. Theo Schaapveld, van public relations en nog een derde
man woonden het gesprek bij. Schaapveld had de heer Van
Doorne persoonlijk geïnformeerd, die onmiddellijk geïnteresseerd was geweest. Ik stelde voor dat er meteen een brief meeging gericht aan dr. Gvishiani en Schaapveld zei dat Van Doorne deze moest tekenen. Ik overhandigde een concept voor die
brief. We wachtten tot de bioscoopzaal vrijkwam en toen zag
ik de film DAF made in Holland die we op de Sovjettelevisie willen laten zien. Dan heeft de heer Tammenoms Bakker zijn zin.
Hij was niet onaardig, gemaakt door Hugenoot van der Linden
voor Cinecentrum. Zo haalt Carel Das zijn centjes binnen.
In 1970 was de omzet van DAF één miljard. Er zijn twee zonen
van de heer Van Doorne in het bedrijf. Eén is 39 jaar oud en nu
president van het bedrijf. De beide zonen hebben op hun beurt
drie zonen, die allen in het bedrijf zijn opgenomen. Niemand
roerde het onderwerp van een honorarium of vergoeding van
de door mij te maken kosten aan, dus deed ik dat toen ik met
Schaapveld alleen was. Ik volgde Konijns raad op, noemde
10.000 gulden als aanbetaling plus kosten.
Toen ik met Peter over Dewi Sukarno sprak, zei hij: „Dat is nu
een proteïsche persoonlijkheid,” refererend aan het boek van
Lifton.
25 november 1971

Droomde dat een levensgrote roofvogel op een rots zat, opsteeg
en een andere vogel najoeg en miste. De andere vogel ontkwam.
Wil Ledel174 vertelde dat zijn zoontje Lorenzo op school over
174 Hij was toen modetekenaar van de Volkskrant en zou in 1990 aan aids overlijden.
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Kompas, Loosdrecht
Lunch met Carel Enkelaar, Harry Hagedorn en Carel Das. Zeer
plezierig. Er werd natuurlijk flink gemarchandeerd, maar ik raak
eraan gewend, en alles verliep okay. Carel Enkelaar begrijpt
precies hoe ik opereer en in principe ondersteunt hij mij. Harry trouwens ook, zeker na de reis naar Moskou. Das heeft reële problemen met Polytel. Ze preferen een debat tussen Keldysh en Handler in plaats van een portret. Maar we kunnen
toch eerst korte filmpjes van 7 1/2 minuut maken over wie deze
twee heren zijn? Ze maakten bezwaar tegen Aurelio Peccei als
moderator, maar ik probeerde mijn been stijf te houden. Zij
twijfelden aan zijn gespreksleiderschap. Daar zit wat in, maar
tenslotte is hij ook een troefkaart.
Bracht mam bloemen. Het mistroostige weer hield me er vanaf naar vaders graf te gaan. Slap.
In ieder geval heeft Enkelaar mijn komende reis naar Moskou
goedgekeurd. Ik leverde concepten voor brieven om mee te
kunnen nemen, twee voor Enkelaar, een voor Das.
Prins Bernhard heeft een vierdaags privé-bezoek aan Roemenië
gebracht. Hij meent dat onze milieudeskundigen in Roemenië
nieuwe inzichten kunnen verwerven ten aanzien van de bestrijding van water-, lucht-, en bodemverontreiniging. Nieuwe industrieën mogen er niet dichter dan vijftien kilometer
rond een bebouwde kom worden gebouwd. Bossen worden in
verspringende vierkanten, als bij een dambord, gerooid.
Carel Enkelaar vroeg me aantekeningen te verwijderen, die ik
enkele jaren geleden in mijn dagboek maakte aangaande een
conflict tussen hem en de regeringscommissaris, want hem was
later gebleken dat zijn informatie onjuist was geweest. Indertijd had ik in overleg met Carel de journalist Frank de Jong op
de zaak gezet met het door Enkelaar toen gewenste resultaat.
Hierbij is die zaak rechtgetrokken. Ik verwijder niets, nooit.
Enkelaar is bereid gastheer te zijn bij een diner voor journalisten en de leiding van de Club van Rome. Het gaat erom een
deelnemerslijst op te stellen, deze beperkt te houden, zodat er
zinnige gesprekken kunnen worden gevoerd.
26 november 1971

Mijn artikel Heeft Luns ons misleid heb ik naar Vrij Nederland gezonden. Rinus Ferdinandusse vroeg me om 10.00 uur te komen. Ik ontmoette hem met Joris van den Berg, de enige man
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bij VN waar ik een hoge pet van op heb. Dit scheen Ferdinandusse uitstekend te weten, want hij stelde voor, om niet het
stigma te krijgen dat de vendetta Oltmans-Luns in Vrij Nederland
werd uitgevochten, dat Joris aan de hand van mijn artikel een
stuk zou schrijven. Hier ging ik direct mee akkoord, want het
ging tenslotte om openbaarmaking van de informatie en laat
Joris maar met de eer strijken. Mij best. „Ik vind het materiaal
belangrijker dan mijn reputatie dat ik dit wereldkundig zou
maken,” zei ik. Ik raadde Joris trouwens aan bij het samenstellen zowel met André Spoor als met Den Uyl contact te hebben. Ik vroeg wel 350 gulden voor het binnenbrengen van het
materiaal waar Ferdinandusse mee akkoord ging. Ik word nog
eens „rijk.” Ik vond hem deze keer trouwens aardig, maar hij
had ook een primeur van me nodig.
Telefoneerde dr. Philip Handler in Washington. Hij zei me
reeds te hebben geschreven met plezier te willen meewerken aan
een televisieprogramma met hem en Keldysh. De heer Keldysh
had weliswaar vorige maand een bezoek aan Amerika afgelast,
maar hij hoopte dat het alsnog spoedig zou plaatsvinden. „Doe
uw voordeel met deze informatie,” aldus Handler, „maar
spring er voorzichtig mee om.”
Vervolgens arriveerden kennissen van dr. Peccei, Dan en Erna
Segal uit de VS, met een film over de behandeling met LSD van
neuroses in Tsjecho-Slowakije. Peccei had blijkbaar precies op
dezelfde manier gereageerd; hij geloofde niet in de film en distantieerde zich ervan. Ik stelde voor dat we de film morgen bij
Thijs Chanowski zouden gaan bekijken. Ik haal Harry Hagedorn erbij.
Een chauffeur van DAF bracht de brief van de heer Van Doorne
om naar Moskou te nemen.175 Wie had ooit gedacht dat ik nog
eens voor DAF op pad zou zijn?
Mevrouw Croiset vertelde dat Gerard de artsen een plek had
aangewezen waar volgens hem nog een abces zat. De informatie was juist geweest. Het gaat nog niet beter met hem.
Emile van Konijnenburg waarschuwde: „Wanneer je over je
eigen centen praat, overleg dan eerst even met mij. Vertelde
hem dat zijn voorstellen door DAF wat betreft mijn honorarium waren geaccepteerd. Wat niet wegneemt dat wanneer Konijn nu, in 1971, zoiets tegen me zegt, ik allerminst ben vergeten dat hij zijn eigen toezeggingen – en die van de Groep-Rijkens tegenover mij – nooit is nagekomen.
De Segals kwamen ’s avonds voor een glas wijn. Peter was er
175 Zie kopiebrief d.d 26 november 1971, bijlage 11.
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176 Het was me dus toch gelukt die ontmoeting aan te zwengelen.
177 Robert Kroon werkte vanuit Genève voor De Telegraaf.
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ook. André Spoor belde. Hij had vanmorgen enkele uren met
Joop den Uyl176 doorgebracht. De fractieleider van de PvdA zou
Kamerstukken zien te achterhalen met wat Willem Drees ten
tijde van de Conferentie van Genève en in het Indonesië-conflict in het algemeen had gezegd. Wanneer het mij dan zou lukken om via oud-ambassadeur Howard Jones in Washington de
stukken te laten achterhalen betreffende de gesprekken tussen
Luns en John Foster Dulles over Nieuw-Guinea, dan zouden
we harde feiten hebben om Luns tegen de muur te kunnen zetten. De PvdA had overigens geen behoefte, zo had Den Uyl gezegd, om Joseph Luns een trap na te geven. Ik kon het verder
uit mijn hoofd zetten dat Luns of Van Roijen uit zichzelf de
waarheid op tafel zouden leggen. Ik verzekerde André dat ik me
niet wilde neerleggen bij defaitistisch geklets van de PvdA, want
het kwam er op neer dat Den Uyl feitelijk niets wilde doen.
Spoor begreep dat ik niet tegengehouden kon worden. Joris
van den Berg had nog geen contact met Spoor opgenomen,
dus ik telefoneerde Ferdinandusse.
De Telegraaf brengt een vijfkolomsartikel van Robert Kroon
uit Gland, Zwitserland177 over het feest van de 31-jarige Nahoko Nemoto, beter bekend als Dewi Sukarno. Zij vertelde nu
aan Kroon niet in het voorjaar van 1972 te zullen trouwen maar
zich dan te verloven. Zij beklaagt zich opnieuw over Bung
Karno’s behandeling in Suharto’s gevangenschap en benadrukt
tegenover Kroon dat Sukarno nooit een communist is geweest
net zo min als zij verbonden was aan de CIA, zoals dikwijls is
beweerd. Verder is de meeste informatie oude koek, behalve
details over Francisco Paesa, die zijn nieuw. Peter noemde het
een goedkoop verhaal.
Catherine Cleaver heeft in een lezing aan de Louisiana State
University gezegd dat de Zwarte Panter-organisatie is overgenomen door pro-Nixon-elementen en niets meer heeft te maken met het welzijn van zwarten in de VS. Het is niet langer
een revolutionaire club die voor zwarte Amerikanen strijdt.
In korte briefjes deed ik een laatste beroep op Willem Drees en
J.H. van Roijen als rechtgeaarde Nederlanders met hun informatie voor de draad te komen en ermee op te houden de reputatie van voormalige medestanders te proberen sauveren.
Peter ging mee naar Schiphol. Ik parkeerde de auto in de ondergrondse garage. We constateerden dat we nooit meer ruzie
hebben. Hij sprak als altijd erg lief over zijn moeder en zei dat
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hij haar lieveling was.178 Zij besprak altijd alle familieaangelegenheden met hem en vroeg hem dan, namens haar, een der andere kinderen179 het een of ander over te brengen.
Met de SAS flight 552 naar Kastrup gevlogen en nu met SU 551 A
van Aeroflot naar Moskou. Het is een gloednieuw straalvliegtuig met vier straalmotoren aan de staart. De stoelen zijn nauw
en vervelend.
Dommelde in en dacht na over wat Peter had gezegd. Hij vindt
dat de NOS-shit met Neelissen en Panoramiek, en daarna alle
ontwikkelingen met de Club van Rome, plus de rotzooi over
Joseph Luns me hebben veranderd. Misschien. Ik ben in ieder
geval aan het eind van mijn Latijn om loyaal en eerlijk resultaten te bereiken en vooral op die basis voor de NOS te werken.
Uiteindelijk gebruiken ze je contacten en je vist zelf achter het
net. Ik ga nu veel directer op mijn doel af, so help me God.
Lees nog eens in Oscar Wilde’s The Portrait of Dorian Gray.
Wanneer Wilde over nachten vol angst in de gevangenis spreekt
krijg ik een „flash”. Bij het lezen van de scène tussen Wilde en
Bosie moet ik voornamelijk aan Richard denken. Trouwens
Wilde moet zelf ook vrij gek zijn geweest. Peter vond zelfs dat
mijn gezicht, ogen en mond in de laatste paar jaar waren veranderd en menselijker geworden. Het drama van Oscar Wilde
boeit me.

178 Door de jaren heen leerde ik inzien dat dit volkomen waar was.
179 Peter had tien broers en zusters.
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29 november 1971

National Hotel, kamer 420
Diep geslapen en gedroomd. Werd wakker op het moment dat
ik Loet Kilian omhelsde. Hij zei: „Moet dat nou?”
„Behalve de dingen, die uit mezelf komen, lijkt me niets van
ook maar de geringste waarde.” – Oscar Wilde.
Hij stierf, nog maar 46 jaar oud. Ik zou met psychiater C.J.
Schuurman over Wilde willen spreken. Peter moet het ook lezen. Het valt me op hoe weinig Wilde rekening hield met de
zestien jaar jongere Douglas. Ik wilde dat Wilde, die zo dikwijls over spirit en priority of soul spreekt, ook maar een keer zou
erkennen dat hij pervers bezeten was om een zestien jaar jongere man te verkrachten, die dus Douglas heette.
Gisteravond kwam Sumartono meteen naar me toe. Het was
prettig om samen te zijn. Hij vertelde dat juffrouw Reiniers een
gebaar tegenover hem had gemaakt van „geen aandacht aan
besteden”, toen tijdens de vorige reis Harry en ik de ambassade
verlieten en iemand vroeg wanneer ik weer naar Indonesië zou
reizen. Ik antwoordde namelijk: „Als Suharto is opgehoepeld.”
Dit is een seksloze samenleving. Mij vallen alleen soldaten op,
de rest ziet er allemaal hetzelfde uit, armetierig meestal, een
beetje als in oorlogstijd. Grijs en grauw. Er worden weinig kleuren gedragen.
Ben om 18.55 uur in het befaamde Moskouse Conservatorium.
Ben van plan intens te genieten en de wereld te vergeten. Een
oud mannetje (en een oude vrouw) bedienden de garderobe,
waar ik mijn konijnenjasje afgaf. Zijn spierwitte haar en gezicht
roerden me. Er lag blijdschap, vriendelijkheid en een zekere kinderlijkheid op te lezen. Misschien is hij wel tevreden nog te kunnen werken en onder mensen te zijn.
Lees Oscar Wilde intussen. Hij zegt dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn zijn vijanden te kiezen. Maar wie kiest in hemelsnaam vijanden? Het klinkt of jezelf kiest om griep te krijgen.
Ik heb een plaats op de derde rij en een violiste uit het orkest
flirte. Twee rijen achter mij zit ambassadeur Tammenoms Bakker, die met twee dames arriveerde. Streepjespak à la Luns. Nu
weet hij meteen dat ik terug ben in Moskou.
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Het tweede pianoconcert van Brahms wordt magistraal gespeeld:
zwaar. Na twee encores vroeg de zaal om meer, maar ik ben vertrokken. De oude heer in de garderobe wilde me in mijn jas
helpen. Dat wilde ik niet en vertrok zonder tip te laten. Ik ging
terug en voelde me nog meer opgelaten toen ik hem een halve
roebel in kleingeld gaf. De auto van de ambassadeur met vlag
stond al te wachten.
„Cynisme is slechts sentamentaliteit, die een dag vrijaf heeft
(…)”. – Oscar Wilde.
„Verhevenheid van ziel werkt niet aanstekelijk”. – Oscar Wilde.
Als Wilde eens kon weten wat er zich nu, in 1971-1972 zoal
afspeelt in de wereld op het gebied van homoseksualiteit. Everywhere, zelfs in England, the good old Albion.
30 november 1971

Er staan weer duizenden mensen in de rij voor de tombe van Lenin. Beangstigend.
Een auto moet je een dag van te voren aanvragen en kost dan
2,80 dollar per uur. Veel papierwerk. Van taxi’s ben je nooit zeker en maar weinig chauffeurs begrijpen waar je het over hebt.
Het beste is de juffrouw van Intourist in het Russisch te laten opschrijven waar je heen moet.
Bij de Pravda kon de receptioniste de naam van Olga Chechotkina in onze letters niet lezen. Ik bracht Olga als gevraagd het
boek van Taylor over Vietnam, I.S. Stone over de Fifties en The
Age of Aquarius als speciale therapie.
Chocola is hier onbetaalbaar. Een plak kost twee of meer roebel. Drie kleine, platte reepjes zeventig kopeken.
Bezocht Asaturjan in het televisiehoofdkwartier. Hij scheen deze
keer gehaast. De tolk was louzy. Een contract neemt doorgaans
een halfjaar in beslag om tot stand te komen. Er moeten zo veel
instanties aan te pas komen, zelfs het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze noemden Spartacus een gigantisch project en
lieten doorschemeren pessimistisch te zijn over de mogelijkheid dit ballet te filmen. Was teleurgesteld. Ben eigenlijk blij dat
ik morgen weer kan vertrekken.
Ik heb Fedorowski gebeden en gesmeekt dat dr. Gvishiani meteen op Van Doorne van DAF zou antwoorden, opdat ik de brief
morgen mee kan terugnemen. Dan gaat er tenminste ook iets
wel vlot in Moskou.
Ahram Katchaturian is 1 en 2 december in Keulen. Ik wil hem
daar gaan ontmoeten.
Lees gefascineerd het Roman Polanski-gesprek in Playboy.
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1 december 1971

Ontmoette dr. Jermen Gvishiani voor tien minuten. Ik had een
180 Ik ontmoette admiraal Muljadi in 1966 tijdens een ontbijt met Bung Karno op het
Istana Merdeka in Jakarta.

141

Moskou

Sumartono kwam me halen. We reden naar zijn appartement
in een flatgebouw gereserveerd voor diplomaten. Het gebouw
was een haveloze troep. Het had ook een verfje nodig. De lift
kraakte en zuchtte van ouderdom. De flat zelf was haast primitief, een antieke keuken en de vloerbedekking was hopeloos.
Ongelooflijk. Geen wonder dat Ton naar Indonesië verlangt.
Ook de maaltijd, die hij had bereid, was miezerig. Bami met hier
en daar een schijfje worst. Zelfs helemaal geen groenten. Wel
nog wat rijst met enkele stukjes vlees. Je kunt hier natuurlijk ook
bijna niets krijgen.
We zaten tot één uur te praten. Toen hij me terugreed naar het
National Hotel werden we door een auto tot aan het Kremlin
Plein gevolgd. „Dat is de KGB”, zei Sumartono, „dat gaat hier
zo.” Ze reden zelfs vlak achter ons met volle, niet gedimde
lichten. Onbeschaamd. Hij vertelde dat ze vrouwelijke agenten op diplomaten afstuurden. Er was wel eens door een vrouw
aangebeld, die voorgaf de telefoon te willen gebruiken. Afrikaanse studenten die hoeren van de zoveelste verdieping uit het
raam flikkeren en andere verhalen. Diplomaten kunnen zich
niet bewegen zonder bespioneerd te worden. Een Cubaanse
diplomaat had in zijn gebouw het portret van Fidel Castro aan
de buitenkant van zijn voordeur, wat Sumartono bespottelijk
vond. Ambassadeur Muljadi had gezegd, wanneer ik zijn gezicht zie (dat van mij dus) ken ik hem misschien.180 Hij noemde
een Indonesische generaal, die onlangs De Verraders had gelezen.
Een andere diplomaat op de ambassade herinnerde zich dat ambassadeur Zain hem eens had gezegd: „Hij is de lieveling van
Bung Karno.” We spraken natuurlijk over Bung Karno. Ik legde met verve mijn positie vis-à-vis Indonesië uit. Ik raakte zo
opgewonden dat Sumartono tranen in zijn ogen kreeg. Wat ik
wilde zeggen was dat Indonesiërs zich op hun knieën behoorden te gaan schamen omdat zij Bapak aan zijn lot hebben overgelaten toen hij werd doodgemarteld door de generaalskliek
van Suharto. „Wat heeft Sukarno niet voor Indonesië gedaan?”
vroeg ik, „en wat doen deze verdomde generaals voor het land?
Hun zakken spekken, de smeerlappen.” Ik wilde Sumartono
meenemen naar mijn kamer om hem een kopie te geven van
een interview met Dewi Sukarno. Maar de vrouwlijke Cerberus
op de gang, die over alle gasten waakt, verbood dit.
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kleine agenda voorbereid en vloog er door. In ieder geval was
de brief van hem aan Van Doorne gereed.181
Ik stelde voor dat we premier Kosygin door een aantal WestEuropese TV-commentatoren via Eurovisie aan het woord zouden kunnen laten. Zij reageerden – Fedorowski was erbij – enthousiast. Ik vroeg of het niet beter was de heer Keldysh in Nederland te filmen, waarop dr. Gvishiani zei: „Waarom niet
wanneer hij in Washington is, dan heb je Handler en hem bij
elkaar?” Er waren ook twee secretarissen aanwezig die notities
maakten. Deze twee heren, Henry Shvedow en een assistent,
liepen mee naar beneden naar Fedorowski’s kantoor. Het viel
me op dat hij zijn boeltje zorgvuldig had afgesloten. Hij opende de deur en we bespraken een mogelijke outline voor een milieufilm.
Fedorowski: „Your idea of filming Kosygin was splendid. Now,
dr. Gvishiani will think about it, and, of course he is going to
tell his father-in-law.” Dat had ik ook aldus bedacht. Zij bewonen tenslotte dezelfde villa. Wanneer dit lukt heb ik een doorbraak en een coup tegelijk: Aleksei Kosygin op Europese televisie via Eurovisie als een internationale voetbalwedstrijd.
Fedorowski zei ook dat een kleine Nederlandse firma in Amerika voor de Russen computers kocht, maar er waren problemen
ontstaan bij het verkrijgen van onderdelen. Deze werden wel uit
de VS afgezonden, maar op een of andere manier verdwenen ze
spoorloos bij doorzending naar de Sovjet-Unie. Ik zei dat ik dit
eens met dr. Emile van Konijnenburg zou bespreken en misschien kon hij helpen door zijn luchtvaartcontacten.
Ontmoette bij State Television een meneer Kouznetsov, die vertelde dat er alleen met Italië een vijfjarencontract in overweging
was. Onderhandelingen over een mogelijk protocol waren aan
de gang. Carel Enkelaar zal in aanvulling op zijn brief van 26
november 1971182 naar Sergei Lapin, Chairman of the State
Committee for Television and Radio of the USSR Council of
Ministers ook nog eens moeten telegraferen. Kouznetsov adviseerde dit: „I am not high-placed enough to take decisions.”
Hij vroeg vooral zijn naam in het telegram te vermelden.
Fedorowski vertrouwde me overigens nog een informatie toe.
De man, die in Holland computers voor de Sovjet-Unie aankocht, had hen gezegd in verschillende landen bankrekeningen
te hebben. Het was gebleken dat hij had gelogen. „He is sending every day long cables by telex and now he wants to come
here to look for his lost shipments.”
181 Zie bijlage 12.
182 De brief overhandigde ik aan Kouznetsov.
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Moskou

Sumartono zei gisteravond: „Ik kan Spartacus honderdmaal
zien.” Ik ook dus.
Mevrouw Wolkova vroeg me naar haar kantoor te komen. Tot
mijn verwondering kondigde ze aan geen relevant materiaal
over de president van de Academie van Wetenschappen, M.V.
Keldysh, te kunnen achterhalen. Zij zou nog verder zoeken en
over een paar weken materiaal naar Amsterdam nazenden.
Wandelde een uur in de motregen. Ik vind het voor de kinderen
die om kauwgom vragen zelf vernederend als zij zo bezig zijn.
Soms kijken oude, bleke gezichten van mensen van het „oude
regime” in verbazing en verwarring naar me. Wat kan er in hemelsnaam in hun hoofden omgaan bij het zien van een welvarende man uit het westen? Vrouwen kunnen steels een lachje
weggeven en zijn eigenlijk dikwijls flirterig. Er wordt veel geginnegapt. Ze hebben kennelijk geen kaas gegeten van gays en
weten dit ook niet in te schatten.
Wond me op toen de KLM-employé begon met te zeggen dat
mijn naam niet op de passagierslijst voorkwam. Een Intouristauto bracht me naar het vliegveld met een chauffeur met Edenhat. Hij noemde het Russische vehikel „our Rolls Royce”. Hij
reed als een smid. Kocht een model van de TV-toren van Moskou.
De heer Van der Ploeg, KLM-vertegenwoordiger, vertelde dat
sovjettelevisie al twee filmpjes van de KLM liet zien en a.s. zondag komt een derde. Wat een gelul van Tammenoms Bakker
met zijn „wat staat er tegenover.”
„A psychopath is a moral imbecile.” – Cesar Lombroso.
Sumartono vertelde overigens dat de avond dat hij mij na middernacht naar het National Hotel had gebracht er tweemaal ’s
nachts was opgebeld en weer opgehangen. De KGB wil weten of
hij bij mij was blijven slapen of was teruggekomen. Tot 02.00
uur ’s nachts kon hij nooit de BBC krijgen. Daarna werd er door
de Sovjets niet meer gestoord omdat iedereen dan sliep.
Kocht Russische champagne, zoals broer Theo heeft gevraagd.
„(…) the astonishing fact, that lack of love, even cruel treatment, in childhood seems often among psychopaths to produce
the power to inspire love and fanatical devotion.” Playboy
Hoogendijk van Elsevier reist mee terug Hij heeft dus eindelijk
de Sovjet-Unie ontdekt. Hij is samen met een lange lul, met
wie ik eens mee naar huis ben gegaan in Amsterdam-Oost om
een nummer te maken dat mislukte. Geloof dat hij recensent
is.
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KLM-flight 853
Ik vind de damesstewardessen in uiterlijk en general appearance
hollend achteruitgaan. Het selectieproces wordt natuurlijk ook
steeds meer „verfijnd”. Zo is de selectie voor Nijenrode ook
naar de knoppen gegaan. Sumartono vertelde dat SAS en Swiss
Air dikwijls Indonesische diplomaten vrije tickets gaven: „Maar
de KLM nooit, terwijl we toch heel dikwijls met de KLM vliegen.” Hij kent de Hollanders – en de KLM vooral – nog altijd
niet.
Tien Indonesische ambassadeurs worden vervangen, waaronder generaal Taswin Natadiningrat in Den Haag. Nu komt de
smeerlap generaal Alamsjah als ambassadeur naar Nederland.
Weten ze dan op Buitenlandse Zaken helemaal niet meer dat
ik hem in 1966 in de publiciteit bracht vanwege het corruptieschandaal met de heer Worms, Cornelis Verolme, Adam Malik, de Pertamina Olie Maatschappij en die andere notoire Suharto-corruptor, generaal Ibnu Sutowo? Natuurlijk is deze
schurk automatisch agreement verleend en zal straks op Soestdijk
zijn geloofsbrieven aan koningin Juliana overhandigen bij een
glaasje sherry. Ze doen maar. En Suharto lacht in zijn vuistje
want hij neemt iedereen in de maling.
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2 december 1971

Bij thuiskomst vond ik een briefje van Casper van den Wall
Bake met twee fantastische foto’s van zichzelf. De schat. Hij is
het helemaal, sexy to the limit.
Droomde allerakeligst. Peter was weer zoek. Hij was samen
met een zekere Hans.
Vrij Nederland is uitgekomen, met mijn verhaal geschreven door
Joris van den Berg: HEEFT LUNS ONS MISLEID? Als tweede titel:
ONDERZOEK NAAR HET NIEUW-GUINEA-BELEID NOODZAKELIJK.
Natuurlijk is dit noodzakelijk, maar wat heeft zich de laatste
dagen afgespeeld? Joris stelt onomwonden de vraag of Luns geschiedvervalsing pleegt „met de hardnekkige wil om zichzelf
vrij te pleiten, dan moet worden geconstateerd dat hij letterlijk
alles heeft gedaan om een conflict in het Verre Oosten te helpen bevorderen.” Zo is het dus precies, en hiertegen hebben
de groep-Rijkens en ik ons nu juist met hand en tand verzet.
„De vraag moet gesteld worden of de heer Luns wel de meest
geschikte diplomatieke (en niet zozeer politieke) figuur is de
NAVO in deze ontwikkelingsfase te leiden.” Prima. Dat is wat
ik al heel lang bedoel.
Joris vervolgt: „Het gruwelijke ervaringsfeit doet zich voor dat
Van Roijen zwijgt, dat Drees zwijgt, dat Zijlstra (delegatielid
in Genève) zwijgt. En dat Luns dus in feite speculeert op het
fatsoen van anderen, die wellicht ook niet gebaat zijn met een
in deze vorm weer oprakelen van de geschiedenis rondom de
kwestie Nieuw-Guinea, waarin niemand brandschoon was.”
Dit is dus ook wat prins Anak Agung steeds zegt. Maar volgens
mij speculeert Luns niet op het „fatsoen” van deze heren, allen
geridderd en gegrootkruist wegens verdiensten voor het vaderland, maar op de lafheid en onvaderlandslievendheid van de crème de la crème in de politiek van Den Haag.
Joris constateert verder dat alleen de Indonesiërs geen stilzwijgen over de gang van zaken bewaren, wat gedeeltelijk waar is,
maar Indonesiërs kunnen op dit moment in hun geschiedenis
het ook niet al te enthousiast opnemen voor de aan Indonesische kant eveneens momenteel verguisde Sukarno. Tenslotte
zetelt nu in Jakarta een CIA-bewind wat bepaald geen garantie
145
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is voor het achterhalen van de geschiedkundige waarheid of
feiten.
Tenslotte komt Vrij Nederland met een suggestie, namelijk om
professor dr. S.L. van der Wal, van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis te Utrecht opdracht te geven de affaireLuns en Nieuw-Guinea te laten uitknobbelen. Op mij komt
het over als op een op de lange baan schuiven compromis.183
De overzichten uit de weekbladen besteden aandacht aan de VNprimeur, maar niet overmatig en de Volkskrant slechts drie regels.
Dat zegt weer alles. De druiven zijn zuur.
Ik belde Joris van de Berg die van mening was dat Willem Drees
„wel moest” reageren op dit stuk. Ik heb er namelijk voor gezorgd, wetende dat Willem Drees erop uit was prins Anak
Agung de mond te snoeren184, dat de volgende passage in VN
stond ten einde de smerige spelletjes van de bonzen in Den
Haag bij voorbaat te neutraliseren.
KETJAP
Anak Agung gaat nu een boek schrijven.
Het zal in het voorjaar van 1972 verschijnen (Uitg. W. van Hoeve, Den Haag).
Nu is al bekend, wat de teneur zal zijn
van de lezing die Anak Agung geeft over
het mislukken van de zo belangrijke Geneefse Conferentie, waarbij hij optrad als
Luns’ tegenhanger. De reactie van Luns
op de Indonesische ontwerpresolutie was
anders dan de voormalige bewindsman
het doet voorkomen. Hij moet van het
begin af de bedoeling hebben gehad de
Indonesische delegatie te vernederen. In
privé-gesprekken schildert Anak Agung
het verloop van dit gebeuren als volgt.
Toen hij tijdens de officiële zitting van
de beide delegaties (en niet „in de gangen”, zoals Luns beweert) de ontwerpresolutie aan Luns overhandigde, reageerde deze op de van hem te verwachten
„komische” wijze met: „Het lijkt wel
wc-papier dat iemand ergens heeft laten
slingeren.” Hierop zei prof. Sumitro (delegatielid, nu minister van Economische

Zaken in het kabinet Suharto) fel: „Mijnheer Luns, u moet hier geen ketjap verkopen.” Luns vroeg toen nog wat dat
mocht betekenen (iets tegen beter weten
in zeggen), en Anak Agung heeft Sumitro toen gesust. Hij zegt daarover: „Ik had
grote moeite mijn mensen (Leimena, Sumitro, Roem, Zain) tot kalmte te brengen. De Indonesische delegatie was zeer
verontwaardigd.”
Maar er is meer. Voor zijn boek, is Anak
Agung dezer dagen (3 november jl.) bij
de heer Drees Sr. geweest. Uit zeer betrouwbare bron weten wij, dat de oude
heer Drees hem bij die gelegenheid met
de armen ten hemel geheven de volgende woorden heeft toegevoegd: „De heer
Luns heeft ons misleid.” Uiteraard is dit
vertrouwelijk, maar alles is vertrouwelijk. Wat Van Roijen in Den Haag besprak was ook vertrouwelijk, wat Dulles
tegen Luns zei ook, alleen de heer Luns
zelf lekt telkens naar buiten wat hem de
gunstigste voorstelling van zaken lijkt.

Hiermee stonden Willem Drees en ambassadeur Anak Agung
Gde Agung reeds bij voorbaat schaakmat, want wat de oudpremier nu nog tegen de Indonesische voormalige minister ook
zou zeggen, het konijn was permanent uit de hoed. Ik belde
183 Wat het ook precies is geworden.
184 Wat overigens uiteindelijk zou lukken.
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185 Die een onderzoek naar de moord op JFK had gedaan.
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achteloos Emile van Konijnenburg, die met hese, trillende stem
van boosheid verklaarde dat Anak Agung en Spoor des duivels
waren, omdat ik de inhoud van hun gesprekken in Vrij Nederland naar buiten had gebracht. Van een ambassadeur van Suharto begrijp ik dit. Van Spoor helemaal niet. „Ik zal nu Anak
Agung adviseren,” aldus Konijn, bij wijze van wraak, „om zijn
gesprek met Willem Drees niet in zijn boek te zetten, zoals hij
van plan was te doen.” Ik geloof er helemaal geen moer van.
Gezien de druk van Drees – en anders wel via druk van Den
Haag op Suharto – zou Anak Agung de bekentenis van Willem
Drees dat Luns iedereen heeft belazerd, nooit hebben gepubliceerd. Er diende met scherp te worden geschoten, dat deed
meneer Luns tenslotte ook. Terugschieten is het enige wat deze
schuinsmarcheerder begrijpt. To hell with de Haagse bastards, die
zich altijd weer achter elkaar verschuilen, in het landsbelang
natuurlijk! Het is om te gillen.
Een uurtje later belde ik Van Konijnenburg weer. Hij was al een
stuk gekalmeerd. Ze denken allemaal eerst aan eigen contacten
en belangen en niemand stelt het landsbelang voorop. En zij
zijn nu juist de zogenaamde „landsdienaren”.
Life met zijn 5,5 miljoen oplage zal veertig tot vijfenveertig
journalisten moeten ontslaan. Hoe werkt dit?
Jim Garrison, officier van Justitie in New Orleans185 is vrijgesproken van de beschuldigingen bij een illegaal gokspel steekpenningen te hebben aangenomen. Wat zijn ze in de VS toch
tot gemene streken in staat. Het vrijste land van de wereld, behalve wanneer je in de JFK-moord duikt.
Carel Enkelaar zendt een briefje dat het door hem aan te bieden diner op 7 december in Hotel de Wittebrug doorgaat. Tot
mijn verbazing is Ton Neelissen eveneens uitgenodigd. Ik reclameerde bij Harry Hagedorn. Hij begon meteen met: „dan
kom ik niet.”
„Man, je reageert als een klein kind. Denk nu even na,” antwoordde ik. Hij zal het met Enkelaar bespreken. Het blijven
boeren. Wat moet Frits Böttcher wel denken? Neelissen zegt
mijn medewerking op en Enkelaar nodigt de man uit voor een
diner dat door mijn toedoen totstandkomt.
Caspers portret staat nu op mijn bureau. Met mijn ouders en
Peter natuurlijk. Met hem zijn weer problemen. Philip Nasta
is overwerkt en vertrekt naar Spanje. Een zekere Wichert belde
me al een paar maal op. Peter had hem ontmoet en was mee
naar Duivendrecht geweest. Er waren verder brieven van Dane
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uit San Francisco en die aandacht maakt me weer van streek.
Ik zet nog eens een punt achter Peter. Straks is hij weer hier en
kan ik naar het gezeik over de telefoon van ene Wichert zitten
mee te luisteren. In dit opzicht kan ik Peter niet vertrouwen.
Dan heb ik nog liever Casper hier, die echt voor mij komt. Ik
overweeg Peter te bellen niet te komen.
Hier past, twintig jaar later, een aanvulling. Uit wat ik hier in mijn
dagboek noteerde blijkt weer ten overvloede dat ik op ieder moment dat hij een ervaring met een ander had, die de schijn van enige ernst in zich droeg, opnieuw bij mij onweerstaanbare jaloeziegevoelens opborrelden, alsof hij op seksuele relaties met anderen
geen recht zou hebben, terwijl ik dacht dat ik verwerkt had dat
Peter en ik voor het leven nooit anders dan platonische vrienden
zouden zijn (dus geen seks). Om te beginnen had ik die zelf aan de
lopende band. Deze flutontmoetingen, meestal in de womb pool
(saunabad Thermos), betekenden verder niets. Saunaontmoetingen
komen neer op een variant van mutual masturbation. Of zoals ik het
in de loop der jaren als mijn persoonlijke motto formuleerde: keep
the plumbing running. Maar zodra Peter hiermee bezig was keurde
ik dit af en sloeg ik op hol, zoals hierboven aangegeven. Door de
jaren heen heb ik pas leren begrijpen en ervaren dat Peter en ik tot
in lengte van dagen onverbrekelijk vrienden zullen zijn en blijven,
losstaand van seks, want dat heb ik al meer dan twintig jaar niet
meer met hem gehad.
3 december 1971

Peter belde gisteravond. „Ik weet dat je upset bent, dus ik dacht,
ik zal die schat nog even welterusten wensen.” „Je denkt toch
niet echt dat ik naar Amsterdam kom om met Wichert te gaan
eten? Ik liep hem tegen het lijf, het blote lijf, dat is alles.” Sliep
onrustig.
07.10 uur
Eén voor één gaan de lichten in de huizen en flats in Amerbos
aan.
Mam speelt vandaag kwartet in Bilthoven.
Ik regelde, als beloofd, dat Lorenzo Ledel met zijn moeder
Emmy Huf op de persconferentie van Aurelio Peccei186 zal kunnen zijn.
„Cultuur is het proces waardoor de mens de tijd in zijn macht
krijgt.” – A. Korzybski.
186 Zie ook het fotokatern.
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187 Oscar Wilde, De Profundis, Meulenhoff Reeks, Amsterdam 1971. Ik zie dat alle voorgaande citaten van Wilde uit dit boekje zijn dat ik in Moskou las en niet uit The Portrait of Dorian Gray.
188 Ik zou haar later ontmoeten en tot haar dood toe bevriend met haar blijven.
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Zond ambassadeur Anak Agung in Wenen een telegram: „Please
have faith preparations were most careful will contact you soon,”
waarmee ik wilde zeggen: ik wist wat ik deed met Vrij Nederland te informeren. Een tweede telegram naar Jim Garrison:
„Congratulations and greetings.” Een derde telegram aan dr.
Philip Handler in Washington refererend aan mijn jongste ontmoeting met Gvishiani en het verzoek het maximum aan biografisch materiaal over zichzelf naar Amerbos te zenden. Daar
zal ik minder moeite mee hebben dan het geklier in Moskou om
gegevens over Keldysh te krijgen.
Ben wat Peter betreft weer wat gekalmeerd. Zijn dergelijke vlagen van woede feitelijk chemische processen? They must be.
We know absolutely nothing about how and why we function
the way we do.
„Grote hartstochten zijn voor de groten van ziel, en grote gebeurtenissen kunnen alleen gezien worden door hen die er op
dezelfde hoogte mee staan (…). Ze staan met hun neus op zijn
geheim en weten er niets van” [over Guildenstern en Rosencrantz in Hamlet]. „Verhevenheid van ziel werkt niet aanstekelijk (…),” dit slaat op mijn „bezit” willen nemen van Peter.
„Toen jij je meester had gemaakt van mijn leven, wist je niet
wat je ermee doen moest.” – Oscar Wilde187
Fortmann citeert Margaret Mead, een vrouw die me interesseert.188 Op Bali constateerde zij: „Dat de Balinese moeder gewoon is de emoties van het kind uit te lokken, maar daarvoor
niet veel terug te geven. Zij blijft tegenover het kind ongeëngageerd. Het kind leert op den duur daarin te berusten en ontwikkelt een persoonlijkheid die niet gemakkelijk in gevoelscontact treedt met anderen, maar voor uitdrukking van gevoelens gebruikmaakt van rituelen en zich gemakkelijk terugtrekt
in een psychisch isolement door middel van trances, die in de
cultuur zeer veel voorkomen.” Ik sta hier bij stil, want Bung
Karno’s moeder kwam uit Bali. Hij heeft het tegenover Cindy
Adams aldus omschreven: „I am the child of a Balinese Mother
of the Brahmin Class. My Mother, Idaju, is of high caste descent. The last King of Singaradja was the uncle of her.” En verderop: „The last King of Singaradja was cheated out of his
kingdom, fortune, home, lands and all his possessions by the
Dutch. They invited him onto one of their warships for a talk.
Once abroad, they forcibly detained him, and then banished
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him into exile (…). Mother’s hatred of the Dutch she passed on
to me.”189
Wanneer niet Cindy Adams maar ik deze zin van Bung Karno
had beluisterd had ik hem ertegen beschermd, want de achteloze lezer zou hieruit kunnen concluderen dat president Sukarno alle Nederlanders a-priori haatte, wat absoluut onwaar was.
Wat hij hier natuurlijk duidelijk bedoelde was dat hij het Hollandse kolonialisme en imperialisme haatte. Wist Cindy Adams
veel. Hollanders hadden juist boven alle andere mensen op deze
wereld bij Bung Karno een streepje voor. Dit weet ik zeker.
Maar wat Margaret Mead hier stelde interesseert me hevig. In
hoeverre heeft deze Balinese adat invloed gehad op Bung Karno’s verdere leven en diens relaties tot zijn echtgenoten, kinderen en mensen in het algemeen? Hoop dat onderzoekers hier
eens in zullen duiken.
Fortmann spreekt erover hoe de cultuur eigenlijk een intermediar systeem is tussen het individu en zijn fysische en sociale
omgeving enerzijds en tussen het individu en zijn lichaam anderzijds. „De cultuur is letterlijk een centrale factor: zij bepaalt
hoe andere systemen werken. Zij beïnvloeden elkaar. Er is altijd circulaire causaliteit.” Eigenlijk is de Club van Rome dus
bezig „de circulaire causaliteit” tussen de wereldgemeenschap
en de planeet (fysieke mogelijkheden in het universum) uit te
kienen, of althans dat is wat zij zou moeten doen.190
Ontmoette de heer Martin van Doorne in Eindhoven om hem
de brief van dr. Jermen Gvishiani persoonlijk te overhandigen.
Het zal me benieuwen. Hij is midden veertig, klein van postuur (klinkt als Gerard Croiset). Hij ontving me in een zijkamer.
We spraken twintig minuten en bij mijn vertrek vroeg Theo
Schaapveld waar de tweede vijduizend gulden naartoe moesten.
Die gaan dus naar Zürich. Toch wel prettig een extra 10.000
gulden in de wacht te hebben gesleept. Heb er ook het nodige
voor bedacht en gedaan.
Vanmorgen zou ik met mam en broer Theo naar het graf van
vader hebben willen gaan. Vertrek nu naar Keulen om Ahram
Khatchaturian in het Dom Hotel te ontmoeten. Op een gerooid koolveld zie ik een paar honderd schapen met een schaapherder en drie honden. Merkwaardig wat die honden op de
wensen van de mens met hun „verstand” in staat zijn te doen.
Wanneer Willem Drees blijft draaien en alle betrokken partijen
kiekeboe blijven spelen zal er een andere manier moeten wor189 Cindy Adams, Sukarno, an Autobiography, Bobbs-Merrill Company, New York 1965,
p. 19.
190 Fortmann, Inleiding tot de Cultuur Psychologie, p. 82.
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den gevonden om hen „de geheimen” te ontfutselen. De afrekening met Luns moet definitief zijn. Ik heb een brief van Thijs
Chanowski voor Khatchaturian bij me.
De maestro excuseerde zich in het Duits voor het feit dat ik
even moest wachten, zoals great men doen. Bung Karno deed in
1957 hetzelfde toen ik hem op het paleis wilde spreken.191
Katchaturian was me beneden komen halen. We gingen naar
zijn suite 108. Er waren twee vertalers. „Are you Russian?”
vroeg ik. „No, I am Armenian,” zei degene die er het aantrekkelijkst uitzag. Had het kunnen weten, want Ahram is zelf Armeniër. Hij verteld dat dr. Jermen Gvishiani hem op 31 oktober had opgebeld over een mogelijkheid van een internationale verfilming van Spartacus. Hij zou later een ontmoeting met
Gvishiani thuis hebben. De maestro gaf meewarig te kennen
dat de hiërarchie van de Moskouse bureaucratie een struikelblok
zou vormen en dat er drie versperringen op onze weg zaten, te
weten Madame Furtsewa, al eerdergenoemd, en de heren Lapin
van de staatstelevisie en Romanov van Sovin Film.
Hij overviel me met de vraag wat mijn belang in de zaak was.
Ik bloosde. Ik zei dat ik op mijn vierde jaar al cello speelde en dat
mijn moeder vandaag in Bilthoven strijkkwartet speelde op haar
72ste jaar. Vervolgens merkte hij op dat ik op de cellist Tortelier leek. Als we Spartacus inderdaad zouden filmen was de muziek voor hem van het grootste belang. Hij vroeg zich af hoe
magnetic tape in het Bolshoi Theater zou overkomen met alle
nodige lichten en dan ook nog de dansers. Hij vroeg op de man
af: „Is your film aiming at commercial purposes or at art?” Ik
legde uit Spartacus tijdens een bezoek aan Moskou te hebben
ontdekt, dat ik eigenhandig anderen had proberen te interesseren en dat we wilden proberen om via Amerikaanse deelname
dollars voor het project te krijgen. Natuurlijk zou het een kunstprogramma worden.
Khatchaturian gaf aan dat we met ons project in een wespennest van naijver en jaloezie van instanties en ministeries in
Moskou terecht waren gekomen. „Our ministers do not know
what is needed. They tell us, composers, what to do.” Hij
maakte duidelijk dat hij absoluut het laatste woord zou willen
hebben bij de opnames. „I want to take the time for it and make
it the most beautiful production, the best of Spartak,” zei hij.
Daarop kwam mevrouw Khatchaturian binnen, zeer eenvoudig
en aardig. Zij sprak Frans. „In Russia everything goes slow,”
zei hij. „Therefore, do not try to push your project. It will go
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forward step by step.” Hij was het er mee eens dat dr. Gvishiani een invloedrijke bondgenoot zou kunnen zijn. „Where do
you want to film?”
„In the Bolshoi, of course.” Maar misschien vroeg hij dit om me
uit te horen of de film ook in het buitenland kon worden gemaakt zonder de Moskouse obstakels. Wat me het meeste verbaasde was dat nog niemand dit ballet voor televisie opnam.
Neem de trein terug via Venlo en Eindhoven. Het blijft een
vreemde zaak soldaten te zien met schouderlang haar. Ik lees
dat in de afgelopen week in Vietnam negen Amerikaanse militairen sneuvelden en achtenzeventig gewond raakten. We letten
er niet meer op, maar die waanzinoorlog van Nixon gaat nog
altijd overminderd door. Hoe is het mogelijk?
De heer Martin van Doorne zei vanmorgen dat DAF een aantal
jaren had geprobeerd vaste voet in de USSR te krijgen zonder
enig resultaat. Daarom verbaasde hem deze weg via mij en nog
wel via dr. Jermen Gvishiani zelf. Mij helemaal niet.
Bij thuiskomst telefoneerde ik Peter, die zei net „gezuiverd”
uit het bos te zijn teruggekomen.
Warempel zit Joseph Luns doodgemoedereerd bij de lul Willem Duys, voor mij de phoniest guy op de Nederlandse televisie,
met zijn eeuwige gemeenplaatsen. Er gebeurt natuurlijk niets.
Weet Duys veel. Hij meiert met Luns over bedden, die niet lang
genoeg waren voor de ministers rijzige postuur. Ten overvloede prees Duys ook nog de eindeloze leugenverhalen in de zojuist verschenen Memoires van Luns aan.192 De man werd door
het televisiepubliek luid toegejuicht. Men ging er zelfs bij staan.
Onbegrijpelijk. Hij heeft ook weer iets „unieks” gezegd, althans volgens Associated Press. „Vroeger moest men in een
rede minstens driemaal over God spreken. Tegenwoordig was
het de milieubescherming.” De NRC zet erboven: „Luns: God
is nu milieubeheer.”
4 december 1971

Peter arriveerde tegen middernacht met twee Sint-Nicolaascadeautjes.
Hij had bonje met een leraar gekregen omdat hij tijdens de les
mandarijnen en wortelen at. De docent was een half uur eerder
vertrokken. Ook had hij op de verjaardag van zijn moeder veel
gehoord over de levens van zijn negen zussen. Er kwamen liaisons dangereuses voor met andere mannen. Zijn moeder had ge192 De pocket over de Memoires van Luns, gebaseerd op de eerder in Elseviers verschenen verhalen is uit Amerbos door iemand meegenomen en nooit teruggebracht.
Kan dus geen uitgever noemen.
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5 december 1971

Broer Theo arriveerde na 18.00 uur en bracht een nieuwe doos
Nestrovit en als cadeautje een jamlepel mee.
Gaf hem de Russische champagne en twee dozen zeep, één
voor mam en één voor Nellie. Ik telefoneerde mam dat Sint
voor haar op Amerbos iets had achtergelaten: „Oh, wat gek,”
zei ze. Peter prepareerde een heerlijk light supper : omelet met
champignons à la Grec. Peter zei dat Theo’s ogen stonden zoals
de mijne vroeger.
Jan Cremer belde in paniek. Hij had eigenlijk even geen verblijfplaats en onderdak. „Wanneer ik ergens vijfduizend gulden
vandaan haal is het geld meteen weg aan schulden. Ik weet het
niet meer,” zei hij. „Ik word er doodziek van. Ik denk dat ik
maar weer naar Amerika ga.” Zou dat helpen? Ik ben niet in een
positie hem te helpen.
Emile van Konijnenburg was vanmorgen weer gekalmeerd.
Hij had het boek van Luns gelezen en ik sta erin.
We hebben ook Heldring voor het Club van Rome-diner uitgenodigd. Heldring heeft tegen André Spoor gezegd: „Die Enkelaar is nogal een patjepeeër.” Dat weten we. Maar hij is ook
193 Gebruikte die kaasschaaf vanmorgen 2 juni 1991 in Hillbrow, Johannesburg.
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zegd: „Die toestanden kwamen vroeger niet voor.” Mam zegt
steeds hetzelfde.
Opende zijn pakjes. Een kaasschaaf 193 en een hart van chocola –
bij gebrek aan een gouden hart (…). (Ik gaf hem honderd gulden om iets voor zichzelf te kopen: lang niet zo aardig.)
Joris van den Berg noemde in zijn televisierubriek in de Volkskrant het verschijnen van Luns bij Willem Duys: „de echte Sinterklaas.” „Omdat Luns erin is geslaagd politiek en piasserij
knap door elkaar te mengen wil niet zeggen dat een zaal om die
reden in extase moet applaudisseren als hij zegt dat een minister
van Buitenlandse Zaken eigenlijk niet zoveel voor de Kamer
hoeft te verschijnen omdat dit maar knap lastig is. Want dan
klapt zo’n zaal voor zijn eigen democratische domheid en de
heer Luns lacht dan voor een keer niet om zichzelf maar om de
mensen, die hem nog steeds tot onwaarschijnlijke hoogte in de
populariteitstest laten stijgen.” Joris had er net zo goed aan
kunnen toevoegen dat deze natie, met of zonder parlementaire
controle, Luns jarenlang ongemoeid liet om zijn streken in het
buitenland bot te vieren, vooral bij degenen, als Sukarno of de
Kennedy’s, waar hij de pik op had. En waarom kon hij hen
schieten? Omdat tenminste zij deze paljas grondig door hadden.
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hoofd van de programmadienst van de NOS. André probeerde
Heldring te overtuigen om te komen.
Nu is Jim Garrison met tien andere personen in New Orleans
aangeklaagd wegens belastingfraude. Ze blijven aan de gang met
die man.
6 december 1971

In een droom zat Bung Karno recht tegenover mij en zei:
„Ach Wim, Dewi is een meisje,” maar de rest is weggevallen.
Laatst schreef ik Dewi dat ik blij was met haar uitspraak tegen
Robert Kroon dat zelfs de ter dood veroordeelde minister Subandrio nog een betere behandeling van Suharto had gekregen
dan president Sukarno.
Peter is mee geweest naar de jubileumviering ter ere van Wim
Wertheim in de aula van de Lutherse kerk. Hij is vijfentwintig
jaar hoogleraar. Ruth McVey gaf een gastcollege.
7 december 1971

Ik droomde van een tijdschrift met een omslag van de moeder
van Eldridge Cleaver. Ik probeer een „link” te vinden. Bij de
Wertheim-viering werden tijdschriften rondgedeeld met zijn
portret op de omslag. Maar hoe kom ik aan Cleavers moeder?
Was bij mam in Bilthoven maar er hing toch een zekere koelheid over de ontmoeting.
Ontmoette Emile van Konijnenburg in reistenue op het station
in Utrecht. Hij vertrok met drie koffers naar Wenen voor een
ontmoeting met Anak Agung. Hij zag er eigenlijk nogal vreemd
uit. Konijn dacht overigens dat de enige manier om Luns werkelijk een doodsklap te geven was via The New York Times. Vrij
Nederland hielp helemaal niets.
Haalde Aurelio Peccei in Rotterdam op, die zich vanavond
achterin mijn TR 5 wrong, opdat ik ook Hugo Thiemann kon
meenemen. Was ook in Rotterdam waar in het bijzijn van koningin Juliana de Club van Rome-tentoonstelling werd geopend. Ik stelde Aurelio aan Lucia Böttcher voor, die hij nog
niet kende. Fred Emmer liep rond om opnamen voor het NOS
Journaal te maken. In Hotel De Wittebrug stelde ik Aurelio aan
Carel Enkelaar, Harry Hagedorn en Ton Neelissen voor. Ook
Joop van Os was er en een technicus die een film zou vertonen. Ik zat gelukkig naast André Spoor, wat de avond plezierig
maakte. J.L. Heldring kwam tenslotte ook, druipend van kale
kak. Vraag me altijd af waar dit voor nodig is. Of zoals mevrouw Van Vliesvleugel het eens zei: „Is men het, dan is men
het ook, maar is men het niet, welnu, dan is men het ook
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8 december 1971

Bezocht mam. Ze zei dat mensen als Carel Enkelaar zich gelukkig zouden mogen prijzen deel te kunnen worden van mijn
contacten in de wereld. Leg ze dat maar eens uit.
Ik haalde Aurelio vanmorgen op het kantoor van Frits Böttcher
af – ironisch genoeg de voormalige woning van Luns – en
194 Godfried Bomans, Erik of het klein insectenboek, Het Spectrum, Utrecht 1941, p. 45.
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niet.”194 Ton Neelissen heb ik als lucht beschouwd. Eigenlijk
had Heldring zelfs aan Spoor gevraagd of hij de uitnodiging van
Enkelaar wel kon aannemen. „Kom, kom,” had André terecht
geantwoord. Pim Reyntje van de NOS had de zaak tot in de
puntjes geregeld, met een keurig menu aan een met bloemen
versierde ronde dinertafel. Hans Hoefnagels arriveerde en zelfs
Willem Brugsma. Carel fluisterde niet te weten hoe hij op de
lijst der genodigden was gekomen (…). Enkelaar hield een rede
in erbarmelijk Engels. Hij noemde mij natuurlijk niet als de eigenlijke initiatiefnemer van het hele gebeuren. Toch hield hij
zich in en de sfeer was prima, geanimeerd zelfs. Aurelio Peccei
bedankte in zijn antwoord Carel Enkelaar en de NOS bij herhaling en refereerde evenmin aan mij als de schepper van althans de eerste Nederlandse successen van de Club van Rome.
Van hem viel me dit tegen. Ik heb de afgelopen maanden geen
moment voorbij laten gaan Aurelio, waar nodig, tegenover iedereen te verdedigen en naar voren te schuiven – zeker uit
dankbaarheid, maar ook door de goede samenwerking en uit
loyaliteit tegenover hem. Wat ik vanavond eigenlijk nodig had
was een extra schouderklopje van hem, gegeven in het bijzijn
van mijn collega’s. Het zat er niet in. Mensen! Ik ga hem vragen
waarom hij dit niet deed.
Toen Spoor aan de telefoon werd geroepen riep Carel Enkelaar: „Hofland.” We hadden Henk buitengesloten. Spoor zei
na afloop dat Heldring after all de avond delightful had gevonden.
Hans Hoefnagels vertelde me terloops dat hij een gesprek met
J. Zijlstra had gehad, die deel had uitgemaakt van de Nederlandse delegatie naar Genève. Hij had tegenover Hoefnagels
toegegeven dat wat Luns had gezegd vrijwel neerkwam op leugens over wat er was gebeurd. Maar Hoefnagels mocht hem
niet citeren.
In Rotterdam voegde Lucia Böttcher me trouwens toe: „Frits
heeft gezegd, praat niet te veel met Oltmans.” What a delightful game to be engaged in.
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bracht hem naar Schiphol. Hij wilde helpen met contacten bij
de Belgische en Japanse televisie. We bespraken mogelijke onderwerpen voor de Handler-Keldysh-film. Hij dacht dat de toestand van de oceanen ter sprake dienden te komen.
De Telegraaf was bij Böttcher gekomen met excuses dat dit blad
nog met geen woord over de Club van Rome had gerept.
„Maar de primeur was niet van ons,” aldus André de Kromme.
Hij had nu een gesprek met Frits gevoerd dat vandaag groot
opgemaakt in De Telegraaf is verschenen. Denk je even in, de primeur was van de NOS-televisie op 26 september. Dan doe je bij
een krant als deze dus helemaal niets. Zielig, maar dat weten we
al heel lang.
Ben naar Arnhem gegaan en heb bij Casper op zijn kamer gegeten. Hij volgt een landbouwcursus met accent op irrigatie. Hij
toonde een film van vijfentwintig minuten over zijn verblijf en
werk in Israël. Ik ben om 00.30 uur vertrokken hoewel ik aarzelde om te blijven slapen. Zijn arm was om mijn middel toen
we naar zijn opnamen keken. Hij deed mijn armband af en om
zijn eigen pols.
Hij vertelde dat zijn vader, toen hij chef-staf was, de regering
op verzoek had meegedeeld dat Nieuw-Guinea onverdedigbaar was. Jaren later, toen hij bij Luns een afscheidsvisite bracht,
had de minister gezegd: „Ik herinner mij u om uw mening dat
Nederlanders niet bereid zouden zijn om hun grondgebied te
verdedigen…” Nieuw-Guinea Nederlands grondgebied? Casper vroeg daarop zijn vader, de generaal, waarom hij hierover
altijd zijn mond had gehouden. Hij antwoordde: „Toen ik
mijn mond had moeten openen doen heb ik hem dichtgehouden, dus ik kan nu lastig een trap nageven.” Zo gaat het blijkbaar met alle „hooggezetenen”!
Aurelio zei: „Enkelaar seems a shrewd man…”
Luisterde naar Fantasia van Debussy. Verlang naar een telefoontje van Peter.
10 december 1971

Wim Wertheim belde om te zeggen dat hij het openingsverhaal over Luns in Vrij Nederland met plezier had gelezen.
Emmy Huf was niet met zoon Lorenzo bij Aurelio verschenen.
Zij was vanwege een interview verhinderd. Prioriteiten. De
jongen had er zich zo op verheugd. Dat zo’n moeder zoiets
niet begrijpt.
Propria Cures publiceerde twee aardige artikelen. Eén van Peter
Hagtingius over de lafhartigheid van Willem Drees, het andere
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11 december 1971

Massaut vertelde dat Joyce van der Meer, een Amerikaanse
journaliste in Den Haag, met hem over de ACF-operatie in Indonesië wilde spreken. Ik adviseerde voorzichtig te zijn, want
dat haar banden met inlichtingendiensten bekend waren. Dit
verwonderde hem. Hij vond Willem Brugsma „een nette vent”
en mijn voormalige zwager, baron Krayenhoff (Gu)198 „ook zo
aardig.” Mensen in Massauts positie kunnen zich gewoon niet
veroorloven om sommige mensen te zien voor wat zij waard
zijn.
Lunchte met mam in de Lage Vuursche. Zij omhelsde me met
speciale affectie om te bedanken voor de tulpen, die ik had meegebracht. Toch voelde ik geen echt „contact.” Ik geloof dat ik
195
196
197
198

Zie bijlage 13.
Dat zou nog twintig jaar zijn tot 1991.
The New York Times, 9 december 1971.
Hij was de halfbroer van mijn vrouw Frieda Westerman.
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een „Vrijmoedig Commentaar” op de onthullingen van Joris
van den Berg in Vrij Nederland.195
Heb zoals mam adviseerde de pianopartij van de Variations Symphoniques van César Franck gekocht. Misschien ook omdat Peter de muziek prachtig vond. Bij Begeer haalde ik een zilveren
blad om glaasjes op te serveren.
Bezocht John Massaut van de ACF. Hij bezit een gerenoveerd
pand. Ik moest alles zien, wat me matig interesseerde en zeker
niet de tijger in zijn slaapkamer, die hij op Sumatra had geschoten. In Indonesië zijn ze bezig de plantages weer te rehabiliteren. De Bandungse Kininefabriek bezit weer samen met de ACF
het monopolie in Indonesië. „Wij doen ook grote zaken in
China,” zei hij. Hij kan nog altijd de VS niet in vanwege een
hangende rechtzaak over handelingen in strijd met de Amerikaanse monopoliewetgeving. Hij heeft twee aardige zoontjes.
Eén kwam net van judoles. Zijn vrouw zag er patent uit.
Tot 1940 had de ACF belangrijke zaken in Moskou gedaan en
ook wel in Oost-Europa, nu zelfs nog. Met de Russen gebeurt
niets meer. Hij dacht dat Moskou kinine uit India betrok, maar
wie weet hadden ze belangstelling weer zaken te openen.
Amerbos is eigenlijk mieters geworden. Hoe lang zal ik er nog
van kunnen genieten? 196
De New York Times publiceert een Man in the News-portret van
Joseph Marie Antoine Hubert Luns. Dit is dus niet wat Van
Konijnenburg bedoelde. Wanneer de Times met een „Heil
Luns”-verhaal komt, wat is er verder dan nog te doen om de
man in zijn werkelijke perspectief te plaatsen? Waar?197
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aan een vorm van contactstoornis lijd. Ook zit het incident van
laatst nog onder de oppervlakte van mijn huid.
Bezocht Gerard Croiset, die me zeer bleek en vermagerd leek.
Er zat een bakje aan zijn bed vast om in te urineren. Vreselijk.
Ziekenhuizen blijven me de schrik op het lijf jagen. Ze maken
me miserabel door het leed dat je overal tegelijk ziet.
13 december 1971

Een eend is al tien minuten bezig Amerbos over te steken.
Voortdurend moet hij terugkeren vanwege het verkeer. Hij
wacht steeds op het randje van het trottoir. Doet me aan de duiven van B.F. Skinner denken. Belde mam om haar dit te vertellen.
Emile van Konijnenburg liet weten dat prins Anak Agung zeer
ontstelt was geweest, niet zozeer over wat was gebeurd, maar
dat hij zich in mij zou hebben vergist. May be. Ik moet hem
dus nog duidelijker uitleggen wat mij gemotiveerd heeft. Konijn blijft geïnteresseerd om samen te werken, maar zei: „Sedert jij regelmatig heen en weer reist naar Moskou zeg ik niets
meer over de telefoon.” Ik zal inderdaad wel afgeluisterd worden, vroeger vanwege Sukarno, nu vanwege Gvishiani. Wie
volgt?
14 december 1971

Schreef Drees trouwens dat nu hij bleef zwijgen en niet de
moeite nam mij te antwoorden of over Luns zijn mond open te
doen mijn minachting voor hem met de dag toenam. Ik vervolgde dat de Nobelprijswinnaar Albert Szent-Gyorgyi heeft
gezegd dat „wanneer je je tussen boeven bevindt en je zwijgt je
zelf een boef bent.” „Ik aanvaard de uitdaging. Al moet ik een
breekijzer hanteren, we zullen de schofterij van deze mijnheer
Luns – en zijn keurige grootkruisdragende handlangers – openbreken. Wat ik alleen niet begrijp is dat u het zover laat komen
en niet uit eigener beweging de feiten op tafel legt. U schijnt
zich niet te bekommeren over hoe de geschiedenis uw houding
zal beoordelen.”199
Prachtig stralend weer. Bracht twee rozen naar het graf van
mijn vader op Den en Rust. Stond lang stil en verdiepte me in
zijn leven. Verdrietig.
„Je kunt met je hele verstand naar iets kijken,” zei Peter. I love
Peter. Hij is niet „the” love, maar er is niemand anders. Ik houd
het meeste van hem, maar ik voel me niet zo totaal in bewe199 Brief d.d. 12 december 1971.
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15 december 1971

Mijn eerste journalistieke leermeester, Anton Constandse, nam
gisteravond deel aan een VARA-discussie over defensie en NAVOproblemen. Ik telefoneerde zijn vrouw hoe ik van zijn bijdrage
in Achter het Nieuws had genoten.
Vanavond wijdt de NRC er een hoofdartikel aan. Op buitengewoon muggenzifterige wijze wordt er op gewezen dat Constandse per abuis had gezegd dat Noorwegen, Denemarken en
Frankrijk op de jongste NAVO-bijeenkomst op wederzijdse troepenvermindering (en een gesprek hierover met het Warschau
Pact) hadden aangedrongen en Nederland zich daarbij niet had
aangesloten. In werkelijkheid hadden de drie landen zich uitgesproken voor een spoedige Europese Veiligheidsconferentie,
wat dus inderdaad iets anders is dan praten over troepenvermindering. Het hoofdartikel noemt nu iedereen in de discussie
incompetent en niet deskundig, terwijl de krant vermijdt om
uit te leggen waarom Nederland zich niet achter Noorwegen,
Denemarken en Frankrijk schaarde om spoedig een Europese
Veiligheidsconferentie te organiseren? Ik zou wel eens willen
weten of Hofland dit rotartikel over zijn (en mijn) vroegere
buitenlandredactiechef heeft geschreven, of J.L. Heldring misschien?202
200 Zie Memoires 1925-1953.
201 Zie Memoires, idem.
202 Incompetentie , (hoofdartikel) NRC, 15 december 1971.
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ging als ik zou willen of zoals we vroeger samen waren. Gelatenheid is het wachtwoord.
Bracht mam bij tante Annie Wibaut in Apeldoorn. De honden
gingen mee. Ik observeerde beide dames, jeugdvriendinnen.
Zij kennen elkaar sinds 1917. Tante sprak over oom Jo Wibaut.
Ik liet hen alleen om een bezoekje te brengen aan Pauline Quarles en haar dochter Deliane, genoemd naar Paulines moeder,
Madame de Ramaix.200 Wicher en René de Marees van Swinderen wonen in Phoenix, Arizona. Ook Hetty van Swinderen is
er momenteel.201 Hetty heeft een voetoperatie gehad, die mislukt is. Zij is er invalide door geworden. Hun moeder is enige
jaren geleden overleden. Mevrouw de Ramaix bewoont nog
altijd Château Bouillon bij Brussel en is op dit ogenblik alleen
op reis in Australië. Zij is nu 81 jaar.
Jan Cremer vindt de 5000 gulden schadevergoeding vanwege
het besluit de musical Rockerette in Rotterdam niet op te voeren, onvoldoende. Hij gaat via een advocaat 10.000 eisen, de andere 5000 voor de schrijver Gerben Hellinga.
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Bracht een bezoek van twee uur aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt.203 Dit was de laatste keer in haar eigen huis aan de Steynlaan, waar ik sinds mijn veertiende jaar altijd ben geweest. Zij
verhuist binnenkort naar een flat aan de Amalialaan. Zij voelde
zich redelijk en had geen pijn. Zij stond er op dat ik een ziekenverzekering zou nemen, en niet morgen, maar nu, meteen.
„Zal je me schrijven of je het hebt gedaan?” Zij vond dat ik er
het geld dat ik van DAF had gekregen voor moest gebruiken.
Zij vond mijn huidige bezigheden zeer bij me passen: „Want
je brengt de nodige beschaving bij al deze contacten mee.”
Zij zei uitstekend te begrijpen waarom Willem Drees aarzelde
zich uit te spreken tegenover Joseph Luns. Juist omdat hij, Drees,
een onkreukbare reputatie had, kon hij niet nu Luns een trap
nageven. Dus zij hanteerde dezelfde redenering als generaal
Van den Wall Bake, Caspers vader. Ik zei dat ik eerder bevroedde dat Drees aarzelde omdat hij niet voor „Pierre Snot” wilde
staan na Luns al die jaren te hebben getolereerd en door Luns
in het ootje te zijn genomen. Wanneer een Drees in 1971 er
voor uit zou komen dat Luns loog, moet hij tezelfdertijd immers blootleggen dat deze Luns over hem heen walste en hem
ook belazerde? Ik was fel (inwendig), ook op mejuffrouw
Boekhoudt, waar ik me niet van herinner dat dit ooit eerder is
voorgekomen. Ik kreeg het gevoel van „zelfs u?”
Zij was op bezoek bij prinses Beatrix op Drakenstein geweest,
die haar voortreffelijke koppen van haar zoontjes, die zij had
geboetseerd, had laten zien. Friso had zich geen zier van de
aanwezigheid van juffrouw Boekhoudt aangetrokken, maar
Willem Alexander en Constatijn waren vol aandacht voor haar
geweest. Zij vertelde het altijd jammer te hebben gevonden dat
Beatrix een prinses was. „Zij had zovele andere mogelijkheden.” Zij dacht bovendien dat prinses Beatrix er niet rouwig
om zou zijn geweest, wanneer zij geen prinses was geweest. Zij
achtte het uitgesloten dat koningin Juliana, althans voor haar
65ste jaar, zou aftreden. „Zij vindt het heus wel leuk om koningin te zijn en zo gezellig is het ook niet meer op Soestdijk.”
Zij gaf opnieuw te kennen niet gecharmeerd te zijn van prins
Bernhard, ook omdat hij grof kon zijn. „Claus is een man die
lief kan zijn,” zei ze. Joseph Luns had ze altijd al „een beetje
louche gevonden.” Zij verwonderde zich dan ook niet over
wat ik haar vertelde.204
Het was een uitstekend bezoek. Ik observeerde haar steeds meer
203 Zie alle vorige delen Memoires.
204 Haar uitspraak over Beatrix was belangrijk, want zij heeft de prinses tenslotte vanaf
haar jeugd gekend.
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17 december 1971

Voel me stil en heb weinig te zeggen.
Peter heeft een economietentamen.
Gisteravond belde Wouter van Dieren of ik wist waar Aurelio
Peccei was, want Dennis Meadows had afgezegd. Ik bleef formeel en verwees hem naar Frits Böttcher. Eigenlijk, zoals uit een
telefoontje van Frits later bleek, amuseerde hij zich evenals ik dat
het gekonkel achter onze rug om spaak was gelopen. De NOS
had immers het plan (van Ton Neelissen) om de optredens van
Meadows nu op 2 januari onder leiding van Brugsma te laten
uitzenden.
Misschien is ambassadeur Anak Agung Gde Agung wel helemaal niet zo uit zijn humeur als Van Konijnenburg me gezegd
heeft. Hij zendt althans een vriendelijke nieuwjaarskaart.

Journalist Kuijk van Trouw belde me. Ik hield hem voor dat hij
na het verschijnen van Vrij Nederland de boot had gemist door
niet Drees te bellen en de zaak te helpen opengooien. Zijn verweer was dat zijn gevoel hem had ingegeven dat Drees niet was
te vertrouwen. Eens had Drees gewoon gezegd dat wat Kuijk
had geschreven niet waar was, want dat hij de journalist niet
had gesproken. Om die reden had hij nu Drees ook niet gebeld. Onzin.
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gerimpelde gezicht en stelde mezelf duizend vragen, zoals ik bij
mam doe. Maar haar mind is vitaal en scherp, zoals ik haar altijd
heb gekend.
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18 december 1971

Gisteravond laat belde Peter. Ik wilde echter slapen. Mijn affectie voor hem is alive, maar de vuur en vlam van vroeger is weg:
krijg het warm bij deze gedachte. Op weg naar Rotterdam Hilton kwam ik langs Delft en dacht: wanneer Erik van der Leeden ooit voor mijn deur staat moet ik deze dan voor zijn gezicht dichtsmijten.205 Why is it that relations deteriorate so miserably? Neem het verwateren van de vriendschap met Henk
Hofland, Martin Portier, of nu Erik? Alles sterft altijd af en gaat
dood, morsdood. It’s mad, mad, mad. Alleen omdat ik zo uitzonderlijk hardleers ben duurt het bij mij gewoon langer om de
gewijzigde realiteit onder ogen te zien. En dan ontdek je op een
dag dat je kanker in je buik hebt, en na een lange lijdensweg
verdwijn je zelf ook gewoon helemaal. Geen haan die ernaar
kraait. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de meeste betekenissen van
het hier-zijn.
Aurelio arriveerde per trein uit Brussel (in een trui). We reden
snel naar Den Haag naar het bureau van Frits Böttcher in de
voormalige residentie van Luns. Hij had met de heer Loudon
van Shell gisteravond mee kunnen rijden, maar had nog afspraken in Brussel. Ik vroeg hem of hij Dennis Meadows ervan had
weerhouden in Nederland op te treden. Dit was niet het geval.
„Ik laat de pers altijd vrij haar gang gaan,” antwoordde hij.
Bezocht Frits van Eeden. Hij heeft nu een aardig huis. Het ligt
ideaal en heeft een tuin. Zijn Deense dog was enorm gegroeid.
Hij was in Londen geweest en had Harald Binder weer ontmoet: „Hij is mooier dan ooit.” Maar op Picadilly was hij tegen een zekere Bob aangelopen en warempel hij was weer eens
verliefd.
19 december 1971

Onrustig gedroomd. Inez Röell was in het geheim in Holland.
We hadden plezier, zoals het in de jaren vijftig ook was. Ik zou
haar moeder willen opbellen, maar ik ken haar voldoende om
te weten dat zij mijn intentie verkeerd zou interpreteren. Er
was veel meer. Ik heb nog steeds niet van Casper gedroomd.
Zit hij niet diep genoeg? Welke functie hebben dromen toch?
Ze zweven door je geest als een kind dat lukraak op pianotoetsen timmert. Het is alsof dromen door de computer van de hersenen graaien. Hoeveel generaties aardse stervelingen hebben
zich nu al met deze vraag beziggehouden en niemand is er nog
205 Eén van mijn oudste vrienden van wie ik om onverklaarbare redenen al heel lang
niets meer heb gehoord.
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206 Robert McNamara was bezig een volte face te maken na zijn bevelvoering over een
moordende Vietnam- oorlog.
207 Propria Cures, 11 december 1971.
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ooit uitgekomen. De vooruitgang, die ons zo dierbaar is, zou
misschien helemaal niet moeten worden geambieerd.
Aurelio’s vliegtuig vertrok niet door het erbarmelijke weer. Hij
kwam naar Amerbos en telefoneerde met Alexander King in Parijs. Later vertelde hij dr. Gvishiani voor het eerst in 1963 te hebben ontmoet. Hij maakte ook kennis met Ludmyla Gvishiani,
premier Kosygins dochter, maar ondanks hun closeness was Aurelio nooit voor een bezoek aan hun dacha buiten Moskou uitgenodigd. Deze buitenhuizen van de hoogste regeringsfunctionarissen liggen allemaal in een verre buitenwijk van de hoofdstad met volledige bewaking, waardoor eigenlijk niemand vrij
is te ontvangen wie hij wil.
In maart zal er een Club van Rome-bijeenkomst in New York
zijn, waarvoor Edmund Muskie, Robert McNamara, Cyrus
Vance en andere weldenkende figuren zullen worden uitgenodigd.206 Henry Kissinger, Edward Kennedy en Kurt Waldheim
staan eveneens op de lijst. „We threaten no-one,” zei Aurelio,
„but we do want steps to be taken, or we will raise hell until
they do.” Het leek wel of hij met deze opmerking antwoord
gaf op critici als Bram van der Lek, Hofland en anderen, terwijl
Peccei uiteraard niet op de hoogte is van hun ongefundeerde
bezwaren.
André Spoor schijnt boos te zijn geweest op de, mijns inziens,
zeer terechte aanval op hem in Propria Cures, getiteld DREES OP
207
HET SPOOR. „Ik ben er nu weer een beetje overheen,” zei hij.
Er werd trouwens een waarheid als een koe tussen de regels door
verweven, namelijk dat André Spoor „de echte hoofdredacteur” van NRC Handelsblad is, wat Hofland in zijn zak kan steken.
Emily Zain telefoneerde dat zij van ambassadeur Zain wilde
scheiden en teruggaan naar de VS. Zij werd „knetter” van haar
man, die te beledigend tegenover haar was geworden om langer te verdragen. Nu is zijzelf ook geen katje om zonder handschoenen aan te vatten. Ik probeerde haar te sussen, maar er is
niets wat ik kan doen om te helpen.
Vandaag zag ik Ellen Thomassen weer. Mam zei: „Het lijkt me
een meisje dat veel kan, ik heb wel een zwak voor haar.” Ik ook
wel. Maar wanneer ze Casper beschrijft als „één van je attributen”, dan denk ik, wat moet ik met haar. „Je verzamelt alleen
maar jonge jongetjes om je heen, die tegen je op zien,” aldus
Ellen. Nee, ik ging met de jonge mensen van Propria Cures in zee
omdat zij onvoldoende verpest waren en nog niet in het Haag-
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se gekonkel waren meegezogen om te kunnen – en te durven helpen – bij het ontrafelen van de Lunsiaanse politieke beerput.
Paganini Variations van Rachmaninov. Vroeger speelde ik dit in
Huis ter Heide, vooral om mijn vader ervan te laten genieten.
Onvoorstelbaar, om na je dood nooit meer muziek te kunnen
beluisteren. Je zou in je graf platen moeten kunnen opzetten.
20 december 1971

Droomde van „iemand”, die met een geweer op een vergadering stond te mikken. Naderbij gekomen bleek het mijn oude
Sing Sing-vriendje, Al Brust, te zijn, die het uniform van een
sovjetsoldaat droeg.
Joseph Luns heeft voor de Deutschlandfunk verklaard dat er
vóór 1973 zeker geen Europese Veiligheidsconferentie zal kunnen worden gehouden. De multilaterale voorbereiding van een
dergelijke ontmoeting kan pas na de ondertekening van het slotprotocol van het Viermogendheden-akkoord over Berlijn beginnen. Washington zit gewoon te traineren. Luns voert zijn instructies braaf uit. Dat was natuurlijk waar Anton Constandse in
de televisie-uitzending op doelde. Hij had gewoon gelijk. Luns
zet zijn intriges in Brussel voort.208
Ontvang weer uit Washington een Newsletter, Vol. I, no. 3 van
het Committee to Investigate Assassinations, voorgezeten door
Bernard Fensterwald. Waar halen ze de energie vandaan om te
denken dat ze dit hopeloze complot ooit zullen ontrafelen?
Heb met Peter in Tilburg gegeten. Hij moet vanavond tentamen doen. Het onderwerp was anarchie. Constandse schreef er
een boek over. Het heeft me nooit geïnteresseerd.209 Peter zei
echter nu beter te begrijpen wat bijvoorbeeld provo’s motiveerde. „Ik heb zin om zo’n onderwerp perfect te behandelen,” zei hij.
Ik heb de recente waanzin tussen India en Pakistan en het gedonder over Bangladesh wel gevolgd, maar nu wil ik toch een
open brief van André Malraux op de voorpagina van Le Figaro
noemen, waarin hij scherpe kritiek op de VS lanceert voor hun
dubieuze rol in dit conflict. Malraux herinnert zich een gesprek
tussen wijlen generaal de Gaulle en Richard Nixon (daar noemt
hij er ook eentje) uit begin 1969. De Gaulle had Nixon er op
gewezen dat Amerika, zonder het te willen, het machtigste
land ter wereld was geworden, maar dat Washington zich nauwelijks kon permitteren om die macht absent-mindedly te hante208 Trouw, 20 december 1971.
209 Anton Constandse, Anarchisme van de daad, Kruseman, Den Haag 1970, waarin hij
voor mij schreef „Ter herinnering aan Handelsblad en andere jaren.”
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Herald Tribune, door Jonathan Randal, 19 december 1971.
Chili zou spoedig hiervan een eclatant voorbeeld worden.
Sunday Times of London, 12 december 1971.
Zend dit artikel op 3 juni 1991 aan Karina Sukarno
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ren.210 Malraux kritiseert Nixon dus, omdat Amerika weigert
de uitkomst van de verkiezingen te erkennen in Oost-Bengalen, waarbij sjeik Rahman, de nog steeds gevangengehouden
leider van die mensen, een verbluffende overwinning boekte.
Maar zo gaat het altijd met Washington: er wordt van de daken
geschreeuwd dat er „vrije verkiezingen” moeten komen en
wanneer ze ongunstig voor de VS uitvallen, wordt de CIA ingezet om onderhands pro-Amerikaans verzet te organiseren.211
Ik ontvang een brief van mams notaris M.J. Meijer op papier van
Meijer & van der Laan, van Haersolte, Kalff & Kappeyne dat
de stukken gereed zijn ter ondertekening, waarbij zij ons ieder
100 ACF-aandelen schenkt. Ik vind het een absoluut vervelende
affaire en ben er inwendig faliekant tegen dat Theo dit toch
heeft doorgedreven, omdat ik weet hoe mam dit, al is het ten
onrechte, opneemt. Theo bedoelt het goed, maar er komt een
dosis gevoelloosheid aan te pas, die pijn doet. Althans mij. Theo
zendt me overigens een interview met Dewi Sukarno uit de
Sunday Times.212 Mevrouw blijft aan de weg timmeren. Op de
vraag hoe het voelde om Bung Karno’s derde vrouw te zijn,
antwoordde Dewi: „He was not just my husband. He was the
professor, I was his pupil. He was my passion, my love, my
everything. I would gladly have died for him.” Helaas geloof
ik dit niet.213
Televizier vertoont de verschrikkelijkste beelden uit Dacca. Pakistan terroriseert die mensen natuurlijk weer met hulp en instemming van Washington. Ontzettend. Godzijdank weiger ik
geconditioneerd te raken voor die verschrikkingen en onzinnigheid. Het blijft recht door me heen gaan.
Bladerde door dagboeken van 1960 en de drama’s met Frieda
over geld en ander gelazer. Wat lijkt het allemaal ver weg, irreëel
en vreemd dat al die shit is neergeschreven. Wat wanneer ik
morgen van het toneel verdwijn? Croiset heeft het al eens gezegd: „Wie zal het allemaal lezen?” Alles is vastgelegd. Gerard
zit er wel vaker naast.
George en Jeanne de Mohrenschildt zenden een kerstgroet uit
Dallas. Hij begint in het Russisch. Hij spreekt zelfs over Dewi
en vervolgt: „Lee Harvey Oswald is delighted with the fall of
the dollar, our victories in Vietnam and the admission of Red
China (…). When shall we see you? (…). Isn’t Nixon great.
The USSR will be crying that he may cancel his trip to Moscow.
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He would like to whip those ‘bad boys’ in the Kremlin.”214
Ook een kaart van Casper en Pauline met een eigen tekening
van twee engeltjes holding hands: „Is uw keuze ook WEES LIEF
VOOR ELKAAR?”
22 december 1971215

De brief van de notaris arriveerde vanmorgen. Het maakte me
geëmotioneerd. Ik belde mam meteen. Zij probeerde het voorval af te doen met een lach en: „zo is nu eenmaal de realiteit.”
Ik blijf uitermate ambivalent over dit alles. Ik vertelde dat Toon
Quarles een eigen geschoten fazant had doen toekomen. „Die
zou je aan de kat kunnen geven,” zei ze, „die vinden zoiets zalig.”
Telefoneerde met Loet Kilian. Ik kreeg sterk de indruk dat hij de
overgang naar Nederland maar een ramp vindt. Maar, met zijn
Indische inslag zal hij er voor zichzelf een compromis van maken. Vooral het familiegedoe van zijn schoonfamilie is natuurlijk niets voor hem. Wederzijdse visites over de vloer en voortdurend geklets is het laatste waar hij op wachtte. „One half of
me is happy, so you give and take,” zei hij. Lieve Loet, hij blijft
voor mij een der allerdierbaarsten. Ik ken hem namelijk door
en door, van haver tot gort. I love him. Period.
Vandaag is de dag van het belangrijke diner op Amerbos. Heb
met Peter alle belangrijke zaken in de stad ingeslagen: zelfs een
kalkoen op Peters suggestie waar ik dus niets om geef. Hij
werkte met het grootste plezier aan de gerechten. Harry Hagedorn belde af. Verwonderde me nauwelijks.
Casper Bake arriveerde als eerste, blazer, das en flanel. We vonden een compromis. Hij trok een gele col van mij aan en ik een
Daks flanel in plaats van jeans. Daarna arriveerden Frits Böttcher en Lucia en vervolgens de Enkelaars. Henk Hofland telefoneerde tweemaal om te zeggen dat hij later kwam en arriveerde pas om 22.00 uur. Tekent de man. Hij bracht een dame
mee, die Els heette, terwijl ikzelf Mimi Hofland had uitgenodigd. Hij ging in mijn dagboeken kijken en zocht in het jaar
1960 op dat hij toen met Mimi bij me in Kew Gardens kwam.
Hij scheen bepaalde dingen te vinden. Hij maakte zich zorgen,
denk ik, vanwege achterbaksheid tegenover anderen en of ik
dit wellicht genoteerd zou hebben. Ik laat veel weg van Henks
streken in diens persoonlijk leven, waar ik trouwens niet in ben
geïnteresseerd. Maar ik vond het onbeschoft dat hij deze juf214 Zie bijlage 14.
215 De brief van de notaris heb ik per abuis onder 21 december vermeld. Werkte ik met
een computer zou het snel verholpen zijn geweest.
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Opnieuw gruwelplaten in de pers over de strijd in Oost-Pakistan, mede dankzij misdadige Amerikaanse bemoeiingen.
216 Dat is in de loop der jaren totaal anders geworden.
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frouw presenteerde bij mijn gasten. Hij ergerde zowel Carel
Enkelaar als Frits Böttcher door over de moord op JFK op te
merken: „De man is dood, wat kan het je schelen.” Hij gedroeg zich in de contramine en lullig en voorspelde bij vertrek
op de valreep dat Frits Böttcher met zijn Club van Rome de
risee van Nederland zou worden.
Henk zei overigens dat hij bezig was voor de NOS een portret
over de oude Willem Drees samen te stellen. Maar hij wist notabene niet dat zijn medehoofdredacteur André Spoor onlangs
bij Drees was geweest en bepaald een opmerkelijk gesprek met
de oud-premier had gehad. Wat voor verhouding hebben die
twee? Dat zijn dan collega’s. Om misselijk van te worden, die
toestanden. Hij lachte zich overigens tranen om een verhaal van
Enkelaar over een Twentse boer.
Toon Quarles arriveerde met de toegezegde fazant. Hij sprak af
en toe zeer luid, zoals hij gewoon is en Peter vroeg zich tegenover mij af of hij okay was. Henk vond Toon natuurlijk het aardigst van iedereen. Marlene Quarles zegt me niet veel.216
Carel was wel aardig en vooral maakte wat hij zei meestal sense.
„Maar hij wil zichzelf voortdurend bewijzen,” zei Peter. Linny
Enkelaar werd ook geleidelijk luidruchtiger. Ik vrees dat ze uiteindelijk, althans volgens Casper, „apezat” vertrokken. Casper
was trouwens erg aanhankelijk. Lief zelfs. Hij vertrok in zijn
Eend na middernacht. We omhelsden elkaar.
Carel sprak vrij uitvoerig over zijn interne problemen en gevechten bij de NOS en illustreerde een en ander met de tactieken
die hij volgde. Lijkt me heerlijk zo’n job. De Enkelaars vertrokken om 01.15 uur. Ik was kapot. Maar omdat we min of
meer hadden afgesproken een nachtsauna te pikken, en omdat
Peter me enorm met alles had geholpen en het leeuwendeel
voor zijn rekening had genomen meende ik mijn belofte te
moeten nakomen. Ik werd al snel door een kerel leeggelebberd
en was tegen 03.30 uur werkelijk op het punt van afknappen beland. Peter zat op een bank yoga te doen en zei door een Duitser met een saunaborstel te zijn bewerkt. We sliepen een gat in
de dag.
Mas Diarto informeert vanuit Solo: „Is this your final round
against Luns?”
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Loet Kilian belt om te waarschuwen dat een DAF-directeur naar
China is vertrokken.
John Gerassi sprak met Jean Paul Sartre.217 Deze benadrukt dat
de moderne intellectueel de plicht heeft te schrijven „with the
masses”. Hij zegt: „Today, it is sheer bad faith, hence contrarevolutionary, for the intellectual to dwell on his own problems,
instead of realizing that he is an intellectual because of the masses and through them: therefore he owes his knowledge to them
and must be with them and in them; he must be dedicated to
work for their problems, not his own.” Aangenomen dat ik begrijp wat Sartre bedoelt met „the masses” zie ik niet hoe ik ben
geworden wat ik ben „through them”. Het lijkt me onzin. Iets
anders is dat ik als journalist mijn functie zie als een brug slaan
tussen „the masses” – dus mijn krantenlezers en televisiekijkers
– en waardevolle en terzake doende informatie. Dat is alles.
Verder meent Sartre dat kranten zouden moeten worden gecollectiviseerd en geschreven – met weglating van namen van
journalisten – „by masses who fight”. Hij droomt. Hij zegt verderop zelf: „The concept of freedom of the press is a bourgeois
concept. 218 The masses don’t worry about such things, and you
will never see workers protesting press censorship, here in
France at least, and I would conjecture that neither in the US
would masses wage a campaign against censorship of reports
from Vietnam.” Voorzover ik het kan beoordelen van achter
mijn bureau op Amerbos kan het de masses van Nederland geen
moer schelen of Luns de kluit heeft belazerd. Het is maar een
zeer kleine groep met namen genoemde journalisten, die zich
überhaupt inzetten een gedeelte van feiten en de waarheid te
presenteren of te achterhalen.
24 december 1971

Het eerste Club van Rome Nederland Bulletin is binnen (7 pagina’s).
Mijn oude vriend majoor Frederick Wallace van de Amerikaanse Luchtmacht219 is komen logeren.
Peter is de Kerstdagen in Oostelbeers, wat me emotioneel zeer
beroert. Vraag me af of ik eigenlijk nog wel van Peter houd.
Kerstdag 1971

Lieve kerstkaart van mam (gisteren).
217 The New York Times Magazine, 17 oktober 1971.
218 Wat zou Sartre van de ontwikkelingen in de USSR en andere socialistische landen
hebben gezegd in het epoque na M. Gorbachev? Alles schreeuwt daar om een vrije
pers.
219 Zie Memoires 1953-1957.
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220 Ik moest dit vermelden, maar het was een intens misselijke toevoeging.
221 Philip Roth, Our Gang: starring tricky and his friends, Jonathan Cape, Londen.
222 De Amsterdamse homoclub
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Zette Peter bij station Utrecht af. Hij gaf me twee zoenen, maar
ze lieten me eigenlijk koud. Hij komt pas dinsdag terug. Zou
met Casper naar Parijs willen gaan. Geen woord van Erik, Frits,
Martin, John: alleen kerstgroeten van periferiecontacten zoals
van de hele Brandpunt-club. Peter kocht een verzilverd kopje
voor zijn moeder. Gaf hem een doos schrijfpapier en zei:
„Voor je brieven aan Dane in San Francisco.” 220
Wipte bij Gerard Croiset binnen. „Dat vind ik leuk,” zei hij.
Hij zag er beter uit. „Denk je dat ik alles weer zal kunnen,”
vroeg de helderziende. Ik dacht van wel. Hij vond de DAF-deal
redelijk en zei: „Je hebt jarenlang beneden je niveau gewerkt.”
Dat mag zo zijn, maar wat kan ik eraan doen?
Dineerde met mam in Lage Vuursche. Zij gaf me dertig gulden
om een boek te kopen. 221
I always watch her and watch her and watch her – as if I say to
myself – I never want to forget what I saw or felt. Ik wil ook
naar het graf van mijn vader.
Barry Chan telefoneerde, de jongen die ik vijftien jaar geleden
in Hongkong ontmoette en met wie ik een korte hevige affaire had. „You know why I chose Holland for my vacation,” zei
hij, „because of you.” Ik vroeg hem naar Amerbos te komen.
„Oh, no,” antwoordde hij: „I have first to sleep and then I go
to the DOK.” 222 Mensen kletsen maar wat. Net als Richard Thieuliette die aankondigt: „I want to see you,” maar naar Amerbos
gaan is te ver.
Gisterochtend had ik op de valreep nog een onaangename ontmoeting met Carel Enkelaar en Harry Hagedorn. Er was geen
geld om in Washington een portret met Philip Handler te maken. Althans, ze hadden mij er niet bij nodig. Kon mijn oren
niet geloven. „Laten we dan maar over het ecologie-programma in de Sovjet-Unie spreken,” zei ik, hen te verstaan gevende
dat ik het plan eenvoudig zou torpederen, wanneer ze me buitensloten. In reactie op deze opmerking dreigde Enkelaar aan
dr. Aurelio Peccei te zullen seinen dat ik niet langer voor de
NOS werkte. Ik lachte hem in zijn gezicht uit en vroeg: „Bedoel je dat als dreigement?” Dan zou ik naar de VPRO kunnen
overlopen, werd gezegd. „Wel nee, ik laat Nederland in zijn
eigen vet gaarkoken en ga naar het buitenland,” antwoordde ik.
Maar ik vertelde niet dat Aurelio al druk bezig was contacten
voor me te leggen met buitenlandse televisiemaatschappijen.
Vervolgens besprak ik het gemarchandeer van de NOS-leiding
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met Wim Klinkenberg. Hij adviseerde onder alle omstandigheden mijn voet dwars te blijven zetten.
Henk Hofland nam de avond dat hij hier was mijn Dunhill
lighter in zijn handen en maakte er grapjes over. Ik was het ding
die avond prompt kwijt. Heb me gek gezocht en dacht: „Die
heeft Henk in zijn zak gestoken.” Belde Mimi Hofland de volgende dag, maar die wist van niets. Ik heb Hofland er echt van
verdacht, terwijl ik zojuist de aansteker in mijn klerenkast terugvind.
Tweede Kerstdag 1971

Bracht twee anjers naar vaders graf. Tranen. Een biecht? Verdriet
over Peter of mezelf? Ik dacht ook aan het graf van Bung Karno en aan mevrouw Hartini. Mijn vriendin Poem, uit Jakarta,
had me ook gevraagd naar het graf te gaan. Ik doe het uit mezelf.
Mam leek moe. Zij wilde boter op een plak krentenbrood voor
me doen en ik riep: „Oh no, no butter please!” Waarom deed
ik dat? Ik sta nu twee plakken krentenbrood met boter te smeren op Amerbos. Mensen zijn onmogelijke wezens.
Kaart van Sumartono uit Moskou. Brief van mijn oude vriend
Rudi Smit.223 Hij adviseerde bij een volgende film van de Club
van Rome er rekening mee te houden „dat het intelligentiepeil
in Holland ongeveer dat van een kind van 12 jaar is.”
In Playboy staat een boeiende dialoog tussen de kenner van mystiek en Zen-Boedisme Alan Watts en de voormalige voorzitter
van de British Interplanetary Society, Arthur Clark, die tegenwoordig op Ceylon woont.224
Clark: „We have to look on sex as something other than a way
of producing offspring.”
Watts: „We have to start seeing sex more and more as play. The
playful element of it is obvious, because nature has always been
playful (…). ”
I couldn’t agree more.225
27 december 1971

André Spoor heeft Henk Hofland nu eindelijk over zijn gesprek met Willem Drees ingelicht, maar diens portret over de
oud-premier is al gereed voor de NOS; Hofland doet er verder
niets mee. Ben niet van plan me erover op te winden.
De kerstrede van HM de koningin was opgebouwd rond haar
223 Zie Memoires 1961.
224 Playboy, januari 1972.
225 Het is niet mogelijk andere belangrijke passages hier weer te geven.
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28 december 1971

Twee kaarsen in het Begijnenhof.
Haalde mam op. We brachten in Soest een bezoek aan haar
schoonzuster.
226 De Handler-Keldysh-film zou nooit worden opgenomen. Het interne geklier en de
onderlinge naijver onder leiding van programmaleider Carel Enkelaar van de NOS reduceerde ook dit project tot niets.
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gesprek met Frits Böttcher en de Club van Rome-problematiek.
Alhoewel hij als opvolger van Mario Brosio een nieuwkomer
bij de NAVO is, voert Luns in Brussel reeds het hoogste woord.
Wat weet die man eigenlijk van defensie-aangelegenheden? Hij
zorgde onlangs voor een zoveelste schandaal tijdens een gesprek
met de Noorse televisie. Hij had de regeringen van Noorwegen en Denemarken de les gelezen over hun kritiek op Griekse
en Portugese regimes, dus NAVO-bondgenoten. Hij vond dat deze kritiek in de Verenigde Naties thuishoorde. Denemarken reageerde fel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kopenhagen deelde officieel mee dat de nieuwe secretaris-generaal er
verstandig aan zou doen er aan gewend te raken dat de regering van elke lidstaat van de NAVO het volledige recht heeft de
eigen verantwoordelijkheid vast te stellen inzake internationale
problemen – en het volledige recht heeft haar mening over deze
zaken te geven.
In een hoofdartikel onderstreept NRC Handelsblad vanavond dat
nog nooit de regering van een lidstaat een secretaris-generaal
zo scherp op zijn vingers heeft getikt. Op 1 mei ll. had de NRC
al voor moeilijkheden rond Luns gewaarschuwd door er op te
wijzen dat Luns weliswaar had aangekondigd bij de NAVO „de
eerste tijd alleen maar te luisteren” maar dat hem dit als „dienaar”
van vijftien ministers van Buitenlandse Zaken waarschijnlijk
moeilijk zou vallen. „Zonder twijfel heeft de secretaris-generaal deze (Deense) reprimande verdiend,” schrijft het blad. Het
gedrag van Luns is zijdelings een blamage voor Nederland,
maar daar schijnt geen hond zich hier wat van aan te trekken.
Ontmoette vandaag Carel Das bij Cinecentrum om nog een
keer te proberen of hij geïnteresseerd was in een gefilmd gesprek tussen Philip Handler en M.V. Keldysh. Hij was hogelijk
verbaasd dat Enkelaar en Hagedorn hadden geprobeerd zonder
mij naar Washington te gaan om Handler te filmen. Ook hij
vond het waanzin dat Enkelaar onder die omstandigheden
Neelissen voor het Club van Rome-diner had genodigd. Hij
zou met de NOS, zijn vrienden, gaan praten, maar dat helpt verder niets. Intussen committeerde Cinecentrum zich evenmin.226
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Harry Hagedorn belde. Hij had nooit bedoeld te zeggen dat ik
niet mee mocht naar Washington voor de Philip Handler-film
en zeker niet voor een door mij voorgesteld project. Begreep er
niets meer van. Kees van Langeraad kon vanwege huiselijke problemen niet mee, dus Vincent Monnikendam – die ik uitstekend
vind – zou meegaan als regisseur.
Alsof het nog niet genoeg was geweest legde de heer Luns er nog
een schepje bovenop in een radiogesprek met Link van Bruggen. De NRC publiceert een voorpaginakop: LUNS: DEENSE MINISTER KOMT PAS KIJKEN. Volkomen ongegeneerd wees de secretaris-generaal van de NAVO op het feit dat de Deense minister van Buitenlandse Zaken pas kort in functie was. Zelf negentien jaar minister geweest zijnde wist hij natuurlijk uitstekend, dat de Deense bewindsman bij een zo belangrijke zaak
en conflict namens de gehele Deense regering sprak. Luns lijkt
duidelijk boven zijn theewater. Hij bakt ze steeds bruiner.
Om 10.00 uur belde professor Böttcher, in milde paniek. Dennis Meadows had een kopie van de eind-tekst van het voor de
Club van Rome geschreven MIT-rapport aan Wouter van Dieren toegespeeld. Op 17 januari zou Van Dieren het in de publiciteit willen brengen. Of ik Aurelio Peccei wilde bellen. Daar
was ik dus goed genoeg voor. Ik bereikte dr. Peccei minuten
later. Hij zou maatregelen nemen. Ik vroeg hem Frits zelf te
bellen. Ook zou hij een contract naar Spectrum zenden opdat de
Nederlandse editie van het Club van Rome-rapport snel kan
uitkomen.
Gisteravond belde ik met Link van Bruggen. Hij vertelde te
weten dat er momenteel een briefwisseling tussen Willem Drees
en Joseph Luns plaatsvond. Ik bepleitte dat die Haagse heren
altijd achter de coulissen hun geschillen bevochten en dat wij,
journalisten, daar iets aan behoorden te doen. Hij deelde ook
mee dat ambassadeur Hugo Scheltema hem in Jakarta had gezegd dat Den Haag er bij Indonesië (via hem) op had aangedrongen niet opnieuw een generaal als ambassadeur naar Nederland te sturen, maar Suharto lapte dergelijke „verzoeken” aan
zijn laars. Ik gaf hem het telefoonnummer van Anak Agung in
Wenen en lichtte hem over het gesprek Drees-Anak Agung in.
Mevrouw Suharto wil een eigen Madurodam gaan opzetten
door een soort Disneyland aan te leggen van Indonesië in miniatuur, wat honderd miljoen gulden zal gaan kosten. Er zijn
eindelijk weer eens studentenprotesten in Indonesië. Een
woordvoerder van de presidentsvrouw heeft gezegd dat de studenten kunnen protesteren zoveel ze willen, het project gaat
door.
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227 Die dame was Els Bongers van de VARA.

173

Amsterdam

Henk Hofland vertelde dat zijn volgende project over oud-minister van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker zal gaan, eveneens
voor de NOS-televisie. Ik probeerde hem op een paar sporen te
zetten, maar die man is een journalist die zich alleen op reeds
betrede paden begeeft en er wel voor waakt zijn vingers te
branden. Ik verweet hem met juffrouw Els naar mijn huis te
zijn gekomen: „Ik laat haar nu zakken,” zei hij.227
Dineerde met mam in een petit-restaurant. Vannacht was zij
opgestaan denkende het licht te hebben aangelaten, maar het was
het maanlicht buiten geweest. Voorzichtig besprak ik met haar
of het niet noodzakelijk was een ziekteverzekering te nemen,
waar mejuffrouw Boekhoudt mij zowat toe had gedwongen
om te doen. „Je vader zei altijd dat wij dat niet nodig hebben”,
wat wat hem betrof waar was, want hij is in 1966 letterlijk
doodgevallen. „Op mijn leeftijd kost dat tweehonderd gulden
in de maand. Ik moet het maar avonturen,” zei mam. Naar haar
kijkende flitste het door mijn hoofd hoe grootmoeder Poslavsky was heengegaan via een langdurig ziekbed, thuis, in Zeist,
met mijn moeder, mijn tante, een huishoudster en soms een verpleegster aan haar ziekbed. Ik zag beelden van mam in eenzelfde situatie. Voorlopig zal ik zoveel mogelijk bij haar zijn als ik
maar kan. Zij was diep teleurgesteld geen kerstkaart te hebben
gekregen van haar oudste zoon in Kaapstad, broer Hendrik, die
tenslotte altijd haar lieveling is geweest. Zijn portret als jongetje
staat altijd bij haar bed, evenals een foto van mijn ouders in de
tuin in Kaapstad.
Wandelde diep in gedachten op de Wassenaarse Slag. De zee was
zeer onstuimig. Nadien ontmoette ik Emile van Konijnenburg
bij Corona. Hij wilde me een „eerste les” geven in het zaken
doen. Hij adviseerde ook Cornelis Verolme te benaderen met
het oog op sovjetprojecten. Hij was bereid om met Frits Philips
te gaan spreken indien de sovjets bereid zouden zijn computerdata met Philips uit te wisselen. Hij zei bijvoorbeeld: „Tussen
wat je doet en naar buiten zegt moet een waterdicht schot zitten (…). Je gaat bij Verolme ventileren wat dit concern Rusland zou kunnen bieden en je stelt dan voor dat je je zult gaan
inspannen bij Gvishiani om de Sovjets ervoor te interesseren.
Wanneer je dat doet gaat de kassabel rinkelen.”
Prins Bernhard heeft in een televisiegesprek in Amerika gezegd
dat er minstens twintig Nederlandse families rijker waren dan
koningin Juliana. Bij de opmerking dat Hare Majesteit dikwijls
de rijkste vrouw ter wereld werd genoemd, riep PB uit: „Ik wou
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dat het waar was.” Hij zei dat een thesaurier door een bank werd
geadviseerd over de belegging van het vermogen van de koningin en dat de regering jaarlijks volledige inzage in de inkomsten
en uitgaven van het koninklijk huis had. Konijn zei dat dit niet
juist was, omdat niemand calculeert wat het grondbezit van de
koningin is, noch het vruchtgebruik ervan. Hij dacht dat Heineken wellicht meer effecten had dan Juliana, maar wie anders
zou rijker kunnen zijn dan de Oranjes? Mij zal het worst wezen.
30 december 1971

Ik voorvoelde, toen Peter me laatst twee zoenen gaf op het CS
in Utrecht, dat hij voorlopig niet terug zou komen. Hij aarzelde. Bij het wegrijden heb ik toen gedacht: I couldn’t care less.
Toch wind ik me mateloos op over zijn stilzwijgen en altijd weer
vraag ik me af welke rol de jaloezie speelt, wanneer hij bij Philip Nasta in Oostelbeers is. De wonden der levenden zijn eindeloos veel dieper en pijnlijker dan die van de doden. Ze zijn
grover en ook onzichtbaarder dan die van zieken of fysiek gewonden. Ze helen tergend langzaam, of niet.
Joseph Luns krijgt van alle kanten op zijn lazer vanwege zijn onzinnige uitspraken. Michel Debré, de Franse minister van Defensie, heeft verklaard dat Frankrijk meer belang heeft bij het
samen met de Sovjet-Unie versterken van de Europese veiligheid, dan bij een grotere coördinatie op militairgebied met de
NAVO-landen. Hij was het volkomen oneens met secretaris-generaal Luns, die juist aandringt op grotere coördinatie van de
West-Europese strijdkrachten. Luns zou dit willen om een verdere isolering in Europees verband van de VS te voorkomen. Ik
zie het voor me: de Amerikanen – die de achtergronden van
Luns heus wel door hebben – maakten een deal met deze onfrisse meneer: hij is nu de krullenjongen voor Washington in WestEuropa.
Joop den Uyl heeft minister Schmelzer formeel gevraagd om
Luns op zijn vingers te tikken en hem duidelijk te maken dat
hij gewoon in dienst is van vijftien regeringen en hij zijn grote
mond zal moeten houden. „Luns wordt immers door dertien
democratisch gekozen parlementen indirect gecontroleerd,”
aldus Den Uyl. Wat een geklets. Ze zagen in Den Haag al geen
kans Luns te controleren, laat staan dat dertien parlementen met
vogels van zo verschillende pluimage er toe in staat zouden
zijn. Belachelijk. Daarbij komt dat Schmelzer natuurlijk helemaal geen „partij” is voor die man met zijn grote bek.
Intussen presenteert De Telegraaf in de serie De grote drie van Ne174
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Zo herinner ik me mijn moeder uit 1971-1972 in de tuin in Bilthoven. Zij las Mary Stewart.

Loet en Tieneke Kilian met de kinderen.
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(foto Eddy de Jongh, Vrij Nederland)
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Mijn twee dierbaarste vrienden in 1972.

Peter van de Wouw

Casper van den Wall Bake
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Frits van Eeden

Bertie Hilverdink als visagist
in Parijs bij Elisabeth Arden.
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Met Peter op het strand in Zandvoort.

foto Jacqueline de Gunzburg
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Ambassadeur en Mrs. Howard Jones met Bungkarno en Mrs. Hartini.

Washingtonse advocaat Joe Borkin, vriend
van Bungkarno.

Zonen Baju (links) en Taufan uit het
huwelijk van president Sukarno en mevrouw Hartini.
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Dr. Aurelio Peccei, feitelijke initiatiefnemer en oprichter van de Club van Rome.
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(foto Henri Croiset)
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De uit Armenië afkomstige componist Ahram Khatchaturian.
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Nobelprijswinnaar Albert Szent-Gyorgyi schreef The Crazy Ape.
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Kathleen Cleaver, echtgenote van Zwarte Panter leider Eldridge Cleaver.
(foto Jeffrey Blankfort)
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J.M.A.H. Luns tijdens zijn hoogtij dagen.

Richard Nixon met Ray Price, zijn speech-writer en mijn kennis.
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31 december 1971

Derde symfonie van Brahms.
Ik wil alleen zijn. Ik vroeg me af hoe het zou kunnen zijn wanneer Peter hier wèl zou zijn geweest. Ik was in Kew Gardens
ook altijd alleen op deze dagen. Het is okay. Ik dacht toen dikwijls: wat is Amerika kil en koud. En nu? Gelukkig zijn de de
buren voor een paar dagen vertrokken en kan ik naar hartenlust
pianospelen. Deze huizen zijn legbatterijen met „kartonnen”
muren. De hemel mag weten hoeveel jaren de studie architectuur is, maar ze brouwen er absoluut niets van.
Morgen een nieuw jaar, als een plaatje bij een toverlantaarn naar
voren geschoven. Onbegrijpelijk. Toch geniet ik intens van
mijn werkkamer op Amerbos, mijn piano en mijn platen en er
is nog zoveel om te lezen. Ik geef er duizendmaal de voorkeur
om alleen te zijn dan de ruimte om me heen met rotzooi te vullen.
Ik telefoneer mam en doe daarna de telefoon uit. Heb te doen
met buschauffeurs die deze avond moeten rijden.
Midnight. Another year
Een waanzinnige hoeveelheid vuurwerk wordt afgestoken. Ze
zijn gek. De lucht spettert en knalt. Wil het niet zien.
1 januari 1972

My first lines… to write Miss Swan….228 Voel me natuurlijk
gedeprimeerd over another year drifted into nothingness. Ook deed
216 Marilyn Swan was de secretaresse van dr. Philip Handler in Washington.
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derland vandaag Luns achter zijn bureau in Brussel. Hij wordt
nog steeds met „Excellentie” aangesproken en heeft een blauwe NAVO-vlag op zijn auto. Heerlijk. Hij is de enige die zonder
pasje de meest geheime gedeelten van het NAVO-hoofdkwartier
mag betreden, aldus zijn trouwe paladijn H.F. van Loon, die
hem ieder jaar een nieuwsjaarsrede in De Telegraaf laat afsteken.
„De onwil van Nederland,” aldus Luns, „om zijn defensie goed
te verzorgen loopt als een rode draad door onze geschiedenis.
Er wordt nooit eens gevraagd om CRM door te lichten of Sociale Zaken of Buitenlandse Zaken. Daarbij komt dat de Nederlandse defensie-uitgaven, uitgedrukt in percentages van het nationaal inkomen, steeds in dalende lijn verkeren (…). ” Luns
geeft de indruk dat supersoldaatje spelen in Brussel een nieuw
kolfje naar zijn hand is. Gelukkig zijn we hem hier grotendeels
kwijt.
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1971 me realiseren welke de uiteindelijke vorm van de vriendschap tussen Peter en mij zal zijn. Ik reken er voorgoed mee af.
Vijf jaar is voldoende. Ik moet mijn zaken weer in eigen hand
nemen en van niemand laten afhangen. An aloofness and coldness of heart developed, unequaled by any time prior to 1972.
Aurelio heeft me bij de BBC geïntroduceerd met de volgende
zinsnede: „I told you that in Holland the baffling and perhaps
desperate problems of modern society are being widely discussed in TV programs, and consequently also in newspapers: the
contact, if you wish to seek some kind of tie-up, which I advise,
is a highly articulated and successful freelance TV programmer,
who is also a very good friend of mine: Willem Oltmans (at
whom I advise that he may here from you.” Hij sloot materiaal
in over de BBC’s Open University programma’s, waar ze hem
voor strikten.
Tosca zingt en slaagt erin me de eerste glimlach van het jaar te
ontlokken.
Reed naar mam, schraapte mijn moed bij elkaar en kondigde aan
dat ik besloten had een streep onder Peter te zetten. „Ik dacht
nu juist dat het een beetje goed tussen jullie was geworden,”
zei ze.217 Ik nam twee narcissen uit de bos, die ik haar had gebracht en legde die later op mijn vaders graf. De bloemen van
de vorige keer waren door de kou nog redelijk fris.
Wandelde het ziekenhuis in Utrecht in en vond een onbekende
dame in Croisets bed. Hij was thuis, vermagerd en nog zwak,
maar okay. Hij was ontevreden over een serie artikelen over
hem in Eva, waarbij men zich niet aan afspraken had gehouden. Vooral ook dat men zijn inzichten over de Jezus-figuur
had geschrapt ergerde hem.
De Indische jongen uit de buurt, die de auto af en toe komt wassen, merkte op: „Haat u Sukarno ook zo?” Ik nam hem mee
naar binnen en liet het door Bung Karno getekende portret zien
en probeerde hem uit te leggen dat hij niet wist waarover hij
sprak. Hij vergat zijn jas en toen hij deze kwam halen zei hij dat
zijn ouders voor vijfenvijftig gulden vuurwerk hadden afgestoken. Crazy. But „fun”, I suppose.
Casper: „Waarom heb je je telefoon er afgelegd? Ik wilde je
bellen.”
„Ach, Casper, telefoontjes op oudjaar, dat is is allemaal zo gemakkelijk en onpersoonlijk.” Hij wil naar zijn grootouders
maar komt ook hier langs. Hij arriveerde met Pauline en gaf de
indruk dat ze trouwplannen hadden.
217 Voor wat ik hierna noteerde geneer ik me te veel om het hier te reproduceren; het
was belachelijk wat ik toen over Peter zei.
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2 januari 1972

Prins Bernhard praat eigenlijk evenveel als Luns, alleen anders
en soms veel zinniger. Hij heeft nu in een nieuwjaarsboodschap van het Wereld Natuurfonds gewaarschuwd dat de wereld op een ramp aanstuurt „tenzij een halt wordt toegeroepen
aan de razende vernietiging, degradatie en vervuiling van het
natuurlijke milieu.” Hij roept op tot steun aan de in Stockholm
te houden milieuconferentie. De man heeft gelijk, maar niets
helpt. Après nous le déluge is het lijfmotto van iedereen en de
hele wereld.
Zag Ingmar Bergmans film The Touch. Bleef met heel wat onbeantwoorde vragen zitten. De lover was natuurlijk starnakelbesjogge. Wanneer Karin eindelijk inziet dat zij zich heeft ingelaten met een bunch of lunatics, she still continues to declare herself
in complete love with the fool, but opts for the bourgeois surgeon.
Question mark. Ik kan geen idioten met overgave liefhebben à la
Karin. In reactie op tricks, calculaties en andere shit van onstabiele breinen bevries ik. Op het moment dat je met zekerheid
ontdekt dat iemand niet in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn doen en laten, is het zaak zo elegant mogelijk in
lucht op te gaan. Tegenover Peter kan ik niet langer volhouden
dat mijn affectie „echt” of ongeschonden zou zijn. Iets dergelijks bestaat ook waarschijnlijk niet.
Schreef een memo over ecologie van drie pagina’s voor de NOS.
Lunchte met mam in Lage Vuursche.
Van Straw dogs met Dustin Hofmann heb ik genoten. Powerful
218 The New York Times, 31 december 1971.

177

Amsterdam

Suharto zegt 22.000 gevangenen te zullen vrijlaten. Weet iemand hoeveel mensen vastzitten?
C.L. Sulzberger heeft kennelijk met minister Michel Debré gesproken. Hij schrijft dat Debré hem heeft gezegd: „Luns is under
an ‘illusion’ if he believes the French attitude in NATO can be
modified by military integration. He argues that American opinion refuses to consider Europe’s defense as vital as that of the
United States. Debré claims Europe’s economic unity will work
against rather than for Europe’s political unity: that growing
wealth will revive nationalism in Britain, Germany and France.”
Feitelijk zoekt Frankrijk zoals eerst onder de Gaulle, maar ook
onder Georges Pompidou een middenpositie, een vorm van
non alignment binnen NAVO-verband.218
Speel mijn vaders lievelingssymfonie van Dvorak. Een weldadig einde van de eerste dag van het nieuwe jaar.
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and excellent acting. The blond guy was absolutely sensational and
very very American.
3 januari 1972

De Sovjet-Unie zou al in april eenzijdig het Warschaupact op
willen zeggen. Ik belde Emile van Konijnenburg. „Toch doorzagen,” zei hij, „want anders wordt hij hier weer minister van
Buitenlandse Zaken.” Wat ons betreft, is hij inderdaad beter in
Brussel gedumpt.
Antwoord van Vivienne King van de BBC. Zij wil mijn film
over de Club van Rome zien.
Peter belde alsof er niets aan de hand was. Hij was zelfs op en
neer naar Amsterdam geweest. Ik houd niet meer van hem.
Hans Hoyer, mijn West-Duitse tanksoldaat (en lifter), kwam
langs met zijn vrouw Eveline. Hij volgt de Academy of Beaux
Arts in Kassel en wordt kunstleraar. Zat er dik in. En toch maar
getrouwd.
John Massaut van de ACF zei nu dat het „gevaarlijk” was om de
sovjets te pressen meer kinine te kopen, dus hij wilde het er
voorlopig bij laten zitten. To hell with them.
4 januari 1972

Dineerde met mam in de Bontekoe in Bilthoven. De honden
waren mee. Ik moest ze onder het eten laten wandelen, want
ze waren onrustig. Van buiten zag ik van verre hoe mam nog zat
te eten. Ik realiseerde wat „een luxe” het was dat ik nog steeds
met mijn moeder uit eten kon gaan. Ik probeerde dat beeld
voor altijd in mijn mind vast te spijkeren.
Mam vertelde dat zij als studente in de Van Eeghenstraat in het
bad zat en luid zat te zingen. Tante Jetty zat in de kamer ernaast
te studeren en bonste met haar hand tegen de muur, waardoor
een antiek blauw bord van onze overgrootmoeder van de muur
raakte en boven haar oog terechtkwam. „Toen ik uit het bad
stapte, wist ik dat er iets was gebeurd. Ik schoot iets aan en ging
kijken en daar stond tante Jetty. Zij bloedde. Het eerste wat ik
zei was: „Je ziet er precies uit als in Tosca.”219 We zijn toen direct naar de dokter gegaan.
Mam zei ook dat zij Peter nooit helemaal had gemogen door de
wijze waarop hij een hand gaf. Maar dat zei mijn moeder indertijd van Henk Hofland ook. Later belde zij me dat Bettina Culp
een Impromptu van Chopin op de televisie (NCRV) speelde. Daar
was ik blij om. Het was haar dan toch gelukt.
219 Ik weet weer niet wie mam bedoelde uit Tosca, ook omdat ik het verhaal niet ken.

178

Z724revisie

14-08-2003

10:57

Pagina 179

■

5 januari 1972

220 The New York Times, 5 januari 1972.
221 Ook introduceerde Auerlio me bij de filmmaker Roberto Rosselini in Houston, Texas
(brief van 27 december 1971).
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De socialist Piet Dankert heeft de minister van Defensie H.J. de
Koster gevraagd om Luns op zijn vingers te tikken vanwege
diens uitlatingen in De Telegraaf, waarbij hij vooral het accent
laat vallen op kritiek op „verminderde discipline” en „sabotagedaden van de VVDM.” Ook had Luns zich beklaagd over een te
hoge soldij voor Nederlandse militairen waar „de bondgenoten” zich bij hem over zouden hebben beklaagd.
Terwijl in februari 1971 nog twintig procent van de Nederlanders antwoordden dat zij Luns als Nederlander het meest bewonderden is dit percentage thans, volgens een NIPO-onderzoek, tot negen procent gedaald. Biesheuvel, Drees en Den
Uyl hebben ieder drie procent. Marcel van Dam twee procent,
Toon Hermans zes en Willem Duys vier procent.
Zit op de moeilijke loopjes uit Chopins derde etude opus 10 te
studeren.
Tom Wicker onderstreept weer eens hoe verziekt de VS zijn.
Jack Anderson is erin geslaagd de hand te leggen op authentieke documenten, waaruit blijkt dat Richard Nixon, met assistentie van Henry Kissinger, opteerde om tegen iedere prijs Pakistan voor te trekken en te ondersteunen, of zoals Kissinger
openlijk heeft gezegd: „We are not trying to be even-handed.”
Washington stelde zich opnieuw tegen India op en heeft met
deze houding feitelijk het wrede optreden van Pakistan tegen
de Bengali’s ondersteund en goedgekeurd „to the point,”
meldt Wicker, „that all aid to India was to be suspended while
clandestine means of arming the Pakistanis were sought.” Wicker noemt het gedrag van Nixon en Kissinger in die oorlog
„simply repugnant to the American conscience – or ought to
be.”220 Kissinger is dan ook geen werkelijke Amerikaan. Hij bedient heel andere belangen en interessen.
De hoofdredacteur van RAI – Radio Televisione Italiane, Ezio Zefferi, meldt dat onze Club van Rome-film voorlopig niet in Italië kan worden uitgezonden. Ze gaan onder de rook van Aurelio
Peccei natuurlijk hun eigen film maken. Aurelio legde eveneens contacten voor André Spoor met La Stampa in Turijn en
Le Soir in Brussel, zoals Spoor blijkbaar tijdens het diner in de
Wittebrug had gevraagd. Maar Aurelio zendt kopieën naar mij
en vraagt die aan Spoor door te geven.221
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Dat Jack Anderson wat hij te weten is gekomen nu publiek
heeft gemaakt is zeer belangerijk en natuurlijk een schandaal
van formaat. Hij diende het landsbelang. Ik weet echter al zolang dat een zeer gevaarlijke idioot nu op het Witte Huis
woont.
7 januari 1972

In de kop van westelijk Goeree-Overflakkee vele honderden
vogels stervende aangetroffen als gevolg van het zaaien van
wintertarwe gedrenkt in parathion. De boeren doen dit om het
uitpikken van wintertarwe tegen te gaan.
Oeroeg bracht hier de nacht door en weet nooit van ophouden. Ik ben absoluut geradbraakt. Het is zalig wat hij allemaal
in zo’n nacht uitvreet en zijn Javaanse lijf voelt lean and smooth
aan maar hij snurkt wanneer hij eenmaal in slaap valt om even
later weer van voren af aan te beginnen. Hij voelde zich schuldig want hij kneep hem uit met zijn staart tussen de benen.
Er is een telex in het Russisch uit Moskou gekomen.
8 januari 1972

Kreeg een dermate misselijke brief 222 van de NOS door Carel
Enkelaar getekend dat ik me moet beraden wat verder te doen.
Hebben ze nu zelf contact met Moskou en was daarom een telex rechtstreeks naar Enkelaar gezonden? Wanneer het een finale botsing wordt ga ik met behulp van Aurelio naar de ORTF
of de BBC en dan laat ik Hilversum voorgoed zakken.
Zit een antwoord te ontwerpen.
Roeland Kerbosch bevestigt dat nu hij de NOS (en de toezeggingen van Neelissen en Panoramiek) de pin op de neus heeft gezet, er een antwoord en een toezegging voor 1973 is gekomen.
Hij waarschuwt er rekening mee te houden dat de NOS mij
voorgoed probeert uit te schakelen.
Ik belde Harry Hagedorn, die zei dat de telex voor Enkelaar
was bestemd en niet voor mij. „Nu heb ik er genoeg van,” zei
hij en hing op. Hij moest eens weten hoe ik mijn buik vol heb
van het gekonkel van meer dan een jaar rond de Club van
Rome.
„A life is worth nothing, and nothing is worth life.” – André
Malraux
„If you are married to a whore, it doesn’t make any difference
that you know she is a whore, that she sleeps around. You tell
222 Zie bijlage 15.
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Opwekkende zaak: een brief van David Ellis, mijn vriendje uit
Boise, Idaho. Hij heeft een reis door de VS gemaakt en is nu in
Kent, Washington. „I kept my eye out for beautiful females,
but alas there are really very few in this world, and most of those
seem only interested in sex for themselves, very selfish and totally impersonal. Lots of stuff, David.”
Debussy’s Fantasy voor piano en orkest, schitterend, uitgevoerd
door Alexander Gibson en het Londense symfonieorkest.
Brief van Cornelis Verolme, die voor zichzelf spreekt.223
10 januari 1972

Heb Carel Das geschreven dat ik ten aanzien van de NOS aan het
eind van mijn latijn was en zo niet verder kon.
Nam contact op met de filmer Joris Ivens via het Film Museum
om na te gaan of we in de USSR samen zouden kunnen werken.
Loet Kilian belde. Hij was gisteren op de snelweg naar Den
Haag ter hoogte van Sassenheim tegen een paard opgebotst.
Hij is okay, maar de uit de VS meegenomen auto is in de soep.
Hij vroeg me voor hem de politie in Oestgeest te bellen.
223 Zie bijlage 16.
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yourself every time: At least not with that one! Indignation
doesn’t die even if you have nothing new to learn. That’s obvious, isn’t it? It’s a common psychology.” – Arthur Koestler
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Aurelio is op wintersportvakantie. Wijs, de boog kan niet altijd
gespannen blijven. Wat die man allemaal niet doet en afreist.
Dineerde met mam in Lage Vuursche. Zonde dat ik ons gesprek niet heb opgenomen. Zij maakte over alles grapjes, zoals
mijn vader dit kon doen. Op advies van de ober nam zij een jagermeesterschnitzel. Ze genoot er intens van. Wanneer zij met
tante Jetty uitgaat schranst zij nooit, dan gaan ze op een schoen
en een slof uit.224 Broer Theo neemt – als hij er is – haar mee naar
Meintje, wat dus ook op de goedkope toer betekent.
Maar wanneer zij naast me in de auto zit, lijkt zij zo oud en
klein geworden. Ik absorbeer met mijn hele wezen wat ik
„zie” om nooit meer te vergeten. Ik vertelde haar over mijn
problemen met de NOS. Zij was bezorgd. Zij vroeg terzake
doende informatie.
Sprak eerder met Aad van den Heuvel en Ed van Westerloo bij
de KRO of zij belangstelling hadden in een gespreksronde Handler-Keldysh. Ook Gerard Croiset zei nu: „Wat er ook gebeurt,
de NOS-periode is een uitstekende tussenstap geweest.”225 Later
kwam Casper langs. Hij had een leren broek gekocht, wat me
opwond. Hij is tot voorzitter van zijn studentenvakbond gekozen. Ben zeer op hem gesteld geraakt.
Ik geef toe dat er heel wat jaren overheen gaan om de betekenis van affectie te ontmantelen en doorgronden, zowel wat betreft ouders als liefdesobjecten. Hoe lang heeft het niet geduurd
voordat de ontbolstering van mijn eigen ziel inzette? Het zal wel
samenhangen met de mate waarin het gevoelsleven eerder werd
beschadigd en wat het tot stand komen van natuurlijke affectierelaties in de weg staat. Dat gebeurde bij mij. Dat gebeurde
bij Peter. Het is dus wel erg eenvoudig, als uitweg, om hem nu
zijn daden van de afgelopen weken voor de voeten te gooien en
hem te zeggen weg te blijven, dat zou absurd zijn. Ik moet leren accepteren dat hij veel van me houdt, niet als lover, maar als
vriend. We hebben immers al jaren geen seksueel contact meer,
dus eigenlijk had me dit al lang duidelijk moeten zijn. Bovendien, hij is twintig jaar jonger. Waar was ik in deze zaken op
mijn 26ste jaar?

224 Terwijl tante Jetty naast haar vermogen van ACF-aandelen ook nog het inkomen van
de weduwe van een hoogleraar had. Zij had één dochter: Mam had drie kinderen.
225 Tenslotte was het contact tussen de NOS en mij via Carel Enkelaar - als jarenlange
vriend van Croiset - totstandgekomen.
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12 januari 1972

Er arriveerde een grote enveloppe met twee tekeningen van
Peter, die ik niet wens te hebben, laat staan van Philip Nasta. Ik
vind ze bovendien lelijk en stuur ze dus terug.
Er kwam vervolgens een brief van Peter zelf. Hij was door een
dieptepunt gegaan rond de Kerst. „Vond die feestdagen bijna
ondraaglijk van verveling. Ze waren gevuld met banaliteit. Alsof langzaam alle pit uit me wegtrok, kon ik geen boek meer lezen. Ik heb in geen maand iets in mijn dagboek geschreven,
vind iedereen vervelend en ben het liefste alleen. Moet vooral
nu vaak aan mijn vader denken, die soms een jaar lang zijn
mond niet opendeed.” Na allerlei aanvullende details eindigde
hij met: „Ik verlang naar de zee en de zon en een hoop licht en
wil hier uitbreken, want ik ben zoveel meer dan een brok somberheid dat al het positieve in me verlamt. Love, Peter.”
Wilde hem meteen terugschrijven, maar ik wil het niet nog
moeilijker voor hem maken door mijn eigen jeremiades op hem
los te laten. Maar zijn zwijgen en wegblijven heeft me intussen
een ellendige tijd bezorgd.
Eindelijk is juffrouw Boekhoudt naar Amerbos komen kijken.
Ik zette haar om 13.45 uur bij de De Bijenkorf af. Zij stond op
het stoepje. Zij zag er zo vriendelijk, lief en nobel uit: onvergetelijk. Zij wuifde met haar hand; charming. Again, I emprinted
this image in my mind, never to lose it again, hand on to it at all
costs.
Om 11.00 uur arriveerde zij uit Baarn op het Centraal Station.
Zij droeg een muts en een grijze mantel. We reden naar Amerbos. Ik heb haar alles laten zien. We hebben honderduit gepraat.
Ze wilde alles inspecteren, ook de bovenetage en de slaapkamers. Ik had een lunch bereid. Ze zei nog: „Komt het je wel
goed uit: ik had een broodje in De Bijenkorf willen eten.” Ouderwetse bescheidenheid. Zij vroeg me niet om piano voor
haar te spelen, wat ik erg graag had willen doen, want zij heeft
me nog nooit gehoord. Ik liet het maar niet merken. Een andere keer.226 Zij heeft zelf nogal zorgen over haar déménagement
226 Er zou nooit een andere keer komen.
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Ontmoette de p.r.-man van VMF, de heer Bennis, een soort
Schaapveld (DAF). Frits Böttcher is commissaris bij VMF. Dat
ook nog. Bennis adviseerde om alvorens met de heer Sickinghe
te spreken een onderhoud met ir. Damme te hebben als oudvoorzitter van de Raad van Bestuur van VMF.
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naar de Amalialaan. (Ik zal dit aan Beatrix laten weten.) Zij gaf
me een klein, roodachtig doorzichtig asbakje dat zij eens in Venetië had gekocht.227
Mejuffrouw Boekhoudt sprak ook weer over het in zee gaan
met Dewi Sukarno, waar ze vanaf het begin tegen was geweest.
„Hoe wist u dit toch allemaal?” vroeg ik.
„Ik ken jou toch,” zei ze. „Ik dacht die juffrouw heeft hem
weer mooi voor haar karretje gespannen.” Tegen 17.00 uur
belde ik haar in Baarn om te vragen of zij goed was thuisgekomen. „Ik had je een briefje willen schrijven. Ik heb ook nog
bedacht dat ik vergat je te waarschuwen dat je je evenmin door
de Russen moet laten gebruiken en pas maar op dat ze je niet
voor het een of ander naar Siberië zenden.”
Gisteren had ik een nieuwe ontmoeting met Emile van Konijnenburg bij Corona. Hij vond dat Joop den Uyl gewoon vragen moet stellen hoe het mogelijk is dat Luns in zijn memoires
meedeelt meer dan duizend documenten te hebben verbrand
en waarom de regering iets dergelijks toelaat. Met andere
woorden: wat geeft Luns het recht stukken die tijdens zijn ministerschap in zijn handen kwamen, naar eigen dunk te verdonkeremanen.”
„Hij zit zijn sporen uit te wissen,” antwoordde ik, „en Den
Haag kijkt zwijgend toe.” Dineerde nadien met Lucia Böttcher
en de Zumpolles. In tegenstelling tot Casper schijnt Lucia zeer
op Peter gesteld te zijn.228
Vanmorgen belde ik met Aurelio en legde uit dat ik problemen
had met de NOS. „They make reasonable proposals.”
„Yes, but they want to go ahead without me; they won’t let me
be a producer, they even want to exclude me from all teams.”
„But the entire Soviet operation is built on trust,” zei Peccei.
Ik weet dit, maar ze begrijpen dat niet in Hilversum.
C.L. Sulzberger citeerde Lamertine, die geschreven zou hebben:
„Oh Liberty: what crimes are committed in thy name!” De
quitessens van Sulzbergers verhaal is dat „many are mesmerized
by the thought that the public has a right to know everything.
It does not.” Ik heb hem een woedende brief geschreven. De
manier waarop de besluitvorming in de VS geschiedt heeft niets
meer met democratie te maken. Duizenden soldaten sneuvelen
al tien jaar lang in Vietnam, terwijl het Congres machteloos is
de waanzin te stoppen. Zou het Amerikaanse publiek dan geen
recht hebben de achtergronden te kennen en via de volksvertegenwoordiging controle te kunnen uitoefen op wat zich in het
227 Het staat in 1991 bij mijn bed in Johannesburg.
228 Later zou het tussen die twee heel anders worden.
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Igor Cornelissen belt al vroeg om te vertellen dat er een nieuwe curieuze rel rond Luns is uitgebroken.
Inderdaad staan de ochtendbladen bol van een nieuw Lunsschandaal. De Telegraaf heeft een vijfkolomskop met portretten
van Luns, Biesheuvel en Schmelzer. WOEDENDE LUNS BIJ BIESHEUVEL EN SCHMELZER. De premier en minister van Buitenlandse Zaken zouden de secretaris-generaal van de NAVO naar
Den Haag hebben ontboden „om opheldering te verschaffen
over een bankrekening die buiten de fiscus om door Luns in
New York zou zijn geopend. Hij zou tevens zijn geconfronteerd
met correspondentie die zou uitwijzen dat Luns het kroonprinselijk paar, Beatrix en Claus, inlichtingen zou hebben verschaft
zonder dat de regering hiervan op de hoogte was. De bescheiden zouden te voorschijn zijn gekomen in de ambtswoning van
de minister aan Plein 1813 – nu dus overgenomen door Frits
Böttcher – waar minister Luns nog over opslagruimte beschikte.
Luns zou de beschuldigingen onmiddellijk hebben kunnen ontzenuwen. Hij heeft een „bekende Haagse advocaat” gevraagd
of er sprake was van huisvredebreuk, smaad of belediging.
Bij zijn verhuizing naar Brussel zou Luns zich geen raad hebben
geweten met een grote hoeveelheid (nog niet verbrande) paperassen en persoonlijke correspondentie, die zich tijdens zijn
ambtsperiode van vele jaren had opgehoopt. Hiertoe was een
speciaal vertrek gereserveerd. Enige maanden later stuitte een
ambtenaar van de Rijksgebouwendienst tijdens een inspectie
op de afgesloten kamer. Bij opening van de deur trof hij documenten aan waarvan het de vraag was wat ermee diende te geschieden. Er werden ook brieven gevonden aan buitenlandse
politici over de kwestie Nieuw-Guinea.230 Waarom deze rel,
die zich op 8 november zou hebben afgespeeld, plotseling nu
bekend wordt, mag Joost weten.
Frits Böttcher zei het verhaal in De Telegraaf ook daarom „grappig” te vinden omdat het drama zich tenslotte in zijn gebouw
had afgespeeld. Ik vertelde dat ik Carel Enkelaar een afscheidsbrief schreef, wat Frits prettig vond: „want dan sta ik niet meer
via jou in verbinding met de NOS en ben vrij tegenover de andere zendgemachtigden.”
229 Enkele jaren later moest Sulzberger zich uit de Times terugtrekken vanwege ongeoorloofde banden met de spionagedienst CIA.
230 Waar zou die correspondentie gebleven zijn?
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Witte Huis, in de CIA en andere regeringsgebouwen – het Pentagon niet te vergeten – afspeelt?229
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Emile van Konijnenburg herhaalde vanmorgen dat Joop den Uyl
nu vragen moet stellen over wat Luns verbrandt en niet verbrandt. Hij had mr. G.B.J. Hiltermann op de radio beluisterd,
die het voor Luns had opgenomen. Geen wonder. Die man
heeft zijn hele leven op het verkeerde paard gewed. Ik belde
Han Hansen bij de Volkskrant en J. Kuijk bij Trouw. Geen van
beide heren kende de passage in de Memoires van Luns, pagina
69, dat hij meer dan duizend (meen me te herinneren 1500)
stukken had verbrand bij zijn vertrek als minister.
Ontmoette Loet Kilian. Het is duidelijk dat ik zijn laatste hoop
ben dat hij ooit nog eens piloot kan worden. „Ik moet alles hebben geprobeerd,” zei hij. Ik mag hem geen valse hoop geven;
ik wil iets bedenken, maar wat?
Heb premier B.W. Biesheuvel een brief geschreven. Na opgesomd te hebben waarom Luns een leugenaar was en iedereen,
inbegrepen dr. J.H. van Roijen, stijf zijn mondhield, er niets
ander op zat de mij ter beschikking staande gegevens over het
gelieg van Luns openbaar te maken. „Ik ben gaarne bereid een
andere weg dan die der keiharde publiciteit te bewandelen –
zoals Jack Anderson en Daniel Ellsberg genoodzaakt waren te
doen in de VS – maar dan dient er thans op korte termijn een onderzoek ingesteld te worden en op een passend niveau. En publiekelijk. Ik verzeker u er geen enkele behoefte aan te hebben
de Luns-affaire zelf aan de bel te hangen. Maar het is misschien
goed u te doen weten dat ik mij als Nederlander verplicht voel
niet veel langer te wachten met het volledig openbaar maken
van de onwaarheden van de heer Luns.”
De NRC komt vanavond met een misselijk hoofdartikel over de
zaak-Luns. Hofland zit in Italië, Spoor is ziek, dus de zak Heldring zal die onzin wel hebben geschreven.
14 januari 1972

Prima. Trouw heeft de tip in zijn zak gestoken. De parlementaire
redactie gaat uitgebreid in op wat Luns in zijn Memoires schreef
dat sommige van de verbrande stukken zelfs „zeer geheim”
waren geweest. Den Haag heeft door deze zinsnede heengeslapen, wat alles zegt over de waakhonden van de democratie.
Trouw vervolgt: „Om de lezers nog nieuwgieriger te maken,
vermeldt de heer Luns: ‘Ik heb memo’s samengesteld naar aanleiding van lange gesprekken met de huidige paus, maar deze
bevinden zich bij mij thuis, aangezien zij geheel buiten de ministeriële verantwoordelijkheid vallen. Hetzelfde geldt voor
sommige delicate kwesties en een paar conflicten, waar ik het
nodig van achtte de waarheid erover op papier te zetten’.”
186
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231 Ik had hem reeds een serie krantenartikelen toegezonden.
232 De Telegraaf, 14 januari 1972.
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Tot slot onthult de heer Luns nog dat hij na zijn aftreden honderden stukken heeft vernietigd. Maar alles wat van belang was,
werd bewaard. Van zijn eigen memoranda werd er niet één vernietigd.
Besprak met Wim Klinkenberg en Joris van den Berg mijn plan
om een klacht tegen Joseph Luns bij de procureur-generaal in
Den Haag in te dienen. Zij stemmen ermee in. Ook Cees
Meijer, hoofdredacteur van De Typhoon zei een artikel te willen hebben over mijn beweegredenen.
Op weg naar Gerard Schuijt bij de NVJ zond ik premier Biesheuvel een telegram dat ik besloten had tot het nemen van rechtsmaatregelen tegen Luns. Gerard zocht een en ander in de jurisprudentie op en gaf me verdere aanwijzingen en antwoorden op
mijn vragen. Mijn rekwest moet dus naar mr. G.E. Langemeijer. Omdat ik wist dat Biesheuvel vandaag naar de Antillen zou
afreizen heb ik bovendien zijn kabinet opgebeld.
Ik telefoneerde prins Anak Agung Gde Agung in Wenen om
hem op de hoogte te brengen.231 Hij was als vanouds buitengewoon vriendelijk en zeer nieuwsgierig naar mijn activiteiten.
Hij zei: „Willem, Drees was bovendien zo naïef om mij over de
leugens van Luns te schrijven en mij te smeken dit niet in mijn
boek te zetten (…). Maar ik werk er wel degelijk mee ter wille
van de objectiviteit en de geschiedenis.” Hij wilde weten of
bekend was welke brieven van Luns waren gevonden. „Houdt
u mij op de hoogte?” Hij vertelde ook nog dat het artikel dat
hij voor Elsevier schreef inmiddels in drie prominente Indonesische publicaties was verschenen.
Hoor niets van Peter.
De Telegraaf 232 meldt dat „gesnuffel” in het archief van Luns
vandaag in het kabinetsberaad zal worden besproken. Het blijkt
nu dat Luns aanvankelijk weigerde om naar Den Haag te komen
en dat Biesheuvel toen heeft gedreigd met het inschakelen van
mr. G.E. Langemeijer, procureur-generaal bij de Hoge Raad.
Politiek Den Haag was diep geschokt door de affaire, aldus het
ochtendblad. Als illustratie diende een foto van Luns met Michel Debré met wie hij net hooglopende keet heeft gehad.
Gerard Schuijt belde terug dat indien Langemeijer weigerde in
het nationaal belang Luns te vervolgen een beroep op de Hoge
Raad mogelijk was.
De tekst van mijn klacht tegen Luns is gereed.
Het doet me wel iets dat koning Frederik van Denemarken is
overleden. He was a nice guy.
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Ben naar een dansavond in het Vondelpark gegaan, aangeboden
door de vereniging Nederland-USSR.
Het sovjetministerie van Cultuur (!) had geen botter telegram
kunnen bedenken om ons verzoek Spartacus te kunnen filmen
af te wijzen.233
15 januari 1972

Ben naar Den Haag gereden en heb mijn brief voor de heer
Langemeijer bij de Hoge Raad (onder embargo tot 17 januari)
afgegeven. Bracht kopieën bij een dozijn adressen uit de mediawereld. Besprak de zaak langdurig met André Spoor per telefoon, want hij is eigenlijk de enige journalist die werkelijk en
het meest uitgebreid is geïnformeerd over de heer Luns en
diens scheve schaatsen. Hij heeft het voordeel bij Drees en Van
Roijen te kunnen binnenkomen met een NRC-visitekaartje.
Ik belde Joop den Uyl thuis, die vroeg hem het stuk nog even
te komen brengen. Twee nozems met lange haren openden de
deur.
Trouw meldt dat Luns akkoord is gegaan met Schwamm darüber
inzake de Haagse snuffelaffaire. Dit heeft de vice-premier, de
heer R.J. Nelissen, na afloop van het kabinetsberaad meegedeeld. Het Parool: „De heer Nelissen sprak sussende woorden.
De regering betreurde het voorgekomen gesnuffel.” De NRC
voegt er aan toe dat de heer Nelissen zei: „Er is geen reden voor
het instellen van een strafvervolging tegen de daders. De heer
Luns heeft zich hierbij, zij het aarzelend, neergelegd.”
Opvallend is hoe de VVD zich opwindt over wat Luns „is aangedaan”. Harm van Riel, maar ook andere VVD-Kamerleden,
vinden dat de secretaris-generaal met weinig egards is behandeld. Het laat zich echter aanzien dat een meerderheid in officieel Den Haag langzamerhand uitstekend door heeft dat Luns
een oplichter is.
Intussen blijkt dat naast regeringsambtenaren ook werklieden
van de Rijksgebouwendienst, die het pand kwamen opruimen
en opknappen, tijdens een grote ontdekkingstocht overal papieren vonden. De mannen hadden elkaar tijdens de schaft met
groot plezier vertrouwelijke brieven voorgelezen en nota’s en
bankafrekeningen voorgehouden, totdat een ambtenaar dit
ontdekte en minister Schmelzer inlichtte. De Volkskrant bericht
dat de snuffelaars met potlood dikke vraagtekens hadden geplaatst naast bankrekeningen van Luns in New York. Reeds in
de derde week van afgelopen oktober vroegen Biesheuvel en
233 Zie bijlage 17.
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16 januari 1971

De dag begon met een telefoontje van ambassadeur Anak Agung
Gde Agung uit Wenen. De diverse regeringsraderen hadden
weer eens hun vernietigend werk gedaan om de feiten en de
waarheid te helpen verdoezelen. Prins Anak Agung begon met
uiteen te zetten dat hij als ambassadeur een officiële positie bekleedde. Hij mocht niet vanuit Jakarta op zijn vingers worden
getikt. Ik dacht: „Dit is dus via Drees en consorten reeds gebeurd.” J. Kuijk van Trouw had hem opgebeld om te vragen of
hij kon refereren aan de brief die Drees de ambassadeur had geschreven om niet naar buiten te brengen dat Drees hem, Anak
Agung, had toevertrouwd dat hij (eindelijk) overtuigd was dat
Luns de kluit had belazerd. De ambassadeur zei tegen Kuijk dat
234 G. Schreuders, De Waarheid, 14 januari 1972.
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Schmelzer de heer Luns naar Den Haag te komen, wat hij weigerde. Hij kwam pas toen met procureur-generaal Langemeijer werd gedreigd. Het archief van Luns bevindt zich thans op
Buitenlandse Zaken. Eigenlijk denk ik dat men beter de timmerlieden en metselaars van de Rijksgebouwendienst kan vragen wat er in dit gebouw slingerde, want van officieel Den
Haag zullen we het wel nooit vernemen. Ze hebben allemaal
boter op hun hoofd en dekken elkaar.
Opvallend is dat met De Telegraaf ook klootzakken als Jacques
Gans – die zich journalist noemen – Luns te hulp komen. Hiltermann noemde ik al. „De heer Luns heeft als bekwaam vakminister nooit veel op gehad met de kleffe roerselen van de partijpolitiek,” aldus Gans. „Omgekeerd heeft dat bij de politieke
broederschap veel kwaad bloed gezet (…). De weg, die men nu
bewandeld heeft, wekt de indruk dat men een politieke rel tegen Luns heeft opgezet, waarbij men zich van tevoren van zijn
kwade trouw overtuigd heeft geacht. Een gewone misdadiger
wordt met meer egards behandeld (…).” De rel tegen Luns zou
zich volgens deze meneer hebben afgespeeld „op de vleugelen
der afgunst.” Help het je geloven.
Intussen spaart Het Algemeen Dagblad de kool en de geit en zegt
dat Luns geen enkele blaam treft… En dat Biesheuvel en Schmelzer eveneens correct hebben gehandeld. De Waarheid vraagt zich
terecht af waar de privé-belangen van de heer Luns ophouden
en die van de gemeenschap en de staat beginnen. Het blad
geeft correct aan dat Luns’ opvolger Schmelzer en Biesheuvel
uiteindelijk één lijn met Luns trokken en de affaire in de doofpot deden belanden.234
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die brief niet bestond en dat hij geen documenten had. Hij zit
kennelijk in de rats nu het vijf voor twaalf is en we op het punt
staan om door te breken. Hij verwijst vragen naar André Spoor,
die ook bij Drees was. Spoor verwijst vragen naar Anak Agung.
Waar de ambassadeur het meest bevreesd voor was, was dat het
zou kunnen lijken dat hij een campagne tegen Luns voerde. Ik
antwoordde: „Nee dat doe ik wel, maar ik zou die brief willen
hebben van Drees.” Op het moment dat ik dit zei keek ik naar
de kop van een artikel dat in mijn schrijfmachine zat: „Prins
Anak Agung torpedeert Luns.”
Ik belde André Spoor. Hij begrijpt de situatie exact, maar hij is
ook de enige werkelijk geïnformeerde collega. Hij weet zelfs
meer dan ik maar zegt het me niet. Daarom is hij een kroongetuige.
Ik telefoneerde met Joop den Uyl. Hij was het er mee eens dat
de brief van Willem Drees aan Anak Agung „de sleutelbrief is.”
Ik weet dit dus ook, maar krijg deze maar eens boven water.
Den Uyl dacht dat Biesheuvel niet overtuigd zou kunnen worden dat er bij Luns kwade trouw in het spel zou zijn geweest.
Hoe is dit mogelijk? Wie kan lezen en luisteren, weet dit immers! Ik wees er op dat Drees tout court in zijn brief aan Anak
Agung het woord „misleid” (door Luns) had gebruikt.
Den Uyl bevestigde eveneens dat het adres van Propria Cures aan
de Kamer over veertien dagen in de commissie waar Den Uyl
deel van uitmaakt, zal worden behandeld.
Spoor zwijgt. Hij heeft uiteraard al met Anak Agung in Wenen
gebeld, maar nu wordt het ze allemaal toch te heet onder de
voeten. Vreemd. Hopeloos eigenlijk. Uit wat voor hout zijn
deze mensen toch gesneden? Wanneer je iets begint maak je het
af, maar ik kan het niet moederziel alleen. Ik denk trouwens
erg veel aan Bung Karno en mijn Indonesische vrienden in
deze strijd tegen Luns, die namens het koninkrijk tientallen Indonesiërs jarenlang als een bruut op de tenen is gaan staan. De
boer. Anak Agung benadrukte immers dat Luns gewoon gokt
op „het fatsoen” van Drees en van Van Roijen om zijn smerige
spel uit te kunnen spelen. Wat je maar „fatsoen” noemt. Ik heb
daar een andere formulering voor.
Telefoneerde mam: „Wat een mooi weer, vind je niet?” riep zij.
Dat was een input van een geheel ander kaliber dat ik wel even
nodig had na al het drekscheppen rond officieel Den Haag. Zij
weet eigenlijk nog helemaal niet wat er zich in mijn leven afspeelt. Zij zal vooral de komende publiciteit wel weer erg vervelend vinden vanwege het noemen van onze familienaam. Zij
zou echter diep overtuigd moeten zijn dat wat ik zeg waar is en
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17 januari 1972

Het ANP belde al om 08.10 uur of een fotograaf mocht komen.
Mijn klacht tegen Luns staat op het ANP. Even later belde Cees
Meijer: „Ik wist helemaal niet dat het zo’n grote affaire was.”
Wim Klinkenberg: „Juist omdat het een grote affaire is ruiken ze
nu groot wild (…).” De GPD wil een interview. ANEFO wil foto’s
komen maken. Het Vrije Volk is wakker geworden; ze wilden
meer weten. Cannegieter: „Willem Drees zegt tegen ons dat
hij niet kan ingaan op dreigbrieven van de heer Oltmans.”238
235 Van tijd tot tijd worden mijn telefoongesprekken gewoon afgebroken, ook met
Igor Cornelissen.
236 Dat zou enkele dagen later inderdaad komen.
237 In 1991 zou ik ontdekken dat Luns hiermee in 1962 was begonnen.
238 Cannegieter belde namens het Vrije Volk.
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dit is duizendmaal belangrijker dan wat roddelaars van De Telegraaf rondbazuinen.
Tijdens de Russische dansavond vertelde ik in een paar woorden
waar ik mee bezig was: „Dat lukt nooit, Willem, de hoge bazen
in Den Haag zullen Luns dekken,” aldus Vladimir Kuznetsov.
Telefoneerde Igor Cornelissen (die juist mij probeerde te bellen).
Hij had met Anak Agung in Wenen gebeld, die tegen hem had
gezegd: „Ik weet niets van die zaak en ik kan niets zeggen.”
Dus de heldhaftige prins uit Bali is hetzij door Jakarta, hetzij
door „de hoge heren” in Den Haag tot zwijgen gebracht. Ik
belde direct met André Spoor. Hij zei: „Laat Anak Agung maar
een paar maal schrikken, dan schrikt hij straks minder.” Hij
herinnerde zich dat Anak Agung hem juist had gezegd het als
zijn taak als ambassadeur van Indonesië te beschouwen op te
treden wanneer Indonesië „belasterd” werd (door Luns dus.)235
Ik had op verzoek van Cees Meijer een overzichtsartikel geschreven voor De Typhoon. Spoor wilde het lezen en kwam het
ophalen. Later belde hij om te zeggen dat hij „laaiend” was dat
ik erin refereerde aan zijn eigen bezoek aan Willem Drees.
Omdat hij mijn voornaamste bondgenoot is, heb ik die passage
er nu contrecoeur uitgehaald. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ook de
besten onder de journalisten. Zelfs ik dus.
Dineerde met mam in Lage Vuursche. Zij was bezorgd om wat
Luns nu mogelijk tegen mij zou gaan ondernemen.236 Vooral
dacht zij dat „die man jou nu zal proberen te benadelen.”237 Zij
wilde naar Kaapstad gaan om mijn oudste broer te bezoeken,
die haar op 8 januari toch een nieuwjaarsbrief had geschreven
als zij tenminste onderdak voor de honden kon vinden.
Iedereen heeft zich aan het embargo inzake mijn klacht tegen
Luns bij de Hoge Raad gehouden.
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Drees c.s. vertalen mijn dringende beroepen op hen om met de
waarheid voor de draad te komen in „dreigbrieven.”
Hilversum 3 had als eerste „item” dat koningin Juliana de nieuwe weg naar Antwerpen had geopend, 2) Udink sprak over
bouwnijverheid en 3) mijn klacht over Luns.
Eerst bracht Hilversum 1 en later ook Hilversum 2 mijn poging
Luns te ontmaskeren. Jaap Jansen zegt het jammer te vinden dat
ik op 12 januari die laatste brief aan Drees schreef, omdat die
inderdaad als een dreigement kan worden uitgelegd. Okay.
Maar hij reageerde op geen der eerdere beroepen om eervol te
handelen. Wat wil je dan?
Ik heb besloten op 20 januari 1971 een persconferentie te geven
en wel om 10.30 uur in Nieuwspoort. Het is zaak met alle middelen de Luns-zaak nu door te drukken. Cees Meijer belt dat
het ANP heeft gemeld dat Willem Drees zich distantieert van de
mededelingen van Willem Oltmans. De GPD, na een afspraak
voor een interview te hebben gemaakt, liet gewoon verstek
gaan. Zo zijn de manieren van hoofdredacteur Jan van Beek.
Wim Klinkenberg verwonderde dit allemaal niets: „Denk er
maar aan dat er driftig getelefoneerd wordt in het Haagje.” Hij
rijdt donderdag met me mee naar mijn persconferentie.
Hoewel te laat arriveerde alsnog de GPD-man uit Den Haag op
Amerbos. Ik denk dat we een uitstekend gesprek hebben gehad. Hij werd, terwijl we spraken, opgebeld door zijn redactie
dat Luns in Brussel heeft gezegd: „Gezien de persoonlijkheid
van de heer Oltmans” geen commentaar te willen geven. Hij
kan ook maar beter zijn mond houden.
Mr. A. Stempels brengt een zeskolomsartikel op de opiniepagina
van de NRC. AANKLACHT TEGEN OUD-MINISTER LUNS WEGENS
OPZETTELIJKE MISLEIDING. MINISTER NIET MAKKELIJK VERDACHTE. De oud-hoofdredacteur gaat zeer gedetailleerd en uitvoerig
in op de mogelijkheden van een particulier om een minister ter
verantwoording te roepen. Hij noemt mijn klacht en zegt dat
ik kan proberen „hetzij de koningin – dat wil zeggen de koningin en de ministers – hetzij de Tweede Kamer ertoe te bewegen de procureur-generaal last tot vervolging te geven. Benadert hij de procureur-generaal rechtstreeks dan zal deze de
boodschap van deze particulier naast zich neer moeten leggen.”
Bedankte Stempels telefonisch voor diens bijdrage.
18 januari 1972

De Telegraaf meldt dat mijn klacht in Den Haag niet serieus
wordt genomen. De regering is niet van plan een vervolging
tegen oud-minister mr. J.M.A.H. Luns te laten instellen. De
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Wanneer ik deze notities twintig jaar later in Johannesburg uitwerk en ook herbeleef, moet ik er misschien ten overvloede op wijzen dat de lezer, die de aanloop en de gegevens tot deze gigantische
rel van dag tot dag heeft kunnen volgen, zich toch bewust moet
zijn geworden hoe ook de oude Willem Drees hier land en volk
faliekant in de maling nam en in commissie met Luns heeft meegelogen en bedrogen. Het is toch onvoorstelbaar dat, omdat ik
uiteindelijk niet in het bezit was van de brief van Drees aan Anak
Agung, ik daarom maar mijn mond zou hebben moeten houden,
terwijl prins Anak Agung Gde Agung dezelfde informaties aan
André Spoor, Emile van Konijnenburg en weet ik wie nog meer
had doorgegeven.
Er waren bij mij verscheidene redenen aanwezig om ten aanzien
van Luns spijkers met koppen te slaan. Ten eerste was hij nu op de
uiterst gevoelige en gevaarlijke post van secretaris-generaal van de
239
NAVO terechtgekomen. Zoals Frieda Westerman altijd zei: „It’s
difficult to teach old dogs new tricks.” Je kon er donder op zeggen
dat hij zijn smerig spelletjes in Brussel zou voortzetten. Hij was pas
een goede drie maanden op het NAVO-hoofdkwartier en er hadden zich al een serie rellen voorgedaan. Erik Boogerman berichtte
239 Mijn vroegere vrouw van 1956-1961.
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parlementaire redactie meldt verder: „Oud-minister-president
Drees heeft zich inmiddels ten stelligste gedistantieerd van de beschuldigingen van Oltmans aan het adres van mr. Luns.” Drees:
„Ik kan mij moeilijk voorstellen dat Oltmans van mij een getuigenis verwacht. Bij geen van beide conferenties ben ik aanwezig geweest. Ik kan er geen oordeel over geven.” Maar
Drees kan wel ambassadeur Anak Agung schrijven er nu van
overtuigd te zijn door Luns in Genève o.a. te zijn „misleid.”
Trouw geeft een veel eerlijker verslag van wat er gaande is en citeert uitgebreid uit mijn klacht bij de procureur-generaal. In een
hoofdartikel HISTORICI GEVRAAGD oppert het blad de gedachte
dat hoewel de regering heeft aangekondigd niets tegen Luns te
willen ondernemen nu historici aan het werk zouden moeten
gaan. Trouw meent dat Luns wegens politieke fouten aangesproken zou kunnen worden en dan dient dit in het parlement
te gebeuren. Dus, een historisch onderzoek naar de afwikkeling van de kwestie-Nieuw-Guinea?
Het Algemeen Dagblad noemde het verhaal van de journalist Oltmans – volgens oud-premier Drees dan – „volkomen onzin
(…).” Toch gaat ook het AD nader in op mijn klacht en door
mij gemelde feiten. Bemoedigend.
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nog op 14 januari 1972 in de NRC dat Luns Georges Pompidou te
hulp was gekomen in een polemiek tussen de Franse president en
de communistische partij.240 Na de brokken die hij in onze eigen
buitenlandse politiek had veroorzaakt was het mijns inziens levensgevaarlijk Luns in Brussel te handhaven. Nu kon hij een spaak
in het wiel steken bij de pogingen van alle kanten om naar een
detente ten aanzien van het Oostblok en de Sovjet-Unie toe te
werken.
Een tweede reden was de geschiedenis van het koninkrijk tijdens
het dekolonisatieproces in Indonesië te zuiveren van valse informatie en denkbeelden, die uitsluitend hadden gediend om de scheve
schaatsen van Luns te helpen camoufleren. John en Robert Kennedy werden voortdurend als „verraders” afgeschilderd, omdat zij
zouden hebben bijgedragen tot de uitverkoop van Nieuw-Guinea
aan Sukarno tegen de belangen van het koninkrijk in. Het is een
droevige zaak dat pas in 1990 (en met behulp van het Prins Bernhard Fonds) een Nederlandse diplomaat en ingewijde, jonkheer
mr. J.L.R. Huydecoper van Nigtevecht, met een belangwekkende
studie op de markt zou komen, waarin eindelijk ook vanuit die
hoek de streken en onwaarheden van Luns voor het eerst werden
bevestigd. Zoals Miguel de Cervantes schreef in Don Quichotte:
„For historians ought to be precise, truthful and quite unprejudiced, and neither interest nor fear, hatred nor affection, should cause
them to swerve from the path of truth, whose mother is history,
the rival of time, the depository of great actions, the witness of
what is past, the example and instruction of the present, the monitor of the future.”241
En mijn derde en laatste reden was om op te komen voor mijn Indonesische vrienden – wie dat waren is in voorgaande delen Memoires voldoende besproken – die voornamelijk door Joseph Luns
door de jaren heen voor rotte vis waren uitgemaakt, bijna altijd
aan de hand van klinkklare verzinsels en onwaarheden. Ik had een
ereplicht tegenover hen, die mij met open armen als Nederlander
hadden ontvangen, om mijn kennis van zaken thuis in Nederland
– ondanks jarenlange overheidssabotage – proberen bekend te maken en ingang te doen vinden. De ontmaskering van Luns was een
voorwaarde voor het slagen van wat ik als mijn taak en missie beschouwde.
Gerard Schuijt belde dat Hans Wiegel „witheet” in een AVROprogramma met Link van Bruggen – die had ik ook vrij nauw240 NRC Handelsblad, 14 januari 1972.
241 De journalist is immers tezelfdertijd historicus; dus de uitspraak van Cervantes gold
minstens evenzeer voor ons.
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De avond van 18 januari 1972 zou een gedenkwaardige worden.
Omdat, zoals de lezer heeft kunnen constateren, mijn contacten
met de Sovjet-Unie via dr. Aurelio Peccei en diens persoonlijke
vriend dr. Jermen Gvishiani waren geïntensiveerd, leek het me
aardig eens enkele sovjetdiplomaten uit te nodigen op Amerbos en
informeel nadere kennis te laten maken met een geselecteerd aantal collega’s. Aanvankelijk hadden we 14 januari geprikt, wat de
avond na het bekend worden van de snuffelaffaire zou zijn geweest. Vanwege de dansavond van een gezelschap uit de Oekraïne
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keurig ingelicht – had gezegd dat de zaak Luns tot de bodem
diende te worden uitgezocht. Het zou bijzonder prettig zijn
indien Wiegel voldoende historisch besef had om dit te helpen
waar maken. Ook Joop den Uyl zei dat het „een zeer ernstige
zaak” was, die echter niet via de rechter diende te worden beslecht maar door het parlement.
Link van Bruggen belt dat Drees senior driemaal tegenover hem
had herhaald zich niet door Luns „misleid” te voelen in de Geneefse kwestie. Zo gaat dit dus in Den Haag. Omdat hijzelf voor
aap zou staan liegt hij mee, deze brave PvdA’er.
Gerard Schuijt legde contact met Erik Jurgens van de PPR, staatsrechtdeskundige. Jurgens zei dat de juristerij de Wet van 1855
als non-uses beschouwde. Deze was uit Engeland overgewaaid op
basis van het principe to impeach a person. Voorzover hij wist was
de Wet voor een ambtsdelict nog nooit toegepast. Het advies van
Jurgens was: een parlementaire enquête.
Jaap Jansen belde intussen Wim Klinkenberg dat ook hij het met
mijn acties eens was.
Daarop volgde de verrassing van de week. André Spoor belde.
Hij las me een artikel voor dat hij morgen zou publiceren, begeleid door een hoofdartikel. Hij zou vermelden dat Willem Drees
de heer Anak Agung in Wenen had geschreven dat Luns hem
inderdaad had misleid. Ik zei: „André, je bent een held (…).”
Ik meende dit uit de grond van mijn hart. Maar waar was Henk
Hofland?
Igor Cornelissen, die bezig is vader te worden, plande desondanks een uitgebreid artikel in Vrij Nederland, zoals hij mij zei.
Het Vrije Volk bracht in grote opmaak mijn actie tegen Luns. In
een kader werd ik geciteerd: „Drees moet nu maar eens spreken.” De Volkskrant bleef „zurig” doen over de zaak die tenslotte een rooms-katholieke politicus betrof. Cees Meijer publiceerde een hoofdartikel (ondersteunend) in De Typhoon.
Kortom de pers stond waarachtig bol van de affaire.
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hadden de Russen gevraagd de bijeenkomst naar de achttiende te
verschuiven. Ieder verband tussen de avond op Amerbos en de
nieuwste Luns-affaire moet van de hand worden gewezen. Zo niet
voor de BVD en De Telegraaf.242 Van die zijde probeerde men het
voor te stellen als zou ik een cocktailparty hebben belegd om de
Sovjets juist bij de Luns-affaire te betrekken. Je moet verziekte
„koude oorlog”-minds hebben om iets dergelijk te bedenken en
dan via krantenkoppen in De Telegraaf, bestemd voor de goegemeente, rond te sturen. Als gevolg van deze pogingen van de
overheid mij als journalist in een communistisch daglicht te stellen
zou ik een stroom van dreigtelefoons243 krijgen en fanmail als hierbij gevoegd.244 Erger. Sinds 1972 zou bij vele landgenoten de gedachte postvatten dat ik communist was. Om een voorbeeld te noemen: in 1988 vertelde een vriendin van me, die me zéér dierbaar
was245 aan twee familieleden dat ik haar de volgende dag op Het Enserinck in Vorden zou bezoeken. Haar familie antwoordde: „Dat
je die communist ontvangt!” Dat was 16 jaar later. En hier is, wat de
avond van 18 januari gebeurde.
Vóór de eerste gasten arriveerden belde Henk Hofland dat hij op
de terugweg was uit Den Haag en of het goed was dat hij een
lifter meebracht. Ik antwoordde dat dit niet mogelijk was aangezien het ook om buitenlandse gasten ging.246 Inmiddels waren
de eerste mensen binnen toen Hofland een tweede maal belde
en zei: „Ik zal het je maar vertellen, het is geen lifter maar een
vriendje van me en je zult hem aardig vinden, hij is blond,”
waarmee hij kennelijk op Peter doelde. Omdat mijn taken als
gastheer waren begonnen heb ik toen gezegd dat hij die jongen
maar mee moest brengen. Ik had inmiddels mijn handen vol.
Vladimir Kouznetsov, eerste secretaris N.N. Izwekov en persattaché Vladimir Opalev waren met een auto van de ambassade
uit Den Haag gekomen. Tegen 20.30 uur kwam mijn oude
Nijenrode-vriend Hofland binnen met een vriend, ook een
Peter, en een vrouw Marianne. Ik besteedde er nauwelijks aandacht aan en vervolgde mijn plichten. Natuurlijk is er terloops
even over de juist ontbrande Joseph Luns-affaire gesproken,
maar geen haar op mijn hoofd kon het zelfs maar bedenken dat
242 In 1990 meldde de Nieuwe Revu dat De Telegraaf de enige krant in Nederland was
die inzage in BVD-dossiers had.
243 Vandaar dat ik mijn telefoon op Peters naam liet zetten.
244 Zie bijlage 18.
245 Mevrouw Cila van Lennep-van Rosmale Nepveu, moeder van mijn Nijenrode-vriend
Frank.
246 In 1974 zwakte ik Hoflands rol enigszins af omdat ik toen de gemeenheid van zijn rol
weigerde te accepteren.
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Henk Hofland vroeg me tijdens de bijeenkomst nog eens Debussy te spelen, zoals ik dit vroeger op Nijenrode had gedaan en
247 Zie ook bijlage 19. De oorspronkelijke tekst van Hofland die ik moest laten aanscherpen wat de kwestie Luns betreft.
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verziekte oorlogshitsers tegen de Sovjet-Unie er een soort samenzweringsbijeenkomst van Russen en Oltmans tegen Luns
uit zouden kunnen breien. Dat is echter wat zou gebeuren. En
nog had ik op dat moment niet door dat de BVD-Telegraaf-actie
was bedacht om mijn klacht tegen de heer Luns door hem bij
de procureur-generaal aan een onderzoek te laten onderwerpen in een communistisch complot-daglicht te plaatsen. Wat
dit laatste betreft bleek Hofland bereid op 19 januari in NRC
Handelsblad een communiqué.247 uit te geven:
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niets deed me in de verste verten vermoeden dat Hofland op dat
moment reeds „de vijand” in mijn huis had gehaald.
Tegen 21.30 uur kwam als laatste gast de journalist Rob Kopuit,
die mij spoedig mee naar de keuken nam en met een ontsteld
gezicht vroeg of ik wist dat er een Telegraaf-journalist in mijn
huis was. Ik vroeg wie dit wel zou kunnen zijn? Kopuit: „Ik
ken ook zijn naam niet maar ik weet dat hij fotograaf is bij De
Telegraaf.” Dit soort situaties los ik snel op, althans dat dacht ik.
Ik ging mijn werkkamer in en vroeg in het bijzijn van alle gasten wie die zogenaamde lifter Peter wel was. „Ik ben Peter
Zonneveld van De Telegraaf,” antwoordde hij.
„Wil je foto’s maken?” vroeg ik.
„Ja, als je er geen bezwaar tegen heb.” Dat had ik dus wel. Ik
heb, opdat iedereen dit kon horen, ook de sovjetgasten, gezegd
(in het Engels): „Geen kwestie van, er worden onder geen beding foto’s gemaakt.” Ik vroeg vervolgens Kopuit en Milo Anstadt om een oogje in het zeil te houden, omdat ik frequent
naar de keuken moest om op alles toe te zien. Niemand heeft
ooit opgemerkt dat Zonneveld foto’s nam. Wat ik niet wist is
dat hij een soort microcamera’s achter zijn revers had zitten
waarmee opnamen kunnen worden gemaakt waarvan niemand
iets merkt.
Tegen 21.45 uur kwam Hofland naar me toe met de mededeling
dat Peter Zonneveld een beetje ziek was geworden en naar huis
wilde gaan.248 Of ik daar geen bezwaar tegen had. Ik was eigenlijk blij dat Hofland en zijn vrienden vertrokken, want zoals hij
een paar maanden geleden had geprobeerd de bijeenkomst met
Frits Böttcher in Leiden te verzieken, had hij deze avond mijn
Russische gasten zitten provoceren over bijvoorbeeld schrijvers
in sovjetgevangenissen, in de stijl van meneer Karel van ’t Reve.
Ik had weinig behoefte om de party die als een kennismakingsavond was bedoeld vruchteloos te laten beïnvloeden. Nauwelijks was Hofland vertrokken of Rob Kopuit merkte op: „Nu
kan Zonneveld met zijn foto’s nog de krant van morgen halen.” Ik moet hem ongelooflijk en stom verbaasd hebben aangekeken. Henk Hofland was mijn oudste vriend in de journalistiek. Hij was het die me naar het Algemeen Handelsblad haalde
en feitelijk bewerkstelligde dat ik journalist was geworden.
Zou hij zich er toe hebben kunnen lenen dat ik in mijn eigen
huis door De Telegraaf (en dus de BVD) kon worden bespioneerd? Had Hofland zich tot dergelijke praktijken geleend waar248 Hij had zijn foto’s genomen, het vuile werk was gedaan.
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19 januari 1972

Om 07.30 uur – het was nog pikkedonker, ging de telefoon.
Een dame riep: „Smerige communist!” Heb je veel poen van de
Russen ontvangen? Hoe durf je Luns te beschuldigen!” Bam.
Telefoon op de haak. Een paar minuten later – en ik begreep
niet waar ze het over hadden, een vreemde heer. „Vieze vuile
schoelje! Landverrader dat je bent! We zullen je wel krijgen.”
Tegen 08.00 uur opnieuw: „U spreekt met Van Thiel uit Helmond. Ik wil u waarschuwen: ze zullen u met een auto van de
weg rijden.” Je moet maar nooit de invloed van De Telegraaf of
het allooi van dit soort mensen onderschatten.
Om 08.10 uur belde Henk Hofland. Hij had blijkbaar De Telegraaf in huis. Ik niet. Terwijl hij onder de douche had gestaan
had Mimi Hofland hem gevraagd249: „Zo, zo, ben jij met een
stelletje linkse figuren bij Wim geweest?” Want aldus stond op
de voorpagina van 19 januari 1972 van De Telegraaf onder een
vijfkolomskop: MENGEN RUSSEN ZICH IN ACTIE TEGEN LUNS?
Er stond een foto bij van een CD-auto geparkeerd voor mijn
huis.
Volgens Haagse kringen (welke?) mocht het als „ongebruikelijk” worden beschouwd dat sovjetdiplomaten zich „sterk mengen” in Nederlandse aangelegenheden. Op pagina 3 stond zelfs
een vierkolomskop: HAAGSE KRINGEN OP DE HOOGTE VAN INHOUD GESPREK. Daaronder: MOSKOU WIL LUNS UIT DE NATO.
De Telegraaf legt onomwonden direct verband tussen mijn actie
om de kwestie Nieuw-Guinea en Indonesië rechtgetrokken te
krijgen en de ontmoeting van sovjetdiplomaten en collega’s in
mijn huis. Het is misschien aardig bedacht maar de these slaat als
249 Dan te bedenken dat ik Mimi en niet ene Marianne die avond had uitgenodigd.
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door men mij nu als communist en pro-sovjet zou kunnen
brandmerken?
Kopuit had me voldoende gealarmeerd om direct nadat de laatste gasten waren vertrokken André Spoor op te bellen. Ook hij
achtte Hofland tot een dergelijke smerige streek niet in staat.
Daarop was ik weer enigermate gerustgesteld. Maar waarom dan
eerst dat verhaal van „de lifter” en vervolgens een levensechte
fotograaf van een rabiaat anti-Oltmans-krant als De Telegraaf
meegebracht?
Tegen middernacht telefoneerde Hofland enigszins aangeschoten vanuit De Kring. „Maak je nergens zorgen om,” aldus
Hofland, „ik heb Zonneveld onder druk gezet. Er komt geen
letter in De Telegraaf.”
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een tang op een varken en heeft niets met de werkelijkheid of
waarheid te maken. Het is glashelder dat hier via De Telegraaf een
bewuste poging werd gedaan om waar ik mee bezig ben ten aanzien van Luns in een communistische sfeer te trekken. „Formeel gesproken kan de heer Oltmans zoveel sovjetdiplomaten
bij zich thuis ontvangen als hij wil en met hen spreken over alles en iedereen,” aldus het Haagse commentaar in De Telegraaf.
Wie had dit commentaar verstrekt: de Rijksvoorlichtingsdienst
of de BVD? Dat zetten ze er natuurlijk niet bij, de smeerlappen.
Het blad vervolgde: „De merkwaardige aanwezigheid van drie
Russische diplomaten bij Oltmans gisteravond wijst op mogelijke Sovjetbeïnvloeding bij het aan de gang zijnde offensief tegen de secretaris-generaal van de NAVO. Beïnvloeding is op zichzelf ook niet strafbaar,” aldus genoemde Haagse kringen (die
dus helemaal niet werden geïdentificeerd. Vervolgens: „Het
bezoek van drie Russische diplomaten bij Oltmans gisteravond
komt wel heel toevallig vlak voor de persconferentie over de
zaak-Luns, die Oltmans voor donderdag heeft aangekondigd.”
Een ieder, die de voorgaande dagboekaantekeningen heeft gelezen
kan voor zichzelf concluderen dat er op geen enkele wijze en in de
verste verte enig verband gelegd kon worden tussen een vriendelijkheid mijnerzijds tegenover de in ons land vertoevende Russen –
met wie ik in Club van Rome-verband te maken had gekregen –
en de kwestie-Luns, die er geheel en totaal los van stond. Bovendien zouden de sovjetdiplomaten zich verre gehouden hebben van
een bezoek aan mijn huis indien de bijeenkomst belegd zou zijn geweest om over de NAVO of Luns te spreken. Trouwens die „link”
ontkende Hofland zelf te mijnen behoeve onmiddellijk in de NRC.
Het is eigenlijk komisch om twintig jaar later te zien hoe De Telegraaf met het „gezag” van de hoofdredactie een stukje plaatste:
250
TOEVAL. „De door radio en sommige persorganen ten onrechte
opgevijzelde journalist W.L. Oltmans houdt vandaag een persconferentie. Daar zal hij ‘uit de doeken doen’ hoe de huidige secretaris-generaal van de NAVO, mr. J.M.A.H. Luns, als Nederlands minister van Buitenlandse Zaken, tijdens de Nieuw-Guinea-periode,
regering en volk zou hebben misleid. Het is natuurlijk ‘toeval’ dat
de heer Oltmans al geruime tijd zeer goede contacten heeft met
Rusland en dat hij eergisteren o.a. drie Russische diplomaten te
zijnen huize ontving, waar de ‘kwestie’ Luns uitvoerig werd besproken.251 De heer Oltmans verdient geen enkel geloof,” aldus
250 De Telegraaf, 20 januari 1972.
251 Dit ontkende ook Henk Hofland op 19 januari in NRC.
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19 januari 1972

Henk Hofland is vanavond met hoofdredacteur Goeman Borgesius van De Telegraaf gaan dineren. Hij vertelde me vervolgens dat de BVD het blad had ingelicht dat er sovjetdiplomaten
bij mij op visite waren. Daarmee zei hij dat het de spionagedienst was geweest die De Telegraaf had gebruikt om een schandaal ten aanzien van mij te ontketenen en vandaar ook de blijkbaar door Anton Veldkamp genomen foto van de sovjetdiplomatenauto voor mijn huis zoals deze op de voorpagina van het
blad was verschenen. Veldkamp zou niet geweten hebben dat
Peter Zonneveld tezelfdertijd door Henk Hofland onder valse
voorwendselen was binnengebracht.252
Nadat Hofland mij vanmorgen om 08.10 uur had opgebeld
spraken we af onmiddellijk bij elkaar te komen op de redactie
van het Algemeen Handelsblad. Daar bleek dat de man, die sinds
1946 op Nijenrode mijn vriend was geweest, zich meer opwond over het feit dat een zekere vriendin Marianne (van het
Hilton-concern) in de publiciteit was gekomen, dan dat ik al samenzwerend met de Sovjets voor het hele land te kakken stond.
Om 09.45 uur belde Hofland in mijn bijzijn Goeman Borgesius
op, die hem direct meedeelde de avond tevoren niet op de krant
aanwezig te zijn geweest en van niets af te weten. De heer Heitink, zijn tweede man, had de leiding gehad.253 „Ik kan je vertellen,” aldus Hofland, „dat ik er zelf bij ben geweest en dat het
onzin is wat jullie allemaal hebben geschreven.” Inmiddels was
André Spoor eveneens op de redactie verschenen. Er werd een
dementi opgesteld en naar de drukkerij in Rotterdam doorgebeld. Dat was tenminste een eerste stap.254 Maar hoe de BVDTelegraaf-canard daadwerkelijk te ontzenuwen?
20 januari 1972

Nieuwe „informatie” in De Telegraaf over de ontvangst in mijn
huis. Op pagina 3 de genoemde reportage dat „Den Haag” op
de hoogte was van wat er in mijn huis werd besproken. Plus een
foto door Peter Zonneveld in mijn werkkamer genomen. Hoflands lifter heeft dus mijn privacy geschonden. Ik ben razend.
252 Later bevestigde Veldkamp mij de foto te hebben genomen „nadat de BVD de krant
had getipt.”
253 Van Heitink waren zijn BVD-betrekkingen bekend
254 Zie het origineel van Hoflands tekst; bijlage 19.
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ons meest populaire ochtendblad in 1972. Zo gingen Luns, de BVD
en De Telegraaf steeds maar verder en verder met hun „onderdanen” en lezers te bedriegen door hen feiten en de waarheid te onthouden.
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Het is duidelijk dat Hofland tot sint-juttemis kan kletsen tegen
Goeman Borgesius, maar ze gaan daar gewoon door met hun
campagne. Ik laat het er niet bij zitten. Het wordt steeds duidelijker en waarschijnlijker dat De Telegraaf en de BVD onder één
hoedje spelen. Wie anders beschikt in Den Haag over de middelen en de apparatuur om in mijn huis gevoerde gesprekken
geïnteresseerd te zijn? Ze doen immers niet anders dan sovjetdiplomaten in dit land op de voet volgen? Sovjetdiplomaten
mogen niet verder dan het IJ, dus ze hebben bovendien toestemming moeten vragen om naar Amsterdam-Noord te rijden.
De autoriteiten wisten van de bijeenkomst en omdat ik tegen
Luns bezig ben dachten ze twee vliegen in één klap te kunnen
slaan. De zaak is echter hiermee niet afgelopen.
Eigenlijk zegt De Telegraaf nu dat Hofland met zijn verklaring
in de NRC uit zijn nek kletst. „In tegenstelling tot wat NRC
Handelsblad gisteravond heeft gemeld,” aldus De Telegraaf vandaag, „namelijk dat de Russen Oltmans slechts bezochten omdat hij voor hen een film gaat maken, bewijst juist de aanwezigheid van een politieke figuur van de sovjetambassade, die door
zijn activiteiten al eerder de aandacht heeft getrokken, in de
richting van een verband met Oltmans’ campagne tegen oudminister Luns. Bepaalde Haagse kringen” aldus gaat De Telegraaf verder, „die opvallend goed geïnformeerd blijken te zijn
over het gesprek bij Oltmans thuis houden met grote stelligheid vol dat de Nederlandse journalist wel degelijk over zijn
campagne tegen ex-minister Luns heeft gesproken. ‘Luns’ zou
zelfs aan het begin van de avond het hoofdthema van het gesprek
zijn geweest.” En verder: „Altijd zorgen de Russen voor een
dekmantel in hun contacten met voor hen interessante figuren
in het Westen. Zulk een dekmantel is een officieel aannemelijke reden om met de betrokken West-Europeanen of Amerikanen ontmoetingen te hebben. In werkelijkheid spreekt men
dan meestal over andere zaken dan die welke officieel worden
opgegeven.”
Uitermate misleidend was de conclusie van de opvallend groot
opgemaakte reportage in De Telegraaf: „Uit bepaalde omstandigheden, waarover men een angstvallig stilzwijgen bewaart, zou
kunnen worden afgeleid dat een sovjetdiplomaat en niet noodzakelijkerwijs een van de drie die bij Oltmans aanwezig waren,
kennis heeft kunnen nemen van papieren die zeker niet betrekking hebben op mr. Luns, maar die op zijn zachts gezegd niet
voor Russische ogen bestemd waren. Het is niet uitgesloten dat
in deze zaak, waarin overigens geen aantoonbaar direct verband
met de heer Oltmans bestaat, een onderzoek wordt ingesteld.”
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20 januari 1972

De persconferentie in Nieuwspoort was tenminste een methode om te proberen de onware berichtgevingen te ontzenuwen.
De belangstelling van collega’s was groot. Ik had alle tijd om
duidelijk te maken wat voor fratsen hier werden uitgehaald
omdat ik de Nieuw-Guinea-zaak wilde recht trekken. Ik deed
bovendien een vlammend beroep op alle betrokken partijen –
zoals Jurgens had geopperd als enige uitweg – een parlementaire enquête te doen instellen naar het beleid van Luns vis à vis
Indonesië.
Ook deed ik nu maar eens uit de doeken wat Emile van Konijnenburg me had verteld toen hij op een dag eerst een bezoek
aan Soestdijk had gebracht en daarna op Amerbos was binnengelopen. Sinds die dag wist ik met zekerheid dat er op Soestdijk, ook door koningin Juliana, over Luns en zijn bemoeiingen inzake Nieuw-Guinea precies zo werd gedacht als Van
Roijen, Stikker, Rijkens, Van Konijnenburg, Scholtens en vele
anderen deden. Toch wist ik dat ik van gelijkgestemde landgenoten niet veel meer dan steun achter de schermen had te verwachten. Konijn was de enige die vrijuit met me sprak, maar
off the record.255 Letterlijk had dr. Emile van Konijnenburg mij ooit
verteld: „Bernhard kan zijn bloed drinken” en hij bedoelde
255 Ik bedoel hier dat Van Konijnenburg de laatste overgeblevene van het eerste uur in
de Nieuw-Guinea-affaire was waarmee ik samen had gestreden en met wie ik nog
contact had.
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Wanneer je twintig jaar later deze BVD-Telegraaf-verzinsels en de
geraffineerde manier waarop zij werden gepresenteerd nog eens
overleest, kunnen dergelijke praktijken niet met de dooddoener
worden afgedaan dat die tijd (1972) een hoogtepunt in de koude
oorlogsperiode was. Mijn gevecht met meneer Luns had absoluut
niets van doen met de controverse Westen-Sovjet-Unie. De kwestie Nieuw-Guinea, die ik uitgezocht wilde zien, werd op 18 januari 1972 bewust door de BVD (in wiens opdracht anders?) in de
communistische hoek getrokken, omdat men blijkbaar niet wist
hoe men mij anders moest aanpakken dan via verdachtmakingen.
Communist werkt altijd prima op de goegemeente. In 1957
brandmerkte De Telegraaf mij als „landverrader”, omdat ik had gewaarschuwd dat knokken om de Papoea’s waanzin was (en in
strijd met dwingende Nederlandse belangen in de wereld en Zuidoost-Azië). Nu werd hier de dimensie „communist” aan toegevoegd, waardoor mijn reputatie in het vaderland nog verder de
vernieling in werd gedrukt opdat niemand meer naar mij in de
kwestie Luns zou luisteren.
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Luns. Ik herhaalde deze mededeling woordelijk op de persbijeenkomst in Nieuwspoort. Ik voegde er een tweede informatie, via Konijn verkregen, aan toe, dat de prins zich had ingespannen om te voorkomen dat Luns secretaris-generaal van de
256
NAVO werd.
De VPRO-televisie maakte een reportage die vanavond werd uitgezonden en uitstekend was. Henk Hofland las van een papiertje een verklaring voor dat hij het betreurde onder valse voorwendselen Peter Zonneveld in mijn huis te hebben gebracht.
Het schijnt dat Roeland Kerbosch deze VPRO- uitzending: Berichten uit de samenleving heeft gemonteerd. Subliem.
Na de uitzending regende het telefoontjes. Rob van Gennep:
„Uitstekend Willem!” Joop van Tijn was bij Rinus Ferdinandusse gaan kijken. Joris van den Berg was zeer enthousiast. Zijn
vrouw Jenny vertelde dat Joris op de tafel had geslagen toen
Hofland zijn weifelende verklaring voorlas. Er kwamen ook
weer dreigtelefoontjes en iemand vroeg: „Wil je vanavond
weer lekker bloot neuken?”
Prins Claus was in Brandpunt; hij sprak zeer to the point. Hij is
duidelijk, in tegenstelling tot zijn schoonvader, tegen bewapening.
Ik zie nu pas dat die vervelende Van Gastel in NRC Handelsblad
een driekolomsartikel schreef: OLTMANS, LIEFHEBBER VAN EEN
FIKSE REL. Die man schrijft al jaren over me zonder ooit de
moeite te hebben genomen mij zelf te spreken. Weer zo’n on
dit-journalist. Hij acht het een kenmerk van mijn „stunts” door
de jaren heen dat ik een onjuiste inschatting maakte van mijn
mogelijke effect. Helemaal niet. Het is de labbekakkerige houding van journalisten als Van Gastel die „stunts” projecteren.
Ze laten je in je eentje in je eigen vet gaar koken, want wat
voor eer is er te behalen aan „stunts” van collega’s? Bovendien
heb ik niets van wat ik ooit aan de grote klok heb gehangen in
het verleden gezien als „stunt”. Wanneer ik met informatie voor
de draad kwam was het de hoogste tijd dat dit gebeurde.
Via een abonnement op Vaz Dias knipseldienst krijg ik steeds
meer materiaal over de affaire in handen. Het is verbluffend wat
er allemaal is geschreven.257
21 januari 1972

Uiterst merkwaardige ontwikkeling. Luns, die eerst geen tijd
had om naar Den Haag te komen op verzoek van premier
Biesheuvel vanwege drukte bij de NAVO, is nu samen met de
256 Ik beschermde Van Konijnenburg echter en gaf geen bron.
257 De provinciale pers stond eveneens bol van de affaire-Luns.
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Niettemin ging hij toch op de affaire
in. ‘Ik wil met de grootste klem ontkennen dat ik ooit collega’s in het kabinet of
in het parlement heb bedrogen. Kunt u
zich voorstellen dat een Nederlandse minister die met vier of vijf collega’s uit het
kabinet plus een grote delegatie met Indonesische ministers onderhandelt, na

afloop een onwaar verhaaltje kan opdissen?’ Op de bewering dat prins Bernhard
moeite zou hebben gedaan zijn kandidatuur als secretaris-generaal van de NAVO
te verhinderen, zei hij: ‘Werkelijk, we
zijn de carnavalstijd nog niet begonnen.
Dat is te gek om los te lopen’.

De Telegraaf bakte het helemaal bruin. In een zeskolomsverhaal
op pagina drie werd in gigantische letters gezegd: OLTMANS GAF
GESPREK MET RUSSEN OVER LUNS TOE. Natuurlijk had ik naar
eerlijkheid op de persconferentie gezegd dat de kwestie-Luns
ter sprake was gekomen, maar op geen enkele manier waar de
BVD en De Telegraaf gewag van maakten, alsof er in mijn huis een
samenzwering met Russen tegen Luns op touw was gezet. Ook
Milo Anstadt bevestigde dat er over Luns was gesproken, maar
in passing, no more. Daarnaast meldde De Telegraaf met een foto
van Luns op de voorpagina dat zijn secretaresse een telegram van
mij zeker in de prullenmand zou gooien.258
Vele kranten, de Volkskrant en andere bladen, meldden in koppen: KANS OP ONDERZOEK NAAR BELEID LUNS. Als dat eens waar
zou zijn. Algemeen Dagblad: OLTMANS SUGGEREERT PRINS WILDE LUNS NIET BIJ DE NAVO. Op Schiphol had Luns hierover gezegd: „Dat is te gek om los te lopen. Er is geen begin van sprake van.” Ik weet intussen maar al te goed dat het wel waar is.
In een editorial noemt het AD mij „een avontuurlijke journalist,
die heeft getracht ex-minister Luns voor de kadi te laten dagen.”
Het blad geeft toe dat het „om een politieke zaak, een politiek
258 Ik had mr. Luns in Brussel een telegram gezonden met het verzoek mijn persconferentie bij te wonen. Ik zond het ANP een afschrift: „Ik verzoek u op 20 januari om
10.30 uur in Nieuwspoort aanwezig te willen zijn alwaar ik u zal beschuldigen van
het spreken van onwaarheid jegens president Sukarno en Indonesië.”
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sleutelfiguren uit de Nieuw-Guinea-affaire, zoals oud-premier
Jan de Quay, oud-premier Piet de Jong en ambassadeur J.H.
van Roijen voor een openingsvlucht van een nieuwe KLM-lijn
op Hongkong naar het Verre Oosten vertrokken. Er staat een
plaatje op de voorpagina van de Volkskrant van de heren bij vertrek van Schiphol. Ik vind dit maar een verdacht snoepreisje,
tenminste op dit moment. De voormalige bewindsman verklaarde bij vertrek – opnieuw mijn persoonlijkheid in het geding
brengend – dat voor „iedereen die mij en mijn achtergrond
kende en bekeek zou moeten toegeven dat alles wat men over
de huidige affaire zei op tijdverspilling neerkwam. Het was een
hoogst onbelangrijke zaak,” aldus Luns.
De Volkskrant voegde er vanmorgen aan toe:
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spel” gaat. Dan, tot mijn verbazing: „Een andere zaak is dat het
voor een zuivere geschiedschrijving gewenst zou zijn dat het
verloop van de ‘Indonesische kwestie’ eens duidelijk op een rijtje wordt gezet. Maar dat is dan meer een zaak van wetenschappelijke arbeid (…).” Ze kletsen elkaar nu allemaal na, terwijl de
kern van de zaak is dat een man als Luns niet bij de NAVO behoort te zitten aangezien dit een levensgevaarlijke zaak is.
Joris van den Berg noemde Hoflands optreden op mijn persconferentie in de Volkskrant vandaag EEN ROERENDE BEKENTENIS. Hij schreef: „Het aardige van het optreden van Oltmans is
meestal dat er een lading van suggestie in zit, en dat die suggestie voor een deel ook bewaarheid wordt. Heel concreet gebeurde dit ook gisteravond toen hoofdredacteur H.J.A. Hofland van het Algemeen Handelsblad/NRC van een briefje heel devoot een verklaring voorlas waarin hij erkende misbruik te hebben gemaakt van de gastvrijheid van Oltmans door onder anderen een Telegraaf-fotograaf in diens huis binnen te smokkelen. Dan denk je, ach, er kan toch ook wel wat waarheid steken in de dingen die Oltmans beweert. Een roerend moment
van zelfbekentenis voor de camera’s. Oltmans heeft in zijn vragenstellen tenminste die explosie zitten, die nodig is. Het kan
ook anders. Dat zagen we in de NOS- rubriek Ter Visie, waarin
Joop van Zijl, etc.”
Ik moet eerst vermelden dat ik aanvankelijk drie besluiten had
genomen en uitgevoerd. Zoals ik op de persconferentie had aangekondigd had ik de Officier van Justitie te Amsterdam verzocht
Zonneveld en De Telegraaf aan te pakken (1). Tegen Zonneveld
en Hofland had ik een klacht ingediend bij de Raad voor de
Journalistiek (2) en ik wilde dat Goeman Borgesius, de verantwoordelijke man voor alle laster, kwaadsprekerij en leugens in
De Telegraaf ter verantwoording zou worden geroepen (3). Nadat Henk mij had verzekerd op mijn persconferentie bekend te
zullen maken wat er was gebeurd trok ik mijn klacht tegen Hofland op basis van een vriendschap van vijfentwintig jaar weer in.
Tot mijn genoegen meldt Het Parool als eerste dat de vaste-Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken op 1 februari gaat praten over de mogelijkheid een historisch onderzoek te laten instellen naar de juiste toedracht bij de (mislukte) Geneefse Conferentie tussen Nederland en Indonesië in 1955-1956 en eveneens naar het Nieuw-Guinea-beleid van minister Luns. Aanleiding tot het beraad is een verzoek daartoe van het Amsterdamse studentenweekblad Propria Cures.259 In dezelfde uitgave schrijft
259 Ik heb het knipsel vergeten te merken.
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260 Alsof ik daarmee zou ophouden. Twee dagen later was ik al weer op weg naar Moskou.

207

Amsterdam

Evert Werkman: OLTMANS: VRIJBUITERIGE VOGEL IN WERELD
Hoewel in mindere mate dan in De Telegraaf wordt
ook hier gewag gemaakt van mijn reizen naar Moskou alsof dit
verdachte activiteiten zouden zijn.260
Werkman vraagt zich af waarom Hofland een fotograaf van de
concurrentie mee naar Amerbos nam. „Hij heeft toch zelf ook
een krant?” schrijft hij. Daar heb ik nog niet aan gedacht.
Ik zie dat ik in een krant wordt geciteerd als gezegd hebbende
in Nieuwspoort: „Ik kots van de hele mentaliteit in dit land en
van de hypocrisie van alle hoge heren, die deksels goed weten
dat zij door Luns om de tuin zijn geleid en dit alleen binnenskamers willen toegeven.” Zo is het dus ook precies. HOEKSE EN
KABELJAUWSE OPERETTE, aldus een kolom in de Provinciale
Zeeuwse Courant. Daar kunnen ze het weten.
Mijn lieve vriendin mejuffrouw Boekhoudt schrijft: „Ik dacht
dat je nu geen politieke rellen meer wilde ontketenen en dat
vond ik een verstandig besluit. Je was juist bezig je op andere
terreinen te begeven, waar je zeker vruchtbaarder werk kon
doen. Nu vrees ik dat je je eigen ruiten hebt ingegooid.” Haar
briefje begon deze keer met „Beste” in plaats van „lieve” Wim,
als indicatie dat zij ontstemd was. Zij had me altijd eerlijk haar
mening gezegd, dus ook nu. „Ik denk anders nog met veel genoegen terug aan mijn bezoek bij je. Ik ben blij dat ik je huis
heb gezien dat je zo gezellig hebt ingericht.” Een dergelijk briefje uitgerekend van haar te moeten ontvangen geeft me een gevoel van totaal alleen te staan in deze affaire.
Igor Cornelissen meldde dat René Eijbersen op aarzelende wijze vice-premier Nelissen had ondervraagd over de gebeurtenissen. Eerst liet de NCRV een stukje van mijn persconferentie zien,
waar Nelissen kennelijk mee in zat. Hij kleineerde vervolgens
mijn rol en verklaarde dat de Nieuw-Guinea- kwestie allang op
de rol stond via het adres van Propria Cures – dus toch via mij.
Jan Blokker publiceerde in de Volkskrant de kolom KNAAGDIEREN, een lang verhaal over de affaire-Luns, Hofland, Oltmans.
„Aan Oltmans zie je altijd meteen wat alle Nederlandse krantenmensen dwarszit: het feit dat ze in een klein land wonen
waar nooit iets gebeurt (…). Logisch dus dat de journalist Oltmans op Luns komt als hij meer wil dan het gemiddelde schandaal in Holland hem toelaat. En logisch dat hij, op jacht naar
Pentagonachtige mysteries, net zo draait en fantaseert en insinueert als een Telegraafverslaggever – want dat doet hij (…).
Hij is inderdaad een bleekgezicht, die een in een speelgoedVAN PERS.
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winkel in de Tweede Jan van der Heijdenstraat voor NLG 3,25
gekochte indianenhoed heeft opgezet. Terwijl hij praat over
Luns, Drees, Sukarno en prins Bernhard, zie je een balloon uit
zijn hoofd komen en daar staat in: Ugh, ugh. Aardige Oltmans.
Geen rat, geen konijn, nog niet eens een muis. Gewoon een
Hollands gezelligheidsdier, die zonder het te weten een glaasje
jenever inschenkt voor een Telegraafverslaggever (…).” Dit om
een indruk te geven van de onzin van Amsterdamse columnisten, die het vaste gaatje in hun krant „moeten” vullen.
Vrij Nederland schrijft in In het Vizier dat ik „de grote stap heb
gewaagd” om een strafvervolging tegen Luns te bepleiten.
Het Eindhovens Dagblad heeft een driekolomsartikel over mijn
persconferentie: WILLEM OLTMANS GEVREESD EN GEHAAT, MAAR
GOED GASTHEER (…). Daarnaast in hetzelfde blad een lang artikel: SPEKTAKELSTUK VAN OLTMANS. In De Gelderlander een vijfkolomskop: HOE SNUFFELAAR OLTMANS DE KOFFERS VAN LUNS
EN DREES KRAAKT. Er staat een kader bij met de kop: JOURNALIST OLTMANS KENNER VAN INDONESIE.
Het Dagblad De Stem meldde dat dr. J.H. van Roijen reeds had
verklaard dat mijn informatie betreffende hem „onwaar” waren en dat hij verder geen commentaar wenste te geven. Ik begrijp zo’n man niet, want al heeft Luns 1600 documenten verbrand, er moeten er genoeg over zijn om hem later in zijn
hemd te zetten voor zijn lafheid van nu.261
23 januari 1972

Schiphol
Schreef eerst Peter. En eveneens prins Claus dat ik genoten had
van zijn televisieoptreden.
Antwoordde mejuffrouw Boekhoudt in mineur. Zij stelde me
zeer teleur.
Het is ontstellend hoe ik na het TV-optreden opeens overal word
herkend. Liep tegen Ellen Thomassen aan; haar moeder had
gezegd dat ik niet goed overkwam op televisie. Ook KLM-steward Heizenberg was op de luchthaven. Hij vertelde dat Luns
tegen iedereen zei dat zijn broer, die voor de NCRV werkt, homoseksueel is. Echt iets voor Luns om dat als bijzonderheid te
vermelden.
Vanmorgen belde ik eindelijk mam. Zij vond de affaire vanwege de publiciteit „een ramp.” Dat wist ik. Bij toeval zag ze mijn
hele persconferentie bij de VPRO. Iedereen had haar opgebeld
261 Pas in 1991 zou ik erin slagen via de Raad van State een aantal codetelegrammen
van Van Roijen uit Washington aan Luns en omgekeerd in handen te krijgen, wat
verder alles zegt van deze meneer.
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Kastrup
Met verbazing heb ik Ischa Meijers gesprek met Henk Hofland
in de Haagse Post 262 gelezen. Ongelooflijk die passage over trouw
en vriendschap. IK HEB ILLUSIES, IK BEN NAIEF, aldus H.J.A.
Hofland boven het stuk. Hij noemt zowat iedereen uit zijn directe omgeving en vermijdt mij met duidelijke zorg. Niet erg.
Maar waarom? Dan zegt hij: „Ideologieën zijn stom. Waar ik
in geloof? Trouwe vriendschap. Als iemand me laat zakken ga
ik kapot – als ik mijn liefste speelgoed aan iemand geef en niets
terugkrijg: dat vind ik verraad. Ik ben zeer wantrouwig, maar
sta ook steeds weer open. Ik zal ook nooit iemand iets verwijten. Ik heb illusies, ik ben naïef (…).”
Ik las deze tekst in opperste verbazing. Hij moet het gesprek met
Meijer gehad hebben voor zijn verraad tegenover mij met Peter Zonneveld, om een voorbeeld te noemen. Zou Henk Hofland de betekenis van vriendschap en trouw wel kennen, of is
hij bezig een beetje gek te worden?
Het geeft me een bevrijdend gevoel de waarheid over de feiten
rond Nieuw-Guinea, die niet bekend zijn, al zijn ze ten nadele
van Luns, bekend te hebben gemaakt. Dat is mijn voornaamste
taak als journalist. Heb van alles koortsuitslag aan mijn lip, pre262 18 januari 1972, pp. 41 tot 46.
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en gezegd het erg vervelend voor haar te vinden dat ik Luns
aanviel, vooral ook familieleden. Eigenlijk was mam de enige
levende ziel waar ik over piekerde tijdens deze dagen, omdat
ik wist dat zij het verschrikkelijk zou vinden. De rest van de
wereld interesseerde me niet. Het moest gebeuren. Kennissen
uit Zuid-Afrika hadden zelfs gevraagd of ik familie van haar was.
Mam was door de grond gegaan. „We zullen nooit meer samen
in Lage Vuursche kunnen gaan eten,” zei ze. „Je weet dat ik er
niet van houd om aangestaard te worden.”
Ook de Herald Tribune had details over de affaire-Luns. Ergens
schijnt hij over mij te hebben gezegd dat ik „een modeste denker” was. André Spoor vond dat ook heel grappig. Ik ga nu in
het vliegtuig de achterstand in mijn notities wegwerken.
Er kwam een briefje van Bouke Poelstra van Eva. „Soms heb ik
er behoefte aan collega’s mijn adhesie te betuigen. Nu bijvoorbeeld, aangevallen als ik je zie door De Telegraaf- en Het Paroolratten op een voze en laaghartige wijze (…). Met behulp van de
draaitol van de jetset, Henk Hofland. Bah (…). Ik sta achter je.
Je weet toch dat het straatvechters zijn, die ‘heeren’ van de
Haagse Mafia!”
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cies zoals mam dat krijgt in tijden van spanningen. Ik voel nu
ook pas hoe intens moe ik ben van deze laatste dagen.
En route naar Stockholm
Ik begrijp niet hoe Henk zo over zijn moeder kan spreken.263
„Mijn moeder was een klein dametje dat op het laatst van haar
leven een kromme rug kreeg en dat een groot talent had voor
verhalen vertellen: ze zat in de tram en kwam terug met een
verhaal. Ze had een groot imitatietalent. Het was een onzekere
vrouw vond ik.” Aldus haar enige kind tegenover Ischa Meijer
en de lezers van de Haagse Post. Ik schreef Henk een briefje met
de vraag hoe het mogelijk was dat hij zo over zijn moeder
sprak. Trouwens dat geklets over „linkse figuren” op mijn partijtje. En Casper van den Wall Bake dan?
Ik lees een gesprek van de psychiater Jan Foudraine met Godfried Bomans. Ik wil een keer met Foudraine spreken. 264 Bomans vind ik te long-winded and tedious. Foudraine spreekt ook
over Szasz. Hij verwijst bovendien naar het MIT-rapport van de
Club van Rome. Die man snapt er iets van. Wanneer Foudraine eerlijk zegt het evangelie niet zo goed te kennen meent prediker Bomans natuurlijk: „Dat moet je als psychiater wel kennen, vind ik.” Wat een onzin. Ik vind de uitspraak van Bomans: „De scharnier waar het dus om draait is de affectie,” een
uitstekende gedachte, maar onaf.
Er staat een reportage van Jan Cremer uit Mongolië in Avenue.
Zijn liefde voor dieren is duidelijk. Wat hij schrijft lijkt me (grotendeels) waar.
Op mijn party stonden Henk, Peter Zonneveld en Marianne
meer dan eens samen te smoezen. Toen ik Clair de lune speelde,
zei Hofland (bij de vleugel) tegen mij: „Je bent mijn jeugd.”
Even later: „Je bent mijn enige vriend, weet je dat?” Hij moet
geweten hebben dat Peter Zonneveld intussen foto’s maakte.
Henk liep eigenlijk te ijsberen, alsof hij zijn ei niet kwijt kon.
Hij schold op zijn medehoofdredacteur André Spoor: „Ik zal
het toch van hem winnen (…).” Wat wil hij toch van Spoor
winnen? Ik dacht: „Hij is niet goed.”
Bij het opstellen van het befaamde communiqué op de redactie
van het Algemeen Handelsblad moest ik insisteren dat hij het een
persoonlijke touch zou geven. André keek stomverbaasd toe. Ik
moet zeggen dat ik op dat moment dacht: Spoor is bij Hofland
vergeleken een gentleman.
263 Ik kende mevrouw Hofland, heb nog vele brieven van haar en was zeer op haar gesteld tijdens en na Nijenrode.
264 Twintig jaar later zou een interviewboek tussen Foudraine en mij uitkomen: Het
dolgedraaide brein, uitgever Pieter Lakeman.
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Ik telegrafeerde ambassadeur Anak Agung Gde Agung dat nu
het moment was gekomen Spoor een interview te geven.
René van Eijk van het Algemeen Dagblad maakte een lang interview op band: er verscheen geen letter van. Ook de Noord-Amsterdammer was komen opdagen. Die publiceerden wel.
Jan Blokker zei tegen Milo Anstadt: „Hofland is een pyromaan,
die ervan houdt brandjes te stichten en er dan naar gaat staan
kijken.” Dat was dan een Hofland-brandje op Amerbos (…).
Joop van Tijn: „Willem, op gevaar af dat je het hem zegt, waarschuw ik je: Rob Kopuit is hoogst onbetrouwbaar.”
Igor Cornelissen miste mijn partij omdat er een zoon was geboren.
Henk zei die avond: „Mimi is gek, maar ik ga toch nooit van
haar af.” Ik zei niets maar ik dacht er het mijne van.
J.L. Heldring heeft tegen André Spoor gezegd: „Ik begrijp niet
dat Hofland zich met dergelijke schoften inlaat.” (Doelend op
een fotograaf van De Telegraaf waarvan je weet dat ze uit zijn
op drek scheppen.)
Mario Eijbergen Santhagens belde: „Luns is een achterneef van
me.”
Han Hansen over de weergave van mijn persconferentie in De
Telegraaf: „Als ik er niet zelf had bijgezeten…
Henk zei die avond ook dat hij aan het eind van zijn Latijn was
en dat hij geen uitweg meer in zijn leven zag. Hij wilde een
keer heel lang komen praten van 16.00 tot 24.00 uur.
Casper Bake sprak uitvoerig met Vladimir Opalev, niet over
Luns, maar over een uitwisseling van studenten tussen Nederland en de USSR. Pauline had hem later scherp bekritiseerd dat
hij op mijn ontvangst aanwezig was geweest, maar hij had zijn
been stijf gehouden en had mij verdedigd. Ik haalde hem tussen de bedrijven door in Bergen aan Zee af. Hij bleef slapen en
was zeer in alle ontwikkelingen geïnteresseerd. We praatten
lang in bed. Hij nam mijn hand en zei dat ik de enige was waar
hij nu eens in een positie was van niet de dienst uitmaken. Ik
dacht hoe hij vorig jaar uit Jeruzalem met bitterheid had geschreven het gevoel te hebben dat zijn vader hem „een waardeloos persoon” vond. Hij noemt mij wel eens zijn tweede vader,
wat misschien komt omdat ik hem met veel affectie en afstandelijk respect benader, wel degelijk naar hem luister en hem
helemaal niet waardeloos vind, in tegendeel. Hij lijkt me grenzeloos behoefte te hebben aan genuine affection. Ik probeer hem
authentic affection te geven en niet aan mezelf te denken, want
hij blijft buitengewoon aantrekkelijk, ook als seksobject. Het is
duidelijk dat Casper niet in staat is met zijn vader te communi-
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ceren „en iedere poging daartoe van mijn kant wordt afgekapt,
omdat hij overal een beter antwoord op weet en mijn mening
in een hoek trapt.” Ik herinner me maar al te precies de verhouding met mijn eigen vader. Casper verwerkt het ouderlijke afstoten inwendig, zwijgt erover en „zo gaat het met dit probleem en met alle problemen, die ik heb. Daarom is het ook
nooit tot een uitbarsting gekomen,” schreef hij uit Israël.265 Ik
voel me erg „close” met hem, altijd weer opnieuw.
Nadat Henk had ontdekt dat ik een klacht had ingediend bij de
Raad van de Journalistiek, belde hij de avond van 19 januari
op: „Ben je gek geworden?” begon hij.
„Wanneer je denkt mij te hulp te zijn gekomen met een regeltje
in de NRC van vanavond, dan kan je verder barsten,” antwoordde ik en hing op. Hij deed zijn beklag bij Spoor, die mij telefoneerde. „Alleen wanneer Henk op mijn persconferentie komt
en een verklaring aflegt ben ik bereid die klacht in te trekken,”
heb ik tegen Spoor gezegd. En zo is het geschied. Henk belde
de volgende dag dat hij naar Nieuwspoort zou komen en de
gevraagde verklaring publiekelijk zou geven.
Zelfs Dirk Stikker had tegen Henk Hofland tijdens de voorbereiding van een portret voor de NOS gezegd dat Luns loog.
Stikker had eveneens Hofland toevertrouwd dat Ernst van der
Beugel door Luns naar iedereen was gestuurd om te zeggen dat
er in zijn papieren in zijn voormalige ambtswoning was gesnuffeld. Dus hierdoor is de zaak uiteindelijk misschien een aantal
maanden later toch uitgelekt.
Jaap Jansen kon niet naar Nieuwspoort komen vanwege ene
miss Kelly, die uit Engeland kwam. Ik geloofde hem niet. Voortdurend waren er idiote telefoontjes. De nacht dat Casper bij me
logeerde driemaal. Bijvoorbeeld een Indische dame: „landverrader!” Of een onbekende heer: „houd goede moed, u hebt
gelijk.” Het bleef maar doorgaan.
Op de persconferentie bracht Peter Zonneveld naar voren dat ik
in de voormalige woning van Luns zou zijn geweest, wat ik een
ramp vond omdat – en dit zou gebeuren – op die manier Frits
Böttcher, mijn Club van Rome-contact, erbij betrokken werd.
Ik gaf het volmondig toe en zei dat Ellen Thomassen er ook bij
aanwezig was.
Iedereen raadde me trouwens af om de klacht tegen Hofland in
te trekken. Spoor belde me in Nieuwspoort op of hij het als primeur mocht hebben. Ik had het beloofd dus ik heb het gedaan.
Klinkenberg, Cornelissen, Kopuit, allemaal adviseerden zij om
265 Brief van 27 mei 1971 uit Jeruzalem, Israël.

212

14-08-2003

10:58

Pagina 213

213

Amsterdam

het niet te doen. Milo Anstadt waarschuwde: „Wanneer je je
klacht intrekt word je niet meer au sérieux genomen.” Henk zei
mij: „Maffe kerel die Milo.” Dat zegt hij trouwens erg gauw
van mensen.
Ik had Helder meegedeeld mijn klacht tegen Hofland te willen
intrekken. Maar nadat me was voorgelezen wat erover in de
NRC was gezegd was ik zo woedend dat ik Helder thuis opbelde, de zaak uitlegde en vroeg de klacht te handhaven.
Reis licht. Alleen een schoudertas en een paar kleren in een
draaghoes voor kostuums. Dan ben ik in Moskou sneller door de
douane. Ben bezorgd over mijn huis. Vroeg de Meilofs (de buren) een oogje in het zeil te houden. Jaap Jansen heeft namelijk
gezegd: „Ze komen je ramen nog eens ingooien.”
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Hotel National, room 448
Droomde dat ik met Peter op het strand was. Hij lag uitdagend
te kijken en een vreemde jongen zoende hem. Ik kromp ineen
maar probeerde aardig te kijken. Later kwam hij tussen mijn
knieën liggen en vertelde dat hij naar bed was geweest met Jaap
Jansen en een paar andere jongens, in Maarssen…
Heb nog steeds niet uitgewerkte aantekeningen uit Holland. Na
de persconferentie liep ik op straat en dacht, kijkend naar de
mensen: wat wordt er eigenlijk over de hoofden van iedereen
heen met het lot van een land gesold en gemarchandeerd. Als
journalist ben je de voorhoede, de vinder van nieuws, van feiten, van waarheid bestemd voor deze mensen. En wanneer je er
werkelijk naar op pad gaat besef je hoe er wordt gemanipuleerd
en gesold met de werkelijkheid.
Zelfs Han Hansen van de Volkskrant belde mij nadat het Nieuws
van de Dag uitkwam met een verslag van mijn persconferentie
dat wat ze daar schreven „volstrekt onwaar” was. Ik weet het.
Wat doe je ertegen? Ik sprak erover met Milo Anstadt, die op
zijn beurt Piet ten Nuyl vroeg of er geen aandacht aan kon worden besteed, waar de DeTelegraaf mee bezig was. „De VARA reageert niet op die krant,” had Piet aan Milo geantwoord. Sandberg, hoofdredacteur van Het Parool, had tegen Milo gezegd:
„Ik laat me niet manipuleren door Oltmans,” toen Anstadt
vroeg waarom Het Parool niet op mijn persconferentie was geweest en er wel over had geschreven. Ik schreef de heer Werkman trouwens een briefje dat hij kennelijk niet kon lezen vanwege de onzin die hij over Paul Rijkens oplepelde.
Hoorde zelf Luns op de radio tegen Link van Bruggen zeggen
dat hij zijn secretaresse mejuffrouw Borgman Brouwer opdracht had gegeven „volstrekt onbelangrijke stukken” in de
prullenmand te gooien. Hij wist helemaal niet dat er van mij
een telegrafische uitnodiging was geweest naar de persconferentie te komen. „Volstrekt nonsens wat die meneer (Oltmans)
beweert. Hij doet alsof ik helemaal alleen ben geweest (in Genève) en niet was omgeven door ambtenaren.” Link aan Luns:
214
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„Maar zou Oltmans iets van archiefstukken kunnen weten omdat hij ook in uw woning is geweest?” Luns: „Ik wil mij niet
aan speculaties wijden.” Link: „Is het niet wat veel drie affaires-Luns in één maand tijd?” Luns: „Er zitten zeker politieke
kantjes aan de agitatie van Oltmans.” Luns zei „als oude maten”
met zijn vroegere collega’s en premiers uit elkaar te zijn gegaan,
en wat wordt beweerd zijn „volstrekt boosaardige beschuldigingen. Het moet een heel modeste denker zijn, die deze zaak
heeft bedacht (…),” aldus Luns.
Mijn oude muziekvriendin Netty Feldhaus van Ham belde op
en vertelde dat ze alles had gevolgd en gezien en dat zij overtuigd was dat ik de waarheid had gesproken, „maar de mensen
willen de waarheid niet weten Wim.” Misschien.
De Indische jongen die de auto kwam wassen merkte op: „omdat Luns voelt dat hij ongelijk heeft geeft hij geen goeie antwoorden: wat een Piet klootzak.”
Vooral de variëteit van stoortelefoons was onbegrensd. Soms
zei een stem alleen maar: „Stoute jongen…” Of: „Hoe durf je
onze Joseph…” en dan bam de hoorn op de haak. Of: „Met
mijnheer Oltmans, ja, ik dank u wel, goedenavond.” Vele malen ging de telefoon en volgde stilte en dan werd er opgehangen. Of: „De Russen hebben homofiele foto’s van je, ze chanteren je (…).” Wie zou zoiets doen anders dan de BVD?
Wim Wertheim belde en hield een tirade dat het mij altijd om
personen ging, maar bij hem was het de massa die op de eerste
plaats kwam. Hij betwijfelde of het me zou lukken in de Lunsaffaire door te breken. Ik zei dat we niet in een communistische
maatschappij existeerden, en dat je hier niet anders correcties
kan aanbrengen dan de personen aan te pakken, die de massa besodemieteren.
Carel Enkelaar was in Parijs geweest. „Je naam hing op de
krantenstalletjes.” Croiset had me geadviseerd om in duidelijke
punten mijn standpunt inzake de NOS kenbaar te maken. Dit
heb ik andermaal gedaan. Harry Hagedorn belde me terug om
te zeggen dat hij een nieuwe afspraak wilde maken.
Het ANP heeft, zoals ik hen dringend had verzocht, inderdaad
André Spoor gebeld. Vraag: „Hebt u Anak Agung ontmoet en
gesproken?” Tweede vraag: „Heeft Anak Agung toen gezegd
dat Willem Drees besefte dat Luns flessen trok?” André heeft
beide vragen bevestigend beantwoord. Wat gebeurt er? Niets.
Ik heb besloten dat als de zaak voorbij is ik André een foto van
mezelf zal geven met een bedankje. In zijn positie heeft hij als
een leeuw gevochten. Hij vond zelf dat ik hem er te veel had
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bijgesleept. Julian en André hadden de VPRO-uitzending gezien. Julian had bij het noemen van André’s naam haar handen
voor de ogen gedaan.
Freelancer Julius Visjager belde dat hij wist dat een ambassadeur in Roemenië na intriges door Luns was afgetreden.
Toen ik mijn visum haalde op de sovjetambassade in Den Haag
verwachtte ik na de hele rel rond sovjetdiplomaten nogal zure
gezichten. Maar Kouznetsov zei opgewekt: „You are our most
famous journalist.” Wat later: „Call me Vladimir.” Hieruit begreep ik dat de sovjetambassade precies door had welke smerige spelletjes er rond mijn ontvangst thuis waren gespeeld en dat
mij geen blaam trof, integendeel, ze wisten dat ik een „schoon
parcours” had gereden. Gelukkig. We bespraken de hele affaire
trouwens in detail. Ik was de dag na de rel, 19 januari, ook al
naar Kouznetsov gegaan, die weten wilde wie Casper was. Ook
bespraken we toen de rol van Hofland en wat Marianne ermee
te maken had. „You are simply naïf,” zei hij toen, „but we
know you did not cheat us and was honest.” Natuurlijk was ik
dat van A tot Z. Hij had toen gezegd: „As far as we are concerned you can leave now for Moscow, but perhaps you yourself
want to postpone this visit, because of all the commotion.”
„I have nothing to hide, Vladimir,” zei ik, „it seems to make
sense more than ever to show this and leave on purpose now
for Moscow.” Het leek mij een uitstekende timing, juist omdat
ik voor communist en sovjethandlanger werd uitgemaakt om
nu naar Moskou te vertrekken.
Ik realiseer me trouwens, wat zeer ongewoon is, dat ik door al
het gedonder in geen twaalf dagen seks heb gehad.
Na de duidelijke droom over Peter hier in Moskou is het of hij
weer per katapult teruggeschoten is naar de kern van mijn beleven.
A man is a man is a man.266 Dat is precies mijn attitude ten aanzien van Luns. Zelfs Caspers vader, de generaal, kan dit in zijn
zak steken, want ook hij hield toen puntje bij paaltje kwam zijn
mond op een moment dat hij juist zijn mond open had moeten
doen.
Die meneer Van Thiel uit Helmond belde weer en zei: „Pas op
hoor. Ik ben het met u eens, maar ga niet alleen op straat. Het
is nu Luns of u. Voor duizend gulden wordt u uit de weg geruimd. Je hebt wel moed, maar je vecht tegen de wereldpolitiek.” Ik reageerde heel kalm. „Wat blijf je koel,” zei de man
die me tutoyeerde. Ik besloot de Rijksrecherche te bellen. Maar
266 Als variant op A rose is a rose is a rose.
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267 Dan te bedenken dat ik „best man” was op zijn huwelijk met Mimi Sijlmans.
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een juffrouw van het ministerie van Justitie deed dermate vervelend dat ik eerst Gerard Croiset belde. „Dat is helemaal niet
nodig. Blijf maar kalm,” zei hij.
Loet Kilian, mijn dierbare vriend, had de VPRO-uitzending gezien en vertelde er intens van te hebben genoten. Maar hij kent
mij ook echt.
Op 21 januari belde ik Mimi Hofland. Henk was in een kroeg
met Spoor. Ik was bezorgd en vroeg hoe het met hem was.
„Wat beter,” zei Mimi. Zij wilde weten wie hij, in plaats van
haar, mee naar mijn party had genomen. Ik vertelde een zekere
Marianne van het Hilton Hotel. Dit maakte haar boos. Daarop
vroeg ze wie hij had meegenomen naar het diner met Böttcher
en Enkelaar bij mij thuis. Ik vertelde: „een zekere Els.” Zij
scheen zeer verbaasd. Zij was er vanuit gegaan dat hij deze Els
al in geen vijf of zes jaar meer had gezien. Ik probeerde haar gerust te stellen en zei dat hij me nog vorige week had gezegd haar
nooit te zullen verlaten, maar Mimi zei langzamerhand schoon
genoeg te hebben van al zijn affaires en eigenlijk het liefst alleen op een flatje zou willen wonen om van het gedonder verlost te zijn.
Wat later belde Henk uit een kroeg. „Je bent een idiote aan bewustzijnsvernauwing lijdende klootzak,” aldus mijn „vriend”
Hofland.267 „Nu heb je ook nog mijn huwelijk geruïneerd. Ik
heb een advocaat genomen om een echtscheiding te regelen en
om zoveel mogelijk geld uit de Dagbladunie te slaan.” Ik dacht
eigenlijk: wat zielig. Alsof ik zijn huwelijk naar de knoppen
heb geholpen. Hij had „ook nog” gezegd. Dus wat zou er verder met zijn leven aan de hand zijn na de fatale smokkelpartij van
een fotograaf in mijn huis?
Even later belde André Spoor: „Heb jij Mimi gebeld? Ik was
net met Henk in een kroeg. Hij kwam razend terug van de telefoon….” Ik legde uit gewoon te hebben willen informeren
hoe het met Henk was en vervolgens naar waarheid Mimi’s
vragen te hebben beantwoord. Spoor vertelde dat Heldring
zijn hoofdredacteurschap had neergelegd en nog slechts commentator wilde zijn. De financiële directeur Pluygers had Henk
er op gewezen dat hij niet als hoofdredacteur gehandhaafd kon
worden. Bovendien hadden mederedacteuren Hofland de
vraag gesteld waarom hij „een dergelijke primeur” – mijn partij voor Russen – aan De Telegraaf en niet aan zijn eigen krant
had gegund. André maakte duidelijk dat Heldring het gedrag
van Hofland dermate onacceptabel vond dat hij niet langer met
hem in een hoofdredactie wenste te zitten.
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Gerard van den Boomen, hoofdredacteur van De Nieuwe Linie,
telefoneerde in het midden van het gevecht dat hij een groot
verhaal wilde hebben. Ik herinnerde hem er aan dat hij bij het
verschijnen van De Verraders een fijne brief had geschreven „dat
boek” niet in zijn weekblad besproken te willen hebben. Nu
wilde hij mijn bijdrage zelfs stante pede hebben. Ik bewerkte
dus mijn oorspronkelijke artikel voor De Typhoon, dat gemakkelijk uitgebreid kon worden.268
Vanmorgen hier in Moskou een uur gesproken met de heren
Fedorowski en Ananichev in dr. Jermen Gvishiani’s bureau. Heb
hen compleet ingelicht wat er al zo rond Luns was voorgevallen en hoe men het bezoek van drie sovjetdiplomaten in een
verdacht licht had proberen te plaatsen. Nam verder contact op
met de staatstelevisie en vroeg of ze mijn brief voor de heer
Asaturjan wilden ophalen. Ze hadden een probleem om een
auto te regelen.269
Vanmiddag kwam de heer H.J. Heinemann van de ambassade
van 15.00 tot 16.30 uur naar Hotel National. Hij scheen niets
van de rel in Holland af te weten. Hij maakte uitgebreid aantekeningen. Hij leek me deze keer genuine. Hij zou morgen nog
een borrel komen drinken. De ambassade kon slechts twee tickets voor Spartacus krijgen en die waren „natuurlijk” voor de
ambassadeur.
Mijn vriend Sumartono kwam naar me toe, zag hoe beroerd ik
me voelde en ging weer naar huis om No-Flu dragees te halen.
We gingen naar de bar van Hotel Intourist, want ’s avonds laat
is alles hier dicht. Op de Indonesische ambassade was wel veel
over de rel in Nederland bekend, en ook admiraal Muljadi, de
ambassadeur, was van een en ander op de hoogte.
Aad van den Heuvel had me de eenentwintigste gebeld en gevraagd of ik eventueel bereid was in Brandpunt te verschijnen.
Er zou dan na een gesprek met prins Claus met mij worden gesproken. „Tenminste,” zei hij: „als je me een of andere ‘scoop’
kunt geven.” Ik antwoordde dat ik erover zou denken. Op die
basis dus niet.
Medewerker Duyns van de Haagse Post vroeg om een interview. Rob Kopuit bracht dinsdagavond van 22.30 tot 02.30
uur op Amerbos door (samen met een meisje). Hij adviseerde
niet met Duyns te praten. Ik voelde dit zelf precies zo. Kan wel
aan de gang blijven. Wie heeft belang bij overexposure? Duyns
schijnt wel zaterdagavond aan de deur te zijn geweest. Hij
stond als een gek te bellen, maar ik had geen zin open te doen.
268 Op 26 januari 1972 verscheen mijn artikel over een hele pagina in de Nieuwe Linie.
269 Later kwam een jongen de brieven halen.
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270 Fotograaf Eddy de Jongh: zie fotopagina’s.
271 Ben met Mimi Hofland door de jaren heen bevriend gebleven (in tegenstelling tot
Henk Hofland) en zij zal de eerste zijn te bevestigen dat de veronderstelling dat ik
haar huwelijk wilde torpederen klinkklare onzin is. Hofland torpedeerde dat huwelijk zelf.
272 Joyce en ik zouden jarenlang prettige collega’s blijven.
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Later ben ik naar het huis van een Vrij Nederland-fotograaf gegaan, die eveneens opnamen wilde maken.270
Op 22 januari belde Igor Cornelissen reeds. „Ik hoor, je laat de
HP er niet meer in.” In Amsterdam weten de paparazzi hun
„nieuwtjes” snel te verspreiden.
De avond dat Rob Kopuit op Amerbos zat te praten belde
Henk Hofland. „Stap in je auto en kom hier naar de Botticellistraat,” zei hij. Dat leek me niet direct het meest plezierige tripje dat ik me kon indenken. Eigenlijk was ik nog laaiend over
wat hij me heeft geflikt. Ik kreeg er echter spijt van en besloot
hem terug te bellen dat ik bereid was te komen. „Blijf maar waar
je bent,” antwoordde hij. Intussen bleek hij die avond iedereen
te hebben opgebeld dat ik had geprobeerd zijn huwelijk te torpederen. Milo Anstadt belde en vroeg of het waar was dat ik
Mimi Hofland had gebeld. Ik zei: „Ja, dat heb ik.” Voor ik verder kon gaan zei Milo: „Dan is het dus toch waar.” Ik werd
woedend en verdomde het tekst en uitleg aan meneer Anstadt
te gaan geven en hing op.271
Ben nu aardig door mijn achterstallige aantekeningen heen.
Doodzonde dat ik die spannende dagen gewoon geen tijd had
om alles accuraat bij te houden. Heb de laatste dagen hier in
Moskou uren extra geslapen en begin weer bij te komen. Ik
denk veel aan mijn huis op Amerbos. Hoe zou ik mijn dagboeken tegen onverlaten kunnen beschermen?
De vrouw van Anton Koenen interviewde me zelfs voor de
Londense Times. Weet niet of zij een letter heeft geschreven.
Ook Joyce van der Meer maakte in Nieuwspoort een vraaggesprekje voor CBS. Ik begon met haar te zeggen dat ik haar ervan
verdacht CIA-bindingen te hebben. „I can see now why you
have so many enemies,” zei ze.272
Toen ik tegen diplomaat Heinemann zei dat als ze me in Holland zouden vragen wat ik nu weer in Moskou had uitgespookt
dat ik zou antwoorden kwartier te hebben gemaakt voor Richard Nixon, vroeg de man ook nog: „is dat niet gevaarlijk?”
Meneer Duyns van de HP dito. Die nam de bovenstaande mop
in alle ernst op, tot ik hem uitlegde dat het maar een grapje
was. Duyns: „Zo zie je hoe ik onder de indruk van jou ben.”
Carel Enkelaar zou zo’n opmerking onmiddellijk begrijpen.
Zondagmorgen had ik mijn moeder gebeld en tegen haar ge-
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zegd dat ik me meer dan eens had afgevraagd hoe het kwam dat
het me geen zier kon schelen om in mijn eentje tegenover de
hele bende te staan, en wat zij mogelijk gedaan kon hebben om
in mij een dergelijke weerstand op te bouwen. Grafoloog Henk
Bruinsma zei zaterdagmiddag in de Leidsestraat tegen me: „Ik
heb altijd al gezegd, jij spreekt de waarheid and you don’t give a
damn about anyone.
25 januari 1972

Lijd aan een vorm van slaapziekte: zou nog uren kunnen verder
dutten. Karen Ananichev zei gisteren dat zijn film over ecologie in de Sovjet-Unie dertig onderwerpen in dertig minuten
behandelde en te technisch was samengesteld. Fedorowski zei
dat hij de map met knipsels, die ik voor hem had samengesteld,
had doorgegeven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en
dat men er daar met belangstelling kennis van had genomen,
maar ook veel had gelachen. Ambassadeur Lavrov is momenteel met vakantie in Moskou en rust uit op zijn dacha.
Sumartono vroeg me gisteravond: „Waarmee voed jij je innerlijke zekerheid?” Ik zei het niet te weten, maar dat ik denk ermee te zijn geboren en grootgebracht. „Hoe kom ik toch in
deze situaties als van graniet te zijn,” vroeg ik mam ook al. Zij
antwoordde: „Tante Jetty is ook zo.” Ik vond het geen prettige
vergelijking, want deze tante was geen favoriet van me.
Ook B.F. Skinner constateert: „The great problems of the
world are all global.” Hij noemt dezelfde milieuproblemen als
de Club van Rome, maar voegt er dan mijns inziens een uitermate belangrijk aspect aan toe. „We must arrange contingencies under which consequences have an effect. How can the
cultures of the world bring these terrifying possibilities273 to
bear on the behavior of their members?”274 Dat is het natuurlijk
precies. Prima dat Jay Forrester in zijn computerstudies vastlegt
dat overbevolking, de verkwisting en het opsouperen van natuurlijke hulpbronnen, of de vervuiling van het milieu niet ongeremd zullen kunnen doorgaan tot er een ramp ontstaat. Skinner wijst er op dat het „social environment, what is called culture, shapes and maintains the behavior of those who live in
it”. Hoe kunnen we dit gedrag zodanig veranderen dat een
globale calamiteit wordt voorkomen? Ik denk dat de culturen –
en de psyches die aan die culturen zijn verklonken – op deze planeet te veel van elkaar verschillen om te durven hopen op een
meer eensluidend gedrag tot in de verste hoeken van deze aarde.
273 Zoals a nuclear holocaust, aldus Skinner.
274 Beyond Freedom & Dignity, p. 138.
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275 Tenslotte had Olga jarenlang Pravda in Jakarta vertegenwoordigd en zij was van Indonesische zaken uitstekend op de hoogte, inbegrepen de Conferentie van Genève.
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Spartacus was uitverkocht. Intussen kocht ik in de Gum voor
broer Theo de tweede symfonie van Rachmaninov en de vierde
symfonie van Tsjaikovski. Mam had gezegd dat hij van symfonieën hield.
Er gaat een hele heisa aan vooraf alvorens je bij de staatstelevisie
wordt binnengelaten. Wij beseffen in het westen niet hoe
„vrij” we zijn vergeleken bij deze mensen. Yuri Pronin – ik
schat hem 26 jaar – zal met me samenwerken bij de ecologiefilm. Uiteindelijk arriveerde ook Karen Asaturjan. Het ministerie van Cultuur was niet bereid om ons een film van Spartacus
te laten maken. Het Bolshoi Ballet wilde zelf op reis. Een film
zou de bewegingsvrijheid vertragen. Men beschouwde een film
van het ballet nadelig voor toekomstige tournees. Ik bestreed
dit en Asaturjan was het met me eens. Hij adviseerde een nieuwe poging te ondernemen, ditmaal via Ahram Khatchaturian
zelf, en misschien met de lobbyassistentie van dr. Gvishiani en
Olga Chechotkina van de Pravda. Vervolgens deelde hij mee
dat de Academie van Wetenschappen per brief had meegedeeld
dat ons geen toestemming werd verleend de telescoop in Armenië te filmen, terwijl ook een filmportret met M.V. Keldysh, president van de Academie van Wetenschappen, was afgewezen. Ik was hier verbaasd en teleurgesteld over omdat feitelijk de principeafspraken al in het kantoor van dr. Gvishiani
met Gumanov en anderen waren gemaakt.
De avond werd echter uniek. Olga Chechotkina kwam in een
bontjas naar Hotel National. We spraken eerst samen in de hal.
Ik legde haar uit waarover ik in Den Haag met Luns aan het
knokken was geslagen.275 Vervolgens wandelden we naar het
appartement van Khatchaturian in het gigantische flatgebouw
voor componisten en beroemde musici. Khatchaturian met zijn
Armeense kop en golvend grijs haar opende zelf de voordeur,
gekleed in een blauwe broek, een fel rood vest en een open wit
hemd. Hij verontschuldigde zich voor de wanorde – die erg
meeviel – en we gingen naar de eetkamer, waar een tafel stond
met acht stoelen. Vrijwel meteen begon een dienstbode met
een witte kap op haar hoofd, kaas, allerlei soorten vlees, brood,
amandelen en vruchten aan te dragen. Olga vertaalde. De maestro keek naar mij en zei: „Hij is zelf Spartacus.” Hij was nog vol
van zijn eerste reis van zeventien dagen naar Californië. Daar
had een 22-jarige Amerikaan zijn pianoconcert uitgevoerd. In
Las Vegas had hij gedobbeld en tweeënnegentig dollar gewonnen.
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Hij begon vrijwel meteen over Spartacus te spreken en zei:
„Wees maar getroost: Madame Furtsewa heeft onze Hongaarse
kameraden ook geweigerd om Spartacus te gaan filmen.” Hij
wilde zijn eigen positie in deze zaak volkomen duidelijk maken.
Hij had geen impresario. Al zijn optredens ressorteerden onder
een speciaal departement van het ministerie van Cultuur. „All
my life,” zei Khatchaturian met duidelijke ergernis, „I have
been tied to the Ministry of Culture, therefore Spartak is also
tied to them. Madame Furtsewa is a patriot, so she wants the
Bolshoi to go to Paris and New York and she wants only the
Bolshoi itself to perform Spartacus, not via a film. The production of a film would mean competition for the dansers. That is
the official stand, but now I will give you my own thoughts.”
Khatchaturian vervolgde: „I think, the financial part plays a big
role here. The Ministry of Culture has of course its own contacts
everywhere. The same in our literary field and with books.
But, perhaps did Madame Furtsewa not think through all the
angles. I, as author and composer, I dream to have a film of
Spartak.” Ik vertelde dit al met dr. Jermen Gvishiani in Genève
te hebben besproken. Gvishiani stelde voor met de minister te
spreken alvorens ons verzoek zou binnenkomen, want na een
negatieve reactie was het moeilijk de zaak weer om te draaien.
Olga vroeg: „En waarom hebben jullie haar dan toch geschreven voordat dr. Gvishiani een kans had?” Ik zei dat we in Hilversum de snelheid, waarmee men in Moskou zaken afhandelt
verkeerd hadden beoordeeld.
We dronken Armeense wijn. Khatchaturian vertelde dat deze
speciaal was gebrouwen ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de Armeense sovjetrepubliek. Olga: „You better tell
dr. Gvishiani tomorrow, when you see him, that the Maestro is
ready to pay him a visit in his office to discuss this matter.” Later werd de strategie gewijzigd. Khatchaturian zou in de vroege
ochtend dr. Gvishiani zelf bellen. Ik moest vooral niet laten
merken dat ik hier vanaf wist. Olga vertaalde verder: „Hij hoopt
dat Madame Furtsewa rekening wil houden met de wensen
van de componist, maar dan moet de componist wel ja en amen
zeggen op alle door het ministerie gestelde voorwaarden.” Het
klonk of Khatchaturian zelf dacht dat we Spartacus op onze
buik konden schrijven. Khatchaturian: „Dit ministerie heeft
twee hoofdtaken: 1) Russische kunst te verspreiden en 2) dit
op de meest voordelige commerciële voorwaarden te bewerkstelligen.” „As in any product,” zei hij – want soms sprak hij
direct tegen mij – „you will try to get the best possible price.”
Ik onderstreepte dat Karen Asaturjan ook zijn best deed dit er222
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Fedorowski was charmant vanmorgen, maar ik kreeg dr. Gvishiani niet te zien. Hij overhandigde me een doos en zei dat het
een afscheidscadeautje was – dacht een moment: wat klinkt dit
allemaal naar, alsof ik hier nooit meer terugkom; zou de rel in
Den Haag met sovjetdiplomaten dan toch roet in het eten hebben gegooid? Hij benadrukte dat ik het geschenk namens het
Committee for Science and Technology of the Council of Ministers, dus van Gvishiani, pas in Nederland open mocht maken.
Fedorowski had hem alles verteld, ook over de botsing met
Luns. „Hij lachte,” aldus zijn chef -protocol. Hij toonde overigens de Pravda om te bewijzen dat dr. Gvishiani vandaag elders
bezig was. De DAF-mogelijkheden waren in studie. Ze waren
ook geïnteresseerd in contacten met AKZO en VMF.
Ik vertelde Heinemann te hebben gesproken. „They must have
sent a telegram to The Hague immediately,” zei Fedorowski.
Hij vroeg me een memorandum over de Luns-affaire samen te
223
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door te drukken. „Ah, Karen, an Armenian”, aldus de componist. We waren tenslotte bereid 300.000 dollar neer te leggen
voor de rechten. Olga vertelde hem in het Russisch over mijn
achtergrond, hoe wij elkaar in Indonesië op reis met Bung Karno hadden leren kennen. Zij sprak over mijn overgrootouders
in Tasjkent, mijn ene grootvader graaf Poslavsky, over de kinineplantages van mijn andere grootvader H. van der Woude.
Zij vertelde hoe we eens op reis met Sukarno en maarschalk
Voroshilov op Midden-Java met Indonesische en sovjetvlaggetjes hadden gezwaaid, en ik me de wraak en spot van Amerikaanse en westerse journalisten op de hals had gehaald omdat ik
eraan mee had gedaan en toen al (in 1957) voor communist
was uitgemaakt. We gingen na middernacht weg. Olga zei nooit
eerder bij Khatchaturian thuis te zijn geweest. Ik antwoordde
dat ik juist daarom dikwijls vanavond aan Bung Karno had
moeten denken die ons – Olga en mij – bij elkaar had gebracht.
Sukarno’s levensfilosofie was op dit belangrijke aspect gebaseerd: hij had namelijk generaal Nasution en D.N. Aidit, secretaris-generaal van de PKI, juist samen mee op reis genomen, zowel naar de Sovjet-Unie als naar de VS. Dat was immers de basis van zijn hele non-alignment-filosofie. Bung Karno wilde altijd weer aantonen dat mensen die elkaar haatten, elkaar meestal niet kenden, laat staan begrepen. Die benadering is gegrondvest in de aders van de oorspronkelijke Javaanse cultuur. Suharto begrijpt daar absoluut niets van, maar die heeft er ook de innerlijke beschaving niet voor.
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stellen. Waarom niet? Ik gebruikte er ongeveer een uur voor
en bracht het naar zijn bureau. (14 pagina’s).
Telefoneerde met Gerard Schuijt in Amsterdam. Er was verder
geen nieuws. Luns is buitenslands en laat niet van zich horen.
Khatchaturian zei dat hij me nog een paar „FACTS” (met nadruk)
wilde vertellen. „In 1968 stelden de Amerikanen voor dat zij
mijn derde symfonie wilden opnemen. Ik ging ermee akkoord
op voorwaarde dat ik de opname zou kunnen bijwonen. Dat
was overeengekomen. Ik werd uitgenodigd op een middag in
Chicago aanwezig te zijn. Toen ik arriveerde zeiden ze: ‘De
opnamen zijn gemaakt en wel onder Leopold Stokowsky’.”
Hij was nog steeds verontwaardigd. „They stole my music! I
turned towards the concert hall and shouted: let someone, who
knows Russian, translate my words, because the interpreter refused to do so.” Hij herhaalde: „They stole my music, pam,
pam, pam, the tempi were wrong, where there should have
been a culmination it was entirely wrong…” Het ellendige was
dat de Sovjet-Unie geen deel uitmaakte van de Conventie van
Bern over auteursrechten, zei hij.
De Armeens-Amerikaanse vriendschapsliga in Los Angeles heeft
de maestro een Mercedes Sl-280 cadeau gedaan. Hij schatte de
waarde op 16.500 dollar of meer. Olga zette zijn bril op om de
schenkingspapieren te bestuderen. Er was in Californië een
monument opgericht om de Armeniërs te herdenken, die door
de Turken waren afgeslacht. De Turkse ambassadeur in Washington had protest aangetekend, maar de Armeniërs in de VS
hadden voldoende invloed kunnen uitoefenen om er voor te
zorgen dat Spiro Agnew zelf bij de onthulling aanwezig was.
Olga dacht dat de Armeniërs ook voldoende financiële invloed
hadden om dit te bewerkstelligen.
Madame Khatchaturian nam me bij de hand naar een andere
kamer, waar haar nichtje en een oudere heer dia’s van Californië aan het bekijken waren. Olga vroeg om een portret met de
handtekening van de maestro. Khatchaturian zocht overal naar
een witte stift. Daarna was de vraag hoe de punt te scherpen.
Daarop kwam zijn schoondochter thuis, in witte jeans, blond
en een zonnebril (op de late avond). Zij sprak wat Engels. Zoonlief leek me nogal een lulletje. Ik vroeg of hij ook musicus was.
Nee, hij was artiest. Olga kreeg zelfs twee portretten, beide getekend. „He does not want to impose, but he wants to give
you one too,” zei Olga.
Ik antwoordde: „I do not want one.”276 Ik zag de verschrikte
276 Deze zin ontbreekt in mijn dagboek, maar ik weet zeker dat ik dit op de mij bekende provocerende manier heb aangepakt.
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277 De film werd nooit gemaakt, dus geen gesigneerd portret voor mij.
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gezichten. „Tell him, Olga,” vervolgde ik, „dat nadat ik het
werk heb gedaan en een film over Spartacus heb gerealiseerd, ik
zeer vereerd zou zijn een gesigneerd portret te mogen ontvangen.”277 Khatchaturian vroeg zijn vrouw, de vooraanstaande
zangeres Nina Makarova: „Can I write ‘I love you’ on the
photograph for Olga?”
Mevrouw Khatchaturian is behalve zangeres ook een uitstekende pianiste. Zij componeert ook. Ze had nogal lelijke korte
vingers. Ik vroeg me af hoe zij octaven kon grijpen. Bovendien
was de rode nagellak absoluut afschuwelijk. Zij toonde knipsels van haar optreden op Cuba in 1960 en foto’s met Fidel Castro, Che Guevara en Osvaldo Dorticos. Aan haar zijde eveneens een Armeniër, Anastas Mikoyan. Zij speelde enkele etudes
en nocturnes, die zij had gecomponeerd. Zij plaatste vervolgens het script van haar symfonie op tafel en de maestro riep:
„This is not a woman’s music!” Ik durfde niet te vragen of de
symfonie ooit was uitgevoerd.
Ze toonden de grote salon, waar een vleugel stond. Naast een
levensgroot portret van zijn moeder in een Perzische miniatuurlijst stonden er gesigneerde portretten van Igor Stravinski,
Leonid Brezhnev, Dimitri Shostakovich, Charlie Chaplin, André Ansermet, Arthur Rubinstein en anderen. „Ik zond Rubinstein eens een gelukstelegram, geadresseerd aan ‘de koning
der pianisten’. Daarop zond hij mij die foto retour uitgedost als
koning George V.” Overal stonden koffers. Het appartement
verkeerde inderdaad in een staat van rommel en chaos. De fauteuils waren van ijzer, de hemel mag weten met wat overtrokken. Bij het weggaan wierp ik een vluchtige blik in de badkamer: er hing kilo’s wasgoed te drogen. Hij vertelde ook een
huis in Armenië te hebben en een dacha, zevenenveertig kilometer buiten Moskou. „Daar staan twee vleugels,” zei de maestro, „want mijn vrouw en ik werken apart van elkaar.” Spartacus had hij geschreven in een bungalow tachtig kilometer buiten Moskou, beschikbaar gesteld voor componisten. Hij kon
daar helemaal alleen zijn en maakte er dagen van 09.00 tot
21.00 uur. De eerste uitvoering vond in Leningrad plaats. Hij
herhaalde nog eens: „You are Spartak (…).”
Olga verklaarde dat Khatchaturian de film met mij wilde maken
vanwege mijn enthousiasme. Toen Olga opmerkte: „But perhaps the Ministry of Culture wants to deal directly with the
Americans through their contacts,” antwoordde Khatchaturian
tout court: „I want to do it with him.” (Daarna volgde de uit-
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eenzetting hoe hij in Chicago bij opnamen van de derde symfonie was bedrogen.)
Hij toonde ons een fotoalbum met opnamen met Paus Paulus,
U Thant en Abdel Gamal Nasser. „Nasser decorated me with a
big star. The ladies would have loved to wear it,” zei hij. Er
waren ook foto’s met premier Kosygin en zijn vrouw en de
Gvishiani’s. Ook een opname van Khatchaturian zittend in de
stoel van de president in de bioscoopzaal van het Witte Huis.
Bij het vertrek zei hij nogmaals: „You have to overcome Madame Furtsewa…”278 Olga Chechotkina omhelsde mevrouw
Khatchaturian en zei: „You have to join our Soviet Women’s
Committee.” Olga zit hier zelf ook in. Ik keek haar later na
toen zij de ijskoude Gorky Street opliep.
Olga vertelde hoe zij zich had ontfermd over de dochters van
D.N. Aidit,279 toen zij in Moskou waren. In enkele jaren spraken
zij vloeiend Russisch. Zij nam een van de dochters, die toen 16
jaar was, mee naar Spartacus. Het kind had getrild van opwinding. „Zij was al bezig van ons af te drijven, maar toen ik haar
reactie op Spartacus zag dacht ik, we moeten haar voor ons zien
te behouden. Maar de beide meisjes zijn nu in Peking en onder
Chinese invloed…”
Soms vraag ik me af of deze aantekeningen werkelijk een tip
van de sluier over een dergelijke unieke avond oplichten. Ik heb
mevrouw Khatchaturian ook omhelsd en gezoend.
Om 16.00 uur belde ik Fedorowski of hij mijn memorandum
had ontvangen. „Not only did I receive it,” zei hij, „we hebben
uw stuk reeds vertaald en het wordt nu gexeroxt en verzonden
naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, professor Georgii
Arbatov, zoals u hebt gevraagd, en naar de kranten.”
„Ik wil vooral dat mijn vriend dr. Gvishiani het zal lezen,” zei
ik.
„Of course, dr. Gvishiani will have it. It is very important for
us to know if Luns is a dishonest man. I met him. I was a guest
in his house. I met his daughter, then 16, and his son, 12. I
know what kind of man he is.” Ik was tevreden. Het was een
heldere gedachte om dit memo bestemd voor deze topkring samen te stellen en in ieder geval veiliger om Moskou hier in te
lichten dan via de ambassade in Den Haag met a bunch of amateurs (met uitzondering van Kouznetsov dus). Het is zelfs essentieel dat de sovjets weten wat voor een onbetrouwbare manipulator aan het hoofd van de NAVO staat.
Kocht Aida. Heb nu wel weer zin om naar Amerbos te gaan.
278 Deze minister van Cultuur zou later door een schandaal aftreden.
279 De door Suharto vermoorde secretaris-generaal van de Partai Kommunis Indonesia
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280 Jan Frederik Oltmans (1806-1854), schrijver van de historische romans De Schaapherder en Het Slot Loevestein.
281 B.F. Skinner, Beyond Freedom & Dignity, p. 160.
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Sumartono kwam nog even afscheid nemen. Hij stelde me voor
aan een miss Kamzil van de Indonesische ambassade. Ze waren
van mijn knokpartij op de hoogte. „U moet stalen zenuwen
hebben voor zo’n gevecht,” zei ze.
„Misschien, maar ik heb ze dus. En je moet er vooral zeker van
zijn dat je eerlijk bent.” Zij had in Noord-Korea gewerkt voor
generaal Hartono van de KKO (mariniers), die vanwege Suharto
zelfmoord heeft gepleegd.
Ik sla een Telegraaf open en wat zie ik. Jacques Gans produceert
een kolom de de kop DE SCHAAPHERDER. De stakker. Dat
moest Jan Frederik Oltmans eens weten.280
„The only solution to simplification is to learn how to deal
with complexities.”281 – B.F. Skinner.
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27 januari 1972

Was gisteravond om 21.45 uur thuis en belde eerst mam. Zij was
vreemd stil. Waarom denkt iedereen toch eerst aan zichzelf?
Lichtte Wim Klinkenberg in, ook wat betreft mijn memo aan
de sovjettop. „Ik begrijp dat het Den Haag niet onwelkom is
wat je deed,” zei hij.
Reed vervolgens naar de nachtsauna en „ging af” als een gieter.
Opende mijn cadeautje. Een prachtige marmeren steen uit de
Oeral met een fabrieksmerk er op.282
Henk Hofland is afgetreden als hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Hij heeft ontslag genomen, zeggen de bladen. Dat geloof ik nauwelijks. De hoofdredactie wordt „gereorganiseerd.”
Henk blijft wel aan de redactie verbonden. De hoofdredactie zal
nu worden gevormd door André Spoor en mr. J.L. Heldring.
Alle bladen leggen verband tussen zijn verraad met De Telegraaf
in mijn huis en dit ontslag. Vreemde zaak. Wat is er werkelijk
gebeurd?
Ook Luns haalt weer de koppen van de kranten. Over de hele
voorpagina kondigt het Algemeen Dagblad aan: NOREN EN DENEN WEREN LUNS. Die man verkeert in constant conflict. Het
wordt steeds pijnlijker. Oslo en Kopenhagen willen Luns in het
voorjaar niet op bezoek hebben. Dat komt ervan, wanneer je
als Luns doet en de regimes van de Griekse kolonels en dat van
Salazar in Portugal verdedigt. Soort zoekt soort.
Die idiote Jacques Gans noemt me feitelijk: „De schaapherder
van het Kremlin.” Hij lijkt inderdaad De Schaapherder van J.F.
Oltmans te hebben gelezen. Hij schreef: Want zelfs als schapenscheerder voor het Kremlin kan de zich in alle zieligheid zelf
ontmaskerende Oltmans met zijn koude persconferentiedrukte
de toets van een nuttig instrument voor dat bolwerk van de rode
dictatuur in geen velden of wegen doorstaan. Er steekt geen
Perrol met de rode hand van een vroegere Oltmans in deze
machteloze dilettant.”283
Mam scheen zich voornamelijk zorgen te maken over wat Luns
282 Deze staat in 1991 in de vensterbank in Johannesburg, Zuid-Afrika.
283 De Telegraaf, 25 januari 1971. De rest van Gans’ onzingeklets kan gevoegelijk achterwege blijven.
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284 Zonder vooruit te lopen op de gebeurtenissen in 1991 moet ik zeggen dat haar moederinstincten feilloos waren.
285 Er is geen beginnen aan een overzicht te geven.
286 Dat was waar, maar moet je daarom op je achterste blijven zitten en Luns zijn leugens laten verkopen als je vrienden worden vertrapt?
287 Zie Memoires 1953-1957.
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allemaal tegen mij zou kunnen ondernemen.284 Ook vond ik
haar weer wat dovig. Zij was lastiggevallen door tandarts Baars
in Zeist, die mij een belachelijk hoge rekening heeft gezonden
waarover ik me bij de tandartsenvereniging heb beklaagd. Baars
had mijn moeder zelfs gedreigd met: „Ik zal u blijven vervolgen tot uw zoon mij betaalt.” Ik deed schriftelijk mijn beklag
bij de Zeister politie en bracht mam een grote bos tulpen, ook
omdat zij morgen een strijkkwartet zal spelen en gasten ontvangen.
Gerard Croiset is van mening dat Henk Hofland mij niet opzettelijk in moeilijkheden heeft gebracht. Ik weet het niet. Ik
twijfel nog steeds.
Er wachtte overweldigend veel post.285
Om te beginnen schreef mejuffrouw Boekhoudt – tenslotte
mijn liefste vriendin: „Ik blijf er bij dat ik vind dat je je vreselijk
in de nesten hebt gewerkt en ik geloof dat het geen enkel resultaat zal opleveren.286 Dat de houding van je vriend Hofland een
teleurstelling voor je was is duidelijk. Het spijt me ook voor jou.
Je zult, vrees ik, na dit alles wel – zoals de bekende uitspraak
luidt – a wiser but a sadder man zijn geworden. Ik hoop nu maar
van harte dat je werk in Moskou je niet in moeilijkheden
brengt. Je weet, ik blijf je met belangstelling volgen.”
Daniel O’Keefe-Browning schrijft dat mijn oude vriend monseigneur Hemmick287 op 20 september 1970 is overleden. „He
was lucid till the end and did not suffer.” In de Sint Peter Basiliek werd een herdenkingsdienst gehouden. Hij werd begraven
„in the mausoleum of the Cannon’s of St. Peter’s Basilica.”
Verder waren er scheldbrieven, ook anoniem en adhesiebetuigingen. Mijn oude hoofdredacteur van De Nieuwsgier in Jakarta, „Paatje” J.H. Ritman schreef: „Alle succes toegewenst met
uw pogingen licht te brengen in duistere zaken!” wat me, van
hem komende goed deed. Jan Cremer zit nu in Londen en
vraagt langs te komen.
Dr. Zairin Zain vertelde door de Indonesische ambassade attent
gemaakt te zijn op mijn pagina in De Nieuwe Linie. Lucia Böttcher was koeltjes, want Frits had alle publiciteit „zéér vervelend” gevonden. De man draait nu eenmaal mee in het typische Haagse circuit.
Na weer allerlei misverstanden belde ik vanavond vijfenveertig
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minuten met Peter (eindelijk). Zijn moeder had zich zorgen gemaakt over alles wat er over mij bekend werd. Hij had zelf ook
zijn hart vastgehouden. Voor zijn atheneumexamen had hij het
hoogste gemiddelde van de klas gehaald. Maar er waren ook
weer vervelende kantjes aan dit gesprek, zoals: „Ik heb het recht
om alleen te zijn,” wat waar is, maar waar zijn we dan mee bezig? Misschien had ik niet moeten opbellen, want nu voel ik
me erg somber. Het ergste is dat ik hem niet meer blindelings
geloof.
28 januari 1972

Theo Droogh, die zelf in Genève bij die beruchte conferentie
met de Indonesiërs aanwezig was en die jarenlang over dat land
in Elsevier berichtte schrijft een bemoedigend briefje. „Als collega heb ik er behoefte aan u mijn morele steun toe te zeggen bij
uw pogen om veler onvrede over de uitlatingen van ex-minister Luns van gefundeerde repliek te dienen (…). Ook ik heb me
diep geërgerd over wat hij (na zijn aftreden als minister) over
de gang van zaken in Genève heeft gezegd. Ik was er als journalist (vergelijk uit die dagen mijn publicaties in Elsevier) nauw
bij betrokken en had uit hoofde van mijn persoonlijke nog steeds
bestaande vriendschap met dr. Mohammed Rum inzage in working papers.” Volgens Theo zou Bung Karno wel degelijk die conferentie hebben willen torpederen – waarvan ik uit persoonlijke contacten met Sukarno (die Droogh dus niet meer had) weet
dat dat onwaar is – „maar het is niet waar,” zegt hij nu, „dat de
delegatie Sukarno zijn zin wilde geven en derhalve op een mislukking aanstuurde. Het was juist de Nederlandse delegatie onder leiding van mr. Luns, die er voor zorgde dat Sukarno zijn
zin kreeg (…).” Hij eindigde: „Ik volg uw activiteiten met belangstelling en wens u alle succes toe.”288
De heer Bennis van VMF verzekerde me dat Frits Böttcher hem
had gezegd dat ik in het geval-Luns gelijk had. Ik schreef Böttcher een briefje en probeerde een paar maal te bellen, maar hij
blijft kiekeboe spelen.
Er kwam een expresse van mejuffrouw mr. M.L.C.M. Poelhekke, waarnemend griffier van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer dat zij me namens de
voorzitter meedeelde dat op de zitting van 1 februari pas zou
worden besloten of men in zou gaan op mijn aanbod gehoord
te worden voor deze commissie. Had hemel en aarde bewogen
om dit voor elkaar te boksen. Igor Cornelissen had namens mij
288 Brief van 27 januari 1972.
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289 De Telegraaf, 26 januari 1972.
290 Zuthphens Dagblad, 22 januari 1972.
291 Het knipsel zit in het bijbehorende plakboek maar vergat de datum erop te zetten.
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Max van der Stoel opgebeld. Anton Koenen van De Tijd hielp
ook. Hij belde dat Luns in Ottawa zat en niet via hier naar
Brussel op 3 februari zou terugkeren. Ik vroeg assistentie aan
Han Hansen, maar die zag het, als gewoonlijk, niet zitten.
Schreef een nieuwe brief aan Joop den Uyl om hulp, wie anders
in dit vermaledijde politieke broeinest?
Heb er bijna de hele dag over gedaan om de stroom knipsels die
van Vaz Dias waren binnengekomen enigszins te ordenen. Ook
Jacques Gans was weer in het geweer gekomen. Hij refereerde
nu aan „het artificiële stormpje dat de ijdeltuit Oltmans, ondersteund door onze rode pers, tegen Luns en de NAVO probeerde
op te blazen, heeft mij de stilte van mr. Schmelzer, Luns’ opvolger aan Buitenlandse Zaken, wel enigszins verbaasd.” Om
te beginnen behoorde de journalist die mij het duidelijkst bijviel op het moment suprème, André Spoor, niet bepaald tot de
rode pers. Bovendien is het duidelijk dat Schmelzer ervoor past
zich aan heet water te branden. Schrijvers in de klasse Gans kunnen alles wat gebeurt alleen maar in de controverse links-rechts
trekken, alsof er geen grijs zou bestaan. De Telegraaf is gewoon
een hetzerig anticommunistenblaadje, waar niemand wijzer
van wordt.289
In het Zutphens Dagblad 290 word ik een soort James Bond genoemd: de kolom heet: JAMES OLTMANS. Ik begrijp dat ik op de
persconferentie ook heb vermeld dat Hofland me tijdens de fatale avond vroeg Debussy voor hem te spelen en bovendien zei:
„Willem, weet je dat je mijn beste vriend bent.” Het blad
voegt eraan toe: „De Judaskus kent zo zijn variaties.” Ook schijn
ik uitvoerig te zijn ingegaan op de wandeling met Böttcher,
Lucia en Ellen Thomassen door de voormalige woning van
Luns, en dat ik in de slaapkamer van „Madame la Baronne Luns”
een afbeelding van Corry Brokken tegen een deur vond geprikt. Daar is Frits natuurlijk des duivels over. Zijn gevoel voor
humor laat hem in de steek.
In het Brabants Dagblad verscheen een halve pagina over mijn
persconferentie: PERFECTE SHOW VAN WILLEM OLTMANS, „Publicist na de ‘onthullingen’ over ex-minister Luns: ‘Deze zaak
blijf ik aanpakken, want ik heb onverdachte getuigen’.”
Trouwens, ik heb in de Noord-Amsterdammer 291 verslag gedaan
van het feit dat ik de sovjets in Moskou heb ingelicht dat ik hier
door smeerlappen in De Telegraaf voor pro-sovjetactiviteiten
gericht tegen Luns ben beschuldigd, die iedere grond van
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waarheid missen. Het is maar goed dat ik de sovjets heb geïnformeerd over deze waanzin, die de hemel mag weten waar is
bedacht.
Ook Nico Scheepmaker is mij eigenlijk in zijn televisierubriek
te hulp gekomen. „Het is altijd boeiend te zien, hoe mensen zich
druk maken over zaken die in feite iets anders liggen. Vicepremier Nelissen zei bijvoorbeeld dat de regering geen behoefte had de beschuldigingen van Oltmans (Olthof zei hij) te laten
onderzoeken, want je kon niet alles overhoop halen zodra deze
of gene beschuldigingen uitte. Maar ook in dit geval ligt de
zaak natuurlijk anders, want de willekeurige journalist Oltmans
is niet de enige. Oud-minister Anak Agung van Indonesië heeft
dezelfde beschuldigingen geuit. Daar had de minister nog wel
even op gewezen mogen worden (…).”292
Het Dagblad voor Noord-Limburg meldde: HOOFDREDACTEUR
293
GEWIPT DOOR AFFAIRE OLTMANS?
BELEID VAN LUNS WORDT MISSCHIEN DOORGELICHT, aldus een
kop in de Gelders-Overijsselse Courant.294
RELLEN OM LUNS DE GROTE, aldus Sander Iedema in het Vrije
Volk.295
HOOFDREDACTIE HANDELSBLAD KIJVEND UITEENGEVALLEN, aldus De Waarheid over „De Hofland-Spoor-Oltmans-Luns-affaire.”296
Alle bladen wemelden bovendien van de ingezonden stukken.
Het is allemaal niet bij te houden.
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29 januari 1972

Gisteren sprak ik een uur met Vladimir Kouznetsov op de sovjetambassade. Ik stelde voor dat de heren op 4 februari nog eens
naar een avond in mijn huis zouden komen om zodoende aan
het geklets een einde te maken. Hij wilde erover denken. Toen
ik gisteren tegen Anton Koenen van De Tijd zei de sovjets opnieuw te willen uitnodigen, zei hij: „Dat is gevaarlijk!” Wat
zijn het toch een bange, stomme honden.
Anton Constandse: „Ik bewonder je zeer,” wat me van hem
komende ten zeerste verblijdde.
Poek Zumpolle: „Ik moet je de hele dag tegenover iedereen
verdedigen.” Dat zijn dan de mensen (kiezers) waar je voor
knokt.
Arme Henk Hofland: Jacques Gans is nu zijn belangrijkste be292
293
294
295
296

Goudse Courant, 22 januari 1972.
27 januari 1972.
21 januari 1972.
22 januari 1972.
28 januari 1972.
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30 januari 1972

Er kwam een expresbrief van Sukmawati Sukarno, dochter van
de president.298 Ik had haar een aantal knipsels gezonden. Ik
antwoordde meteen, gericht aan haar and all the children of Bapak. „I loved your Father from the bottom of my heart. I knew
his faults and saw his weaknesses, but he was a great man, had a
warm heart and nobody in Indonesia can walk in his shadow.”
Ik lichtte de familie verder in over het gevecht dat tegen Luns
aan de gang was, mede om diens leugens en beledigingen ten
aanzien van hun vader te corrigeren.
Sprak gisteravond zowel met Koole als met Blokker van de
VPRO. Ik denk dat ze belangstelling hebben voor een TV-optreden.
Joop den Uyl zegt me dat er „geen enkele kans” is dat ik door de
parlementscommissie zou kunnen worden gehoord. Lucia Böttcher telefoneerde namens Frits dat Böttcher deze week „geen
drie minuten” tijd had mij te ontmoeten.
Lunchte met mam in het Zwaantje in Soesterberg, waar ze kennelijk van genoot.
André Spoor adviseerde te wachten met een volgende stap tot
de commissie in het parlement bijeen was gekomen. De heer
D.A. Delprat had aan Heldring (van de NRC) geschreven mij te
hebben leren kennen als „een uiterst gevaarlijk man.” Die arme
Delprat is me nog altijd een paar honderd gulden schuldig en
dat heb ik hem onder zijn neus gewreven. Ik leerde Delprat
kennen als een man, die zijn afspraken niet nakwam en boven297 Brief van 22 januari 1972.
298 Brief van 23 januari 1972. Bijlage 20.
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schermheer. Constandse: „Als Henk nu nog bij D66 was gegaan, maar de VVD…”
Het vijfde pianoconcert van Saint Saëns blijft sensationeel
prachtig. Heerlijk eigenlijk om steeds iets nieuws te kunnen
ontdekken.
Aurelio Peccei zendt een telegram dat hij Richard Taylor van
de BBC heeft geadviseerd contact met mij op te nemen voor hij
naar Forrester in Boston gaat; dit in verband met de komende
milieuconferentie in Stockholm.
De heer Josef Caris uit Den Haag, die me op Amerbos ook al
heeft opgezocht, stuurt me uittreksels uit Die Politische Klausel
der Konkordate van dr. J. Kaiser. Hij zegt in een begeleidende
brief dat ik er rekening mee moet houden dat ik in feite tegen
de politiek van het Vaticaan knok; „(…) dessen vertrauter Diener und Helfer Herr Minister Luns ist.”297 Dat ook nog.
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dien zo bang als een wezel was voor het establishment299. Spoor
zei dat Delprat daarentegen Luns niet anders kon omschrijven
– uit persoonlijke ervaring – als „een keurig en in hoge mate
betrouwbaar man.” Nota bene! Iemand anders, Spoor wilde
niet zeggen wie, maar hij was in ieder geval belangrijk, had naar
hem geschreven het niet altijd eens te zijn met mijn methoden
en rellen, maar dat deze poging om Luns te ontmaskeren mijn
krediet zou verhogen. André zei dat Henk Hoflands huwelijk
een ware puinhoop was. Mimi Hofland had Marianne van het
Hilton Hotel opgebeld. Zij was er zich de afgelopen vijf jaar
niet van bewust geweest dat andere vrouwen een rol in Henks
leven speelden. Er is dus geen sprake van dat ik Mimi heb gebeld om me met de huwelijksaffaires van de Hoflands te bemoeien. André begrijpt dit ook wel, terwijl Mimi zelf dit maar
al te goed weet. Alleen Henk zelf ziet mij als boosdoener. Alsof
ik verantwoordelijk ben voor zijn escapades, hetzij met Marianne, hetzij met Els, hetzij met een Telegraaf-verrader.300
31 januari 1972

Heb Frits Böttcher exact geschreven hoe ik over zijn gedrag
ten aanzien van mij denk. Ik maakte duidelijk dat hij, in tegenstelling tot Spoor, die ook een officiële positie heeft, geen poot
voor me uitstak tijdens mijn recente gevecht tegen Luns, laat
staan publiekelijk zoals Spoor deed en dat ik vond dat hij zich
aanstelde. Eigenlijk manoeuvreerde Böttcher met twee gezichten. Ik houd niet van zulke mensen en had de grootste moeite
hem niet te schrijven hem een kloot te vinden. Dat kon dus
niet ter wille van Aurelio Peccei en de Club van Rome, die
ook met die man zaten opgescheept. Later zal Böttcher me ook
wel als „gevaarlijk” omschrijven.
André Spoor belde ’s avonds. „Ik word er nu toch wel kriegelig
van,” zei hij boos. De VPRO had hem gebeld omdat ik hen naar
hem had verwezen ter controle van bepaalde informaties, die ik
hen gaf. „Ik vloog tegen het plafond,” zei André. „Ik ben journalist. Wat ik weet zet ik in de krant, meer niet.”
„Deed je dat maar,” antwoordde ik. „Je zet alleen bepaalde geselecteerde informaties in je krant, maar je houdt de belangrijkste zaken achter om niemand in het Haagje uiteindelijk te erg
tegen de schenen te schoppen.”
„Wim,” zei André, „ik verzeker je dat het establishment zich de
pokken is geschrokken over je rel. Zij houden het eerste half
299 Zie Memoires 1953 – 1957 en Memoires 1957 – 1959.
300 Igor Cornelissen publiceerd een keiharde maar terechte kritiek op Hofland. Vrij Nederland 29 januari 1972.
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De VPRO belde. Spoor werkte niet mee: geen uitzending donderdag. In werkelijkheid werd gezegd dat Joop van Tijn een
gesprek met Eugene McCarthy had gehad en die dure reis naar
de VS moest eruit worden gehaald, dus dat ging voor.
Vanmiddag kwam de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken bijeen om zich te beraden over het adres aan de StatenGeneraal zoals door Propria Cures was ingediend. Peter Hagtingius reed met me mee naar Den Haag. De vergadering duurde
tot 17.15 uur. Er waren dertig journalisten komen opdraven
om te zien hoe het was afgelopen. Henk Neuman sprak me aan
en zei nauwelijks te geloven dat ik Peter Zonneveld niet herkend zou hebben toen Hofland hem meebracht. Zo de waard
is vertrouwt hij zijn gasten. Hij stelde wel uitstekende en ter zake
doende vragen, ik geloof voor de NRC. Er is dus een besluit gevallen. „Er moet een wetenschappelijk onderzoek komen naar
het Nieuw-Guinea-beleid van de Nederlandse regering.” Let
op: het stelletje zakken heeft er op toegezien dat de naam Luns
niet valt. Het besluit viel met tien tegen acht stemmen, dus ook
nog met de hakken over de sloot.
Het onderzoek behoort zich uit te strekken vanaf de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 tot en met de overdracht
van Nieuw-Guinea in 1962. Het gaat de commissie vooral om
achtergronden van het beleid van toenmalige regeringen. Twee
zaken zullen centraal staan: de mislukte Conferentie van Genève van 1955-1956 en de houding van de Amerikaanse regering
ten opzichte van Nederland. Dit zijn dus duidelijk ook de twee
punten, waarop ik Luns voornamelijk aanval. Daar weet ik zelf,
gezien mijn bronnen, ook het meeste vanaf. Maar wat over de
demarches van deze meneer, waar ik me niet in heb verdiept en
die ik niet op het spoor ben gekomen? De Kamerleden van de
KVP (hoe kan het anders?), de CHU, de VVD, DS’70 (met de zoon
van Drees) en de Middenstandspartij waren tegen een onderzoek naar het Indonesië-beleid (lees Joseph Luns). Wat zijn dit
toch voor mensen? De commissie vond een parlementaire enquête, zoals Propria Cures had gevraagd, een te zwaar middel.
De ministers Schmelzer en De Brauw zouden worden gevraagd
het onderzoek te doen instellen.
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jaar hun mond.” Hij vond het nu geen nut hebben om een uiteenzetting te geven over wat Drees aan Anak Agung had gezegd.
„Ja, en geschreven,” zei ik. „Waarom is dat niet nuttig? Het
komt er juist nu op aan man!”
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Fred van der Spek (PSP) zei dat er tijdens de vergadering „wel een
uur over Oltmans” was gepraat. Maar ze wilden Oltmans vooral geen zetje in de rug geven.
Ambassadeur Anak Agung Gde Agung zei me vanavond, de uitslag „een morele overwinning” te vinden. Hij dankte voor de
toegezonden artikelen en zei zeker naar Den Haag te zullen komen om voor het onderzoek te getuigen.
Emile van Konijnenburg: „Mijn compliment met deze uitslag.”
Ik antwoordde dat ik helemaal niet tevreden was en het een mislukking vond.
Max van der Stoel gaf de pers alleen maar ontwijkende antwoorden. Eigenlijk vroeg alleen Neuman pointed questions. Ook Frits
van der Poel weerde zich enigermate. Ik gaf een AVRO-man
meteen commentaar dat al om 18.10 uur werd uitgezonden. Ik
luisterde er met Peter Hagtingius en Ids Haagsma naar, eigenlijk de enige twee mensen waar ik op dat moment mee samen
wilde zijn. Ik bood hen een etentje aan.
Drees senior wilde niet dat zijn stem werd uitgezonden, maar als
enig commentaar gaf hij dat hij niets met mij of mijn actie te maken wilde hebben. Haal je de duivel. Hij staat toch al in zijn
hemd door zich al die jaren door Luns in het ootje te hebben
laten nemen. Drees wees er ook nog even op dat ik indertijd het
vertrouwen van de groep-Rijkens ook had geschonden. Nee,
nee mijnheer. Ik weigerde met een aantal scheve schaatsen van
de groep-Rijkens mee te rijden, wat mij geen andere keuze liet
dan aan te tonen dat de groep bezig was een valse voorstelling
van zaken te presenteren. Alles heb ik hierover reeds gezegd.
Luns gebruikte die mededeling van Drees om mij ten gunste van
zichzelf verdacht te maken.
Ik besprak deze uitlating van Willem Drees meteen met Emile
van Konijnenburg, die samen met Paul Rijkens de motor achter de befaamde groep-Rijkens was geweest. „Laat hem dat
maar zeggen,” aldus Konijn, „het betekent weer een leugen erbij. Straks komen de stukken op tafel, ook de brief van Drees
aan Anak Agung, dat is zeker. En wat vooral belangrijk is dat
ook Amerikaanse toezeggingen worden onderzocht. Dit betrekt de Amerikanen erin en wanneer vast komt te staan hoe
het zit; dan zal Luns ook bij de NAVO onmogelijk zijn (…).”
Om die reden heb ik dan ook een memorandum over de affaire-Luns voor de Amerikaanse journalist Jack Anderson opgesteld. Ik moet alleen nog een aantal documenten erbij zoeken
en kopiëren.
Gerard van den Boomen: „Het is een overwinning voor je.”
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Heb het geheugen van Willem Drees andermaal opgefrist. „Eerst
heeft u gedacht met zwijgen mijn pogingen om de zaak Luns
recht te trekken te kunnen dwarsbomen, en nu hebt u gisteravond via de radio een nieuwe leugen aan uw enormiteiten
toegevoegd, namelijk dat ik het vertrouwen van de groep-Rijkens zou hebben verloren. Ik heb onmiddellijk met dr. Emile
van Konijnenburg, oud vice-president van de KLM en naaste
medewerker van dr. Paul Rijkens getelefoneerd, die natuurlijk
ook direct bevestigde dat uw uitlating niet waar was. Wat bent
u toch eigenlijk verdomd slecht geïnformeerd.” En ik zette uiteen van 1956-1961 geheel in het geheim met de groep verbonden te zijn geweest, maar pas toen de spionage zich met ons
ging bemoeien in de figuur van W. Verrips, ik die zaak in de
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Misschien ten dele. Ik ga niet bij de pakken neerzitten en de
zaak is nog lang niet afgelopen.
Carel Enkelaar: „Ik bewonder je om meer dan één reden.” Ik
merk er anders niet veel van bij het sluiten van NOS-contracten. Wat wel plezierig was dat Frits Thors het NOS-journaal
opende met de uitslag van de bijeenkomst van de Kamercommissie dat Luns dus toch wordt onderzocht. In Den Haag had
ik als Brugman gepraat, geholpen door een journalist van de
Gelderlander, om Frits Verbrakel uit te leggen hoe belangrijk het
was om in een commentaar bij de uitslag te vermelden dat Willem Drees aan Anak Agung had geschreven ervan overtuigd te
zijn dat Luns hem had misleid. Het enige wat de commentator
van de NOS uit Den Haag, Hans van der Werf zei: „De journalist Oltmans zei ons dat hij blij was met de beslissing (…).” De
klootzakken.
Han Hansen had Schmelzer nadien op een ontvangst ontmoet
en telefoneerde dat de minister helemaal niet tegen een onderzoek, als bedoeld door de parlementscommissie was. Hansen
had er met iedereen uitvoerig over gesproken.
Peter was met George, de vriend van Peter Gottmer, naar Brussel geweest voor een modeshow. „Ik begrijp niet dat George
met zijn dikke reet het podium op durft,” zei hij. Hij had van
buurvrouw Sally in Oostelbeers gehoord dat ik het toch scheen
te winnen. Hij wilde alles weten.
Lange telefoongesprek met Casper Bake. Hij had samen met
Pauline een auto-ongeluk gehad en zijn eend total loss gereden.
Ik ga morgen naar hem toe. Ik wil hem zien voor mijn Amerikaanse reis.
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publiciteit heb gebracht. „U kletst zelfs nog meer dan ik voor
mogelijk hield. We zullen zien wiens houding onvaderlands is
geweest, de uwe of de mijne! Ik zal ook deze zaak vroeg of laat
in de publiciteit brengen inbegrepen mijn correspondentie met
u. U bent een veel onfatsoenlijker man dan ik had durven dromen.”
Ik zond een tweede opfrissertje naar professor Fred Polak, die
DS’70 leidt. „How do you want us to respect DS’70 – or you for that
matter – bij een tegenstem in de zaak van een onderzoek naar
Luns,” schreef ik de anderzijds bevriende Polak.
Intussen heb ik bij mijn foto een zilveren lijstje gekocht om aan
André Spoor te geven. Ik schreef er op: „Voor mij ben je onvergetelijk, André, you have my eternal respect voor je houding in
de Luns-affaire; zoen voor Julian.”
Op Julian zijn inmiddels twee andere dames gevolgd, maar ondanks een verkoeling tussen Spoor en mij ben ik in 1991 zijn houding van 1972 niet vergeten.
De Volkskrant komt met een redelijk artikel. Het is me toch gelukt de brief van Willem Drees aan Anak Agung over een breed
front „in the picture” te krijgen, ook al haalt Spoor die drempel
weer net niet.
Trouw berichtte dat ik gezegd had dat André Spoor een afschrift
heeft van de brief van Willem Drees aan Anak Agung. Nu dit
naar buiten is gekomen zal Spoor helemaal uit zijn vel springen.
Maar de meeste mensen hebben een zetje nodig om met de
waarheid voor de draad te komen. Alle andere bladen komen
met hetzelfde behoorlijk opvallend opgemaakte bericht.
Ik zie warempel dat Jacques Gans zich opnieuw met ons heeft
beziggehouden, ditmaal om Vrij Nederland en Igor Cornelissen
van een „collaboratietoer” te beschuldigen. Igor had Hofland
in VN volledig in zijn hemd gezet, wat hij eigenlijk had verdiend. Nu blijkt dat Gans Hofland in bescherming neemt. Hij
liever dan ik. Zelf word ik deze keer door de idioot Gans als
„ratje” omschreven.
3 februari 1972

Professor dr. S.L. van der Wal verklaart in deVolkskrant niet bereid te zijn de opdracht tot een wetenschappelijk onderzoek
naar het Nieuw-Guinea-beleid van de regering te aanvaarden.
Daar heb je het al. Hij is de eerste in dit land, die voor een dergelijke studie in aanmerking zou komen. Hij ziet op wetenschappelijke gronden bezwaren, omdat hij gevolg zou moeten
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geven aan een duidelijk politiek geladen beslissing. Wat is die
man, historicus of DS’70-er? Hij twijfelt wel terecht of alle materiaal beschikbaar zou zijn. Om te beginnen heeft Luns zelf al
1600 stukken op eigen houtje verbrand. Kun je nagaan wat
daarbij heeft gezeten!
De Telegraaf noemt het gelaste onderzoek in een hoofdartikel
HEKSENJACHT. Het blad ignoreert opzettelijk alle via Willem
Drees, Anak Agung Gde Agung, Mohammed Rum, André
Spoor en vele anderen in de laatste weken bekend geworden
bronnen en houdt zich strikt aan het publieke geklets van Luns
en Drees. Dat is natuurlijk ook een vorm van „journalistiek”
bedrijven.
Gisteravond ben ik met mam gaan dineren. Ze vond het uitje
heerlijk.
Daarna reed ik door naar Arnhem om Casper van den Wall
Bake te ontmoeten. Hij zag er super uit en was lief. Hij was gelukkig. „Ik doe waar ik zin in heb en ik heb Pauline.” We zaten tot middernacht op zijn kamer te kletsen. Pauline ging van
de zomer als au pair naar Engeland. „Laten we samen naar India liften,” zei hij opeens. Ik reageerde niet, net zomin je een
vin verroert als je in de natuur een dier observeert en het niet
wilt opschrikken om het kalm in je op te kunnen nemen en te
bestuderen. Zijn vader had over mijn gevecht tegen Luns gezegd: „Zit op de eerste rij, voor mijn part zit je loge, maar blijf
van het terrein, want dit is een gevecht met de messen op tafel.” Generaal Van den Wall Bake schijnt zelf een dergelijk gevecht te hebben gehad met premier Piet de Jong, bij welke
knokpartij prins Bernhard achter Caspers vader had gestaan.
Casper is ergens een ideaal vriendje. Hij is gewoon lief en affectionate. Steekt ook altijd een sigaret voor me op.
Vanmorgen kwam er een geraffineerde brief van Harry Hagedorn met als aanheft: „Zeer geachte heer Oltmans (…).” Dan
weet je het al (NOS/TV-P HH/CK). Ze zijn daar allang blij dat de
sovjets Keldysh niet beschikbaar stellen, zoals eerst beloofd was
en over de ecologiefilm praat hij met voldoende double talk om
de zaak permanent te kunne torpederen.
Peter belde: „Ik ben in bed met griep.”
„Dan zie ik je dus niet.”
„Is dat alles wat je hebt te zeggen?”
„Wat moet ik nog zeggen?” en bam, telefoon op de haak. Peter
is not my friend. Ik geloof niets meer van wat hij zegt. In zijn vorige telefoon had hij nog gezegd: „Ik hoop dat ik je naar Schiphol kan brengen en dat we innig zullen kunnen zijn”. Maar ik
bleef ijskoud. Hij voelde het. Nu is hij bang om te komen.
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Het hoofdartikel in NRC Handelsblad, kennelijk van Spoor, ZONDER WROK, is een subtiele distantiëring van mij en wat ik heb
ondernomen. Na de moeilijkheden, die een onderzoek met
zich mee zal brengen te hebben belicht „als rem op een doorlichten van de Nieuw-Guinea-affaire,” schrijft Spoor dat die
rem des te groter kan zijn „indien de indruk zou blijven voortbestaan dat de stoot tot dit onderzoek eigenlijk gegeven is door
iemand (ik dus) die, vooruitlopend op ieder onderzoek oudminister Luns, die in deze hele zaak een beslissende rol heeft
gespeeld, al van ‘misleiding’ heeft beschuldigd.”
Moet je nu eens zien wat Spoor schrijft.301 Hij weet precies,
even zeker als ik, want we hanteren dezelfde bronnen als Willem Drees, Anak Agung, en hij bovendien Van Roijen, dat
Luns de hele Haagse politiek inderdaad heeft misleid. Spoor
zegt dat zelf, maar in zijn krant zet hij misleiding tussen aanhalingstekens. Hoe had ik ooit dit verzoek om een historisch-wetenschappelijk onderzoek kunnen bewerkstelligen zonder van
de daken te schreeuwen wat ik wist, namelijk dat Luns loog,
tegen ons, tegen iedereen, zowel over de Indonesiërs als over
de Amerikanen.
Want, zo redeneert Spoor verder, die „rem” zal vooral effect
hebben op „lieden, die toen eveneens een belangrijke rol hebben gespeeld en misschien een andere versie van bepaalde
facetten van die zaak aanhangen en nu zullen huiveren ermee
voor de draad te komen.” Precies zoals Spoor huivert om ermee voor de draad te komen. Mij scheldt hij over de telefoon
uit dat hij journalist is en in zijn krant zet wat hij weet. Hij doet
in de verste verten niet wat hij zegt. Misschien haalt ook Spoor
het einde van de strijd niet. Ook hij is bezig door de knieën te
gaan. Ik heb hem op 1 februari op de man af afgevraagd of ik
bekend mocht maken dat ook hij wist, welke brief Willem
Drees aan Anak Agung had geschreven. Hij zei toen „ja”.
Spoor houdt geen stand. Gerard Croiset zei gisteren dat Spoor
helemaal niet boos op me was, zoals hij had doen blijken. Hij
weet te goed hoe het zit. Hij heeft in ieder geval nog niet bedankt voor het cadeautje dat ik hem liet bezorgen.
Croiset zei dat hij nu meer preventief wil gaan werken. Hij
noemde systemen als het Vaticaan en communisme gedoemd
om te falen. „Alleen in vrijheid kan de mens zijn harmonie bereiken.” Hij was het eens met wat de heer Caris me probeerde
duidelijk te maken, namelijk dat het Vaticaan in wezen een
maffiaorganisatie was. „Het zijn veldheren,” aldus Croiset.
301 In mijn verontwaardiging nam ik klakkeloos aan dat Spoor het had geschreven,
maar misschien was het Heldring wel
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303 De Typhoon, 3 februari 1972.
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„Het Vaticaan heeft de massamoord op de Joden toegelaten.
Wanneer meneer Oltmans te lastig zou worden zal hij zonder
meer (door het Vaticaan) uit de weg worden geruimd.” Hij zei
dat de boodschap van de heer Caris uit Den Haag waar was.
Hij adviseerde het contact met Caris aan te houden en af te
wachten.302
K. Helder van de Raad voor de Journalistiek maakt mij er op
attent dat eerder dit jaar de nieuwe Wet op de privacy is aangenomen. Dit is het wetje dat nodig was in reactie op de foto die
door John de Rooij in de bosjes van kasteel Drakenstein was
genomen, en waarop later Claus werd geïdentificeerd gearmd
lopende in de tuin met Beatrix. Ik heb me over hoofdredacteur
Goeman Borgesius en Peter Zonneveld beklaagd bij de Raad
voor de Journalistiek, maar ik heb tevens een klacht ingediend
bij de Officier van Justitie te Amsterdam voor het schenden van
mijn privacy door fotograaf Peter Zonneveld.
Han Hansen liet zich tegenover mij ontvallen dat er kennelijk
„binnen onze eigen club” veel te doen was geweest over zijn
voorpagina-artikel dat er een kans was dat Luns nu inderdaad
zou worden onderzocht. Zo hoor je nog eens wat.
Gerard Croiset zei ook dat Henk Hofland „omdat hij het zelf
niet zou doen,” niet had gedacht dat Peter Zonneveld die foto’s
ooit zou publiceren. Waarom smoesde hij dan die avond in mijn
huis bijna voortdurend met Zonneveld? Trouwens van Croiset
is bekend dat hij signalen die hij opvangt door elkaar haalt.
Misschien „ziet” hij wel dat ik niet had verwacht dat Hofland
tot walgelijke streken in staat was. Zoals eerst bellen dat Zonneveld een onbekende lifter was.
Gisteren heb ik Emile van Konijnenburg in de Travellers Grill
gesproken. Hij zei: „Werk aan je image,” en bedoelde dus:
draag geen jeans en Frye boots. Onzin natuurlijk. Hij was uitermate positief over alles wat er was gebeurd. Toch ben ik niet
vergeten dat ik veertien dagen niets van hem hoorde, juist in
die spannende tijd dat ik een aanmoediging van hem best had
kunnen gebruiken. Hij kijkt altijd de kat uit de boom en ziet
eerst hoe het afloopt en ten gunste van wie. Hij vond het allemaal een voortreffelijk resultaat, maar hij benadrukte dat ik in
mijn schrifturen vooral steeds moet benadrukken dat Luns zelf
Luns heeft opgehangen en niet ik. Daar heeft hij gelijk in. Ik heb
direct een in die zin opgesteld stukje in De Typhoon gezet.303
Toch was het plezierig hem weer te ontmoeten. Hij raadde me
aan uiterst voorzichtig te zijn, omdat vijanden als de heer Del-
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prat en consorten nu alles in het werk zouden stellen om argumenten tegen mij te bedenken en te vinden.
Cees Meijer heeft direct een hoofdartikel in De Typhoon geplaatst, NOVUM, wat behandelt dat ik voor het eerst in de jurisprudentie in Nederland een klacht zal laten behandelen op basis van de nieuwe Wet op de privacy.
Paul van ’t Veer begon vandaag zijn artikel in Het Parool aldus:
KOP VAN LUNS OP HET BLOK VAN NIEUW-GUINEA. „Laten we
wel wezen: de schijn van ‘wetenschappelijk onderzoek’ die de
Kamercommissie verbindt aan zijn wens de Nieuw-Guineapolitiek van 1949 tot 1963 te laten bloot leggen, kan niet verhullen dat het hier om een politieke beslissing gaat. De kop van
Luns moet eraf en dat moet gebeuren door hem bij wijze van
spreken op het blok Nieuw-Guinea te leggen.” De druiven zijn
weer eens zuur. Hij ziet er zorgvuldig op toe dat ik niet in zijn
stuk wordt genoemd. Komt ervan wanneer je zelf braaf op je
bureaustoel bij Het Parool zit en schrijft wat er van je wordt verwacht. Wie dit dan niet doet en een eigen weg bewandelt, is een
outcast.
4 februari 1972

Heb toch meer innerlijk verdriet over het wegblijven van Peter
dan ik verwachtte. Hij belde wel en zei: „Als ik nu bij je was
zou ik je een dikke, vette zoen geven, ook al zou je die niet
willen hebben,” wat me overigens wel weer vertederde. Maar
zolang ik over reserves beschik om dit soort zaken te verwerken,
blijf ik stil en bewaar verdriet voor mezelf.
André Spoor belde tegen middernacht. Hij had mijn ingezonden brief gevonden maar had nog geen besluit genomen. LUNS
OOGST ZELF noemde ik mijn boodschap. Ik herhaalde eigenlijk
wat ik in mijn kolom over Luns in De Typhoon had verkondigd, namelijk dat Luns deze moeilijkheden aan zichzelf had te
danken. Spoor zei dat het hoofdartikel van gisteren niet door
hem maar door Heldring was geschreven, vandaar opeens de
distantie ten aanzien van mij. Hij had Trouw meegedeeld dat ik
nooit gezegd kon hebben dat hij een kopie van de brief van
Drees aan Anak Agung had, want die had hij ook echt niet. De
heren van Trouw waren op een fishing expedition geweest; duidelijk. En over mijn cadeautje vroeg hij: „Waarom heb je dat gedaan.”
„Omdat ik dat zo voelde.”
Vanmorgen had ik een uitstekende ontmoeting met Carel Enkelaar. Hij gaf nu toe dat Harry Hagedorn inderdaad in het
vooruitzicht had gesteld dat ik zelf met door mij aangedragen
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projecten niet mee zou gaan. Ook vertelde hij dat Rengelink,
de programmacommissaris, in Parijs met De Telegraaf was komen aandragen en Carel had gevraagd: „Wat is nu onze relatie
met Oltmans?”
„Die heb ik vorige week schriftelijk verbroken,” had hij geantwoord.
„Het mag vooral niet lijken dat wat nu is gebeurd in Den Haag
iets met onze brief heeft te maken,” aldus Rengelink, Ik weet
best waarom ik nooit echt van de grond kom bij de NOS. Ze
houden rekening met Den Haag, van A tot Z. Enkelaar doet alleen maar of hij de dienst uitmaakt, in werkelijkheid is dat baloney.
Een secretaresse bij Vrij Nederland met plakhaar, een bête smoel
en enorme tieten zei: „Maar ik vind Luns zo’n aardige man.”
Het is te hopen dat ze daar alleen maar postzegels plakt.
Jacques de Kadt: HET GEVAL OLTMANS.304 De hele pers had gedaan of er inzake mijn beschuldigingen iets ernstigs aan de hand
was. „En de Commissie van Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer meent dat iets uitgaande van de heer Oltmans enige
uren van de nationale tijd waard zou zijn. De behoefte om mee
te spelen in poppenkastvertoningen blijkt onuitroeibaar: zelfs
als de vertoner van de poppenkast Oltmans heet.” De Kadt vindt
dat de kwestie die ik aanroerde reeds tot de historie behoort.
Hij noemt mij „een Sukarno-jongetje” die hij ook een keer bij
zich thuis ontving305, maar waarna hij zeker wist dat je met een
grote boog om hem heen moest lopen en meer van dergelijk
geklets. De Kadt is op zijn retour. Hij kan zijn onzin alleen nog
in Accent kwijt, dus als de socialistische volksvertegenwoordiger die bij ultrarechts ten onder gaat.
Daan van Rosmalen en dr. F.A. Hoogendijk praten nog eens
vier pagina’s in Elsevier over de snuffelaffaire in de residentie
van Luns en soortgelijke onderwerpen.306 Ongevraagd begint
Schmelzer over de „Oltmans-affaire” en zegt dat toen dit opzien
baarde hij een verklaring gereedmaakte voor de pers, maar geen
enkele journalist had om zijn commentaar gevraagd. Als „primeur” wilde hij Elsevier meedelen wat hij weken geleden wereldkundig had willen maken. „Ik heb geen waardering voor
de wijze waarop sommigen blijkbaar de vrijheid menen te kunnen nemen om de naam van een man neer te halen, die enige
tientallen jaren de nationale zaak heeft gediend, in overeenstemming overigens met het Nederlandse parlement.” Iets an-
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ders was van een partijgenoot en opvolger van Luns niet te verwachten, maar ik zou in het jaar 2000 ten aanzien van deze
zaak niet graag te boek staan à la Schmelzer nu. Het zal me benieuwen wanneer werkelijk zal worden vastgesteld of Luns inderdaad de nationale zaak heeft gediend, zoals Schmelzer zegt.
5 februari 1972

Ben triest omdat ik in de huidige toestand wat Peter betreft er
tegenop zie naar Amerika te vertrekken. Ik zie het publiek van
mijn lezingen al weer zitten. Wat moet ik ze in godsnaam vertellen? Ik trek het me zeer aan dat hij niet meer naar Amerbos is
gekomen. Van Erik van der Leeden hoor ik ook nooit meer iets.
Ook van Richard Thieuliette geen woord. Het kan me ook
steeds minder schelen.
Bracht twee anjers naar het graf van mijn vader. Er was zonneschijn en ik voelde me erg alleen daar onder de naaldbomen in
gebed. Het flitste door mijn hoofd dat mam hier eens ook zou
worden begraven. Ik vroeg me af hoelang ikzelf nog zou leven.
Nam mam mee voor een rit met de honden. We dineerden in
Maasbergen. Zij vindt zoiets heerlijk: een uitje. Ik was even
geïrriteerd toen ze zei dat het niemand meer iets kon schelen
hoe de Nieuw-Guinea-zaak precies in elkaar had gezeten.
Maar even later was het voorbij. Ik ging een stuk vlees naar de
honden in de auto brengen, zoals ik altijd doe wanneer we uit
eten gaan. Zij stelde voor een portje te drinken op mijn reis,
waar ik voor een keer aan meedeed.
Ik vertelde hoe de situatie met Peter was. Ik kreeg het erg warm
en werd knalrood, maar zij deed of ze er niets van merkte.
„Dat heb ik vanaf jullie eerste dag geweten,” zei ze.
„Je houdt uiteindelijk niemand over,” antwoordde ik.
„Dat heb ik je toch altijd gezegd,” zei mam. En dat is ook min
of meer zo. Triest.307
Nadien stopte ik even bij Gerard Croiset. „Je zou de Luns-zaak
met een satire moeten kunnen oplossen,” vond hij. „Ze zullen
zeker proberen de zaak, die je op gang bracht, te stoppen. Een
wetenschappelijk onderzoek betekent niets. Wanneer getuigen
niet onder ede worden gehoord komt die zaak toch nooit uit.”
Hij vond echter wel dat ik door moest gaan, maar me meer op
de massa moest richten, dus verklaren dat het hele systeem veranderd zou moeten worden om de smeerlapperij kwijt te raken.
Hij gaf me heel nadrukkelijk een hand, toen ik vertrok, wat hij
meestal niet doet.
307 Toch woon ik als ik dit teruglees in 1991 naast Peter en diens vriend Edwin van Wijk,
Johannesburg, Zuid-Afrika en hebben we nog altijd een uitstekende relatie.
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Voel me stil en vreemd. Zie als een berg tegen de komende reis
op. Peters totale stilte maakt alles nog erger. Maar hoe vaak heb
ik dit al ervaren? Wat doet ons altijd weer hopen tegen all odds
in?
Gerard Croiset zei dat de Amerikanen uit een minderwaardigheidscomplex gevoegd bij angst overal in de wereld troepen en
bases hadden gevestigd. De sovjets begonnen nu ook zo te
worden „omdat zij nog steeds niet weten wat zij willen.” Hij
308 Algemeen Dagblad, 5 februari 1972.
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Later op de avond belde ik Emile van Konijnenburg. Hij had
ook in de pers gelezen dat het onderzoek naar de rol van Luns
nu toch weer op losse schroeven stond.308 Premier Biesheuvel
heeft namelijk meegedeeld dat de regering aan het Rijksbureau
voor de vaderlandse geschiedenis een advies zal vragen of er een
wetenschappelijk onderzoek naar het Nieuw-Guinea-beleid
kan worden ingesteld. De zaak is dus al aanzienlijk afgezwakt.
Welke krachten zijn toch bezig in Den Haag? Het Utrechts
Nieuwsblad heeft zelfs een kop: UITSTEL ONDERZOEK NIEUWGUINEA-BELEID. Van Konijnenburg vond dat André Spoor
meteen met ambassadeur Anak Agung moest bellen om diens
goedkeuring te krijgen de brief van Drees aan hem in zijn artikel op te nemen, want als de zaak nu niet wordt uitgezocht is
die kwestie-Luns immers helemaal verdacht. Ik vroeg Konijn
of hij niet eerst naar Wenen wilde bellen om Anak Agung over
de brug te laten komen wat de pers betreft. „Oh, nee,” zei hij,
„Ik ken hem zo goed. Als Spoor Anak Agung belt, kan hij suggereren dat de ambassadeur mij in Den Haag belt.” Altijd hetzelfde liedje. Een ander de kastanjes uit het vuur laten halen. Ik
werd bijna woedend. Ik heb langzamerhand geen zin meer
Spoor nog eens te bellen. Hij heeft ook vandaag mijn brief niet
gepubliceerd. Van Konijnenburg was het er tenslotte mee eens
dat we met verdere stappen maar tot april moesten wachten. Ik
schreef ambassadeur Anak Agung opnieuw een brief waarin ik
hem het kritieke stadium van de actie uiteenzette en hem aanmoedigde met zijn bewijsstuk over de brug te komen. Die
brief van Drees zou immers het effect van een politieke explosie hebben en pas dan zouden we verder kunnen.
Anton Koenen vertelde dat het vooral Biesheuvel op dit moment slecht uitkwam wanneer er een gigantische rel in Den
Haag zou ontstaan. Daarom proberen ze met man en macht
een punt achter die zaak te zetten.
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vervolgde: „Alleen de Chinezen kan wat de anderen doen helemaal geen moer schelen, want die weten precies waar ze naartoe willen.” Weer zo’n typisch Croisetiaanse uitschieter. Later
vroeg ik me af waarom hij eigenlijk Japan niet had genoemd.
Als er een land en volk is dat op koers zit en een doel nastreeft
is het Japan.309
Willem Drees schreef Gerard van den Boomen van de Nieuwe
Linie dat hij niet op mijn pagina wilde reageren. Nee, wat moet
Drees zeggen: dat het waar is wat ik zeg?
PANAM,

vlucht 93 naar New York
Op Schiphol ontmoette ik eerst Julian Spoor en begreep toen
dat zij met André op weg was naar Zuid-Afrika uitgenodigd en
uitgeleide gedaan door een diplomaat van dat land.
André vertrouwde me tussen neus en lippen nog even toe een
brief te hebben gekregen van dr. J.H. van Roijen, voormalige
tweede man in Washington DC (in 1958) dat wij gelijk hadden
en Luns de zaak beduvelde. Er waren nog meer brieven van invloedrijke personen voor hem op de NRC-redactie binnengekomen. Hij deed wat koel en afstandelijk, maar dat kan ook mijn
verbeelding zijn geweest. Julian zei: „Ik moest lachen toen er
uit dat pakje een foto van jou te voorschijn kwam.” Vraag me
af of ze werkelijk hebben begrepen wat ik met dat gebaar heb
willen uitdrukken. „Doe er maar een foto van je zoon in,” zei
ik. Heb Spoor maar niet in verlegenheid gebracht door te vragen wat hij met mijn ingezonden brief had gedaan.
Het wemelt van konijntjes langs de startbanen, zie er wel een
dozijn. Begin nu toch wel zin in deze reis te krijgen. Alleen Peters afwezigheid liep deze dagen als een schokdraad door me
heen.
Erza Pound zegt te hebben ontdekt dat woorden meer met leugens hebben te maken en met wanbegrip vooral, dan met communicatie. Weet eigenlijk niets over die man.
Belde mam ten afscheid. Haar vriendin Annie Wibaut had haar
gevraagd of zij zich ook zo oud begon te voelen. Mam had
ontkennend geantwoord. Tegen mij zei ze: „Natuurlijk voel ik
het, maar wat voor zin heeft het erover te jeremiëren.” Toen ik
tegen haar zei dat ik vond dat het leven als een flits voorbijging,
zei ze: „Well, remember, I am from the past century, and it still
looks quite far away.” Ik leef zelf, alsof dit bestaan eeuwig zal
zijn. Maar wie weet, zal deze planeet twee generaties na mij
309 Herinnerde me altijd het diner bij de Marescots waarbij de president voor Amerika
van Japan Airlines benadrukte dat zij niet zouden rusten voor Japan nummer één
was ten opzichte van PANAM. De wraak voor Hirosjima?
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310 Gepubliceerd in The New York Times op 28 en 30 januari en 4 februari, geschreven
vanuit Londen.
311 Zie The New York Times, 5 februari 1972.
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verdwijnen met alle leven dat heeft bestaan. There are already
half a million man-made chemicals in use today. No-one can
predict their behavior on the long run. Anthony Lewis, mijn favoriete commentator, wijdde een serie van drie artikelen aan TO
GROW AND TO DIE. Ze zijn helemaal aan de limits to growth-filosofie van de Club van Rome gewijd.310
In Engeland hebben een groep wetenschappers een BLUEPRINT
311
FOR SURVIVAL doen uitgaan. „The principal defect of the industrial way of life with its ethos of expansion is that it is not
sustainable,” zeggen ook zij. „Its termination within the lifetime of someone born today is inevitable – unless it continues
to be sustained for a while longer by an entrenched minority at
the cost of imposing great suffering on the rest of mankind. We
can be certain, however, that sooner or later it will end (only
the precise time and circumstances are in doubt), and that it
will do so in one of two ways; either against our will, in a succession of famines, epidemics, social crises and wars; or because
we want it to – because we wish to create a society which will
not impose hardship and cruelty upon our children – in a succession of thoughtful, humane and measured changes.”
Speculeren over rationele reacties en het met verstand en intelligentie oplossen van de problemen van deze planeet lijkt me
an expertise in futillity, zelfs voor Britse geleerden. Zij vervolgden: „Unfortunately, we behave as if we knew nothing of the
environment and had no conception of its predictability, treating it instead with scant and brutal regard as if it were an idiosyncratic and extremely stupid slave (…). We tremble over our
wheat fields and cabbage patches with a desperate battery of
synthetic chemicals, in an absurd attempt to impede the operation of the immutable ‘law’ we just mentioned, that all ecosystems tend toward stability, therefore diversity and complexity,
therefore a growing number of different plant and animal species until a climax or optimal condition is achieved (…). We
know, however, that the combined effects of pollution and habitat destruction menace the survival of no less than 280 mammal, 350 bird, and 20.000 plant species (…). Homo sapiens
himself depends on the continued resilience of those ecological
networks of which eagles and primroses are integral parts. Industrial man in the world today is like a bull in a china shop,
with the single difference that the bull with half the information
about the properties of china as we have about those of ecosys-
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tems would probably try and adapt its behavior to its environment rather than the reverse.”
Dit is natuurlijk exact de benadering van Aurelio Peccei en de
Club van Rome waar ik me totaal in kan vinden. Om die reden heb ik me dan ook uitgesloofd deze zaken in een NOS-documentaire (26 september 1971) aan de orde te stellen. „Continued exponential growth of consumption of material and energy is impossible,” zeggen de Britse geleerden. Een kind kan dit
op zijn vingers aftellen. Wat zij ook benadrukken in hun Blueprint is dat regeringen en politici de wereld nog altijd gefragmenteerd beschouwen, in landen en groepen van landen in
plaats van in een geheel. „Major political parties seem mesmerized by two dominating notions: that economic expansion is
essential for survival and that the best possible index of progress
and well being is just that.” Je ziet de komende ramp en ellende
zich voor je ogen aftekenen: er komen steeds maar meer miljoenen en miljoenen mensen bij, die in het leven moeten worden gehouden. Hoe? Wanneer er geen economische expansie
en dus steeds minder betaald werk mogelijk is, hoe moeten die
honderden miljoenen mensen overleven? Anthony Lewis houdt
zich hier terecht in zijn kolommen indringend mee bezig. Hij
richt het vuur op de dwarsliggers, à la Hofland, die zeggen dat
wij met onze waarschuwingen mesjoche zijn. Professor Henry
Wallich van Yale University is zo’n kletskous, die Lewis als
volgt citeert: „It’s an alarming commentary on the intellectual
instability of our times,” aldus Wallich in Newsweek, that today
mileage can be made with the proposal to stop America dead
in her tracks (…). As long as there is growth everybody will be
happier (…). By allowing everybody to have more and refusing to limit resources available for consumption we shall also
have more resources to clean up the environment.” Lewis zegt
dan: „If professor Wallichs opinion is representative for the
American intellectual community, it is an alarming comment
on our awareness of the most important facts of life today. For
he is evidently in a state of ecological illiteracy.” Ik ken er in
Holland ook een paar in die categorie.
In zijn tweede kolom zegt Lewis: „In the memory of the race,
man has always struggled to overcome the limits imposed by
nature. His success has been spectacular, especially in this last
century (…) but growth is approaching its earthly limits (…).
World food production increased by a third between 1951 and
1966. That required increases over those fifteen years of 63 per
cent in the money spent annually on tractors, 146 per cent in
spending for nitrate fertilizers, 300 per cent on pesticides.” Zijn
248

14-08-2003

10:58

Pagina 249

249

Amsterdam

derde kolom begint met: „A hundred years ago John Stuart Mill
urged human society to limit its population and wealth and
seek a stationary state. He had a vision of a cramped and depleted earth. He sincerely hoped, he said, that men will content to
be stationary long before necessity compels them to it.” Met
andere woorden, Stuart Mill geloofde dus nog in the sanity of
man. Vergeet het maar.
Schreef drie brieven aan Peter. Alle drie mislukt. Zend dus drie
regels met het adres van Leonard Freed waar ik zal logeren.
We zijn boven Long Island. Het landschap is wit. Het sneeuwt.
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Koop altijd als eerste van alles The New York Times. Drie Cambodjaanse patriotten zijn gefusilleerd uit wraak voor een aanslag
op de lokale quisling: de Amerikaanse ambassadeur die in PnomPenh geen moer heeft te maken, to begin with. Die drie Cambodjanen zijn de werkelijke helden.
Peking beschikt nu over raketten die Moskou en zelfs de Poolse grens kunnen bereiken. Frisse morgen. Wat schreef Anthony
Lewis: „The politicians are still talking about more guns and
more goods while the scientists know that limits are the urgent
need.”
Dit brengt me op Luns en enkele artikelen, die ik tijdens de
oversteek las. De Haagse Post wijdde zes pagina’s aan ONS ONGECONTROLEERDE MILITAIR-INDUSTRIELE COMPLEX, geschreven door Joost Breuker en Michel Korzec.312 Zij wijzen er op
dat maar heel incidenteel in het parlement vragen worden gesteld waarbij bijzonderheden over het defensiebeleid ter sprake
komen. Het ontbreekt bovendien de meeste parlementariërs
aan specialistische kennis. Zij vertellen dat in 1968 de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns voor een
subcommissie van de Commissie voor Buitenlandse Zaken van
de Tweede Kamer een verhaal afstak over toegenomen Russische dreiging langs alle NAVO-flanken. Bij de noordelijke sector
maakte de bewindsman melding van Russische grensschendingen langs de Noorse grens. De HP vervolgt: „Het is te danken
aan een snelle reactie van het PSP-Kamerlid Fred van der Spek,
die inlichtingen hierover bij de Noorse ambassade ging inwinnen, dat aan het licht kwam dat Luns dit verhaal uit zijn duim
had gezogen.”
Kijk, daar heb je het weer. Moet zo’n idioot de NAVO leiden?
Geen wonder dat de Noren onlangs bekendmaakten dat zij Luns
voorlopig maar niet in Oslo wilden zien. Wanneer ik deze alinea niet in de HP was tegengekomen zou dit belangrijke detail
over Luns’ duidelijke onbetrouwbaarheid me weer zijn ontgaan. Jammer dat ik dit artikel niet eerder las. Nederlanders, ik312 Haagse Post, 21 december 1971.
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Washington DC
Als ik denk dat Peter met George naar Parijs is geweest om
HOM ondergoed te showen krijg ik het warm over mijn hele lichaam, nu, op dit moment.

313 The New York Times, 19 januari 1972.
314 Er zou dan ook prompt gedonder tussen Luns en Mintoff komen.
315 Mijn vriend van het Garuda I bataljon in Egypte: zie Memoires 1953-1957.
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zelf inbegrepen, weten eigenlijk niets over wat zich ook bij ons
achter de schermen op militair gebied afspeelt.
Er is nog een Luns-affaire geweest, met een wat positievere bijsmaak. Hij heeft zich in de afgelopen weken intens met Malta
bemoeid. C.L. Sulzberger zette in een beschouwing uiteen hoe
belangrijk Malta als strategisch steunpunt was.313 De Amerikanen gebruiken Malta voor de Zesde Vloot om zowel NoordAfrika als Israël te kunnen bestrijken. Er liggen tal van krachten
op de loer, vanuit de USSR, vanuit Arabische hoofdsteden, zelfs
vanuit Belgrado, om de regering van Malta met de heer Dom
Mintoff aan het hoofd, aan hun zijde te krijgen. Op 28 december zond Mintoff een bedekt ultimatum naar Londen. Engeland
zal tien per cent meer moeten gaan betalen voor gebruik van
haar bases op Malta. De Britse regering wil op de oude voet verder gaan. Op 14 januari begonnen in Rome besprekingen tussen
lord Carrington, de Britse minister van Defensie, Dom Mintoff en natuurlijk Luns, als NAVO-zetbaas. De Telegraaf berichtte
op 15 december dat Luns zijn druk op Engeland in deze zaak had
vergroot, voornamelijk op aandrang van de VS, West-Duitsland
en Italië. Iedereen schijnt bang te zijn dat Malta een variant op
Cuba dreigt te worden. Luns zou al in het diepste geheim naar
premier Edward Heath zijn gevlogen om de druk verder te vergroten om toch vooral aan Mintoff toe te geven. Ook premier
Mario Colombo van Italië bemoeit zich met de zaak. Je houdt
je hart vast wanneer Luns er zich mee bezighoudt.314
Ik stap over naar Washington met National Airlines. Wat altijd
meteen opvalt, is de walgelijke luxe hier. De onnodige overdaad.
Het zal de Sovjet-Unie een eeuw kosten deze achterstand in te
halen en terwijl ze daarmee in Moskou bezig zijn gaan we intussen allemaal naar de knoppen. Alle vluchten zijn door de
sneeuw vertraagd. Zag een lief jongetje met lang haar, een sailor. Ook een zwarte parachutist, type Sumarto315, met een snor
en een lekkere bek. Hij is groot, om in te bijten.
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Metroliner naar Baltimore, Maryland
Stralende zon. Mijn gedachten worden overvleugeld door Peter. Hoe werkt dit? In Amerbos zit ik beschut en mijn werkkamer voorkomt dat ik me door hem verlaten voel. Nu zit ik als
een vogel op straat en trek helemaal naar hem toe.
Ontmoette Klaas Jan Hindriks van de NOS bij O’Henry’s dat gesloten was, dus we ontbeten op het station. Hij leek me onzeker.
Welbeschouwd heeft hij de NOS-job in de VS gekregen, die ik
had willen hebben, ware het dat ik geen gedonder had met Den
Haag. Maar hoe wist hij nu van mijn DAF- bemiddeling in Moskou? Er wordt dus altijd weer meer gekletst dan ik verwacht.
Waar moet ik in hemelsnaam over spreken tegen de meisjes van
de Notre Dame Prep School in Baltimore? Ontmoette Earl Arnett, die erover in de Baltimore Sun zal schrijven.316 Hij haalde
me af. We wilden ergens lunchen, maar alles was dicht. We reden naar het college en hadden er een onbeschrijflijk slecht maal.
Ik warmde Earl een beetje op om vooral te vermelden wat ik
over meneer Luns, als NAVO-chef, had te vertellen.
8 februari 1972

Washington DC
Toen ik gisteren tegen 17.30 uur uit Union Station kwam liep
ik tegen Joop van Tijn en een TV-crew op. Hij had opnamen gemaakt met I.S. Stone, Tom Wicker en anderen en wilde naar de
primaries voor de presidentsverkiezingen.
Het schijnt dat Paris Flammonde, een JFK-onderzoeker (naar de
moord in Dallas) teruggetrokken woont in Pennsylvania.317 Bernard Fensterwald vertelde dat een professor van het College of
Physicians and Surgeons van Columbia University, John H.
Lattimer, artikelen publiceerde, die het Warren Report over de
moord op JFK ondersteunden. De man was van huis uit uroloog. Fensterwald vond het maar een vreemde zaak dat juist hij
zich zo definitief uitsprak over de theorie dat Kennedy door
één kogel was doodgeschoten. Hij was van mening dat „George
de Mohrenschildt might turn out to be of much more importance than we originally assumed.” Dat denk ik al heel lang,
mede op grond van wat Gerard Croiset vanaf het begin heeft gezegd. Fensterwald hield zich naast de Kennedy-affaire nu ook
bezig met het redden van poolberen…
Het leek me nodig dr. Lattimer te ontmoeten. Klaas Jan nam
contact op met Carel Enkelaar en Ben van Meerendonk werd
316 Zie bijlage 21.
317 Hij schreef: The Kennedy Conspiracy, Meridith Press, New York 1968 waarin hij ook
mijn auto-ongeluk beschreef.
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op de zaak gezet in New York City. Hij meldde er niet in te zijn
geslaagd de arts te bereiken. Ook NBC kon niet helpen. Geloofde er allemaal niets van. Ik vond zelf in de kortst mogelijke tijd
uit waar Lattimer zich bevond en Enkelaar ging er mee akkoord dat ik de benodigde informatie zou verzamelen, maar hij
benadrukte dat Klaas Jan Hindriks dan later de man zou kunnen filmen. Dit verdomde ik. Altijd weer hetzelfde liedje. Telefoneerde Henk Leffelaar, een bruikbare collega, die de GPD
hier vertegenwoordigt. Hij wilde over de Lattimer findings wel
„een klein berichtje maken.”
In een wetenschappelijke studie gepubliceerd in International
Surgery 318 schreef Lattimer: „One of the specific findings of the
Warren Commission Report – which has been the prime target for critics – has been their conclusion that a single bullet
from Oswald’s rifle traversed President Kennedy’s neck, turned
slightly, then pierced Governor Conally’s chest below the right
scapula. The Commission Report postulated that this same
bullet then shattered the Governor’s fifth rib, turned completely sideways, emerged from below his right nipple, went sideways through his right wrist, turned still further to turn completely around and ended up sticking backwards into the skin
of his left thigh. From this position the long narrow bullet was
dislodged and was found on a stretcher upon which it was deduced that Governor Conally had lain. Volgens Lattimer had
de eerste kogel, nummer 399 van de bewijsstukken, geen vitale delen van JFK’s lichaam geraakt. Het was de tweede kogel geweest „which struck President Kennedy in the right side of the
back of the head which was severely disrupted and proved fatal.”
Volgens dr. Lattimer hebben de vele critici van het Warren-rapport nagelaten te onderzoeken wat er mogelijk en niet mogelijk was. Vele experimenten schijnen te zijn ondernomen, ook
om na te gaan in welke mate kogels schade toebrengen bij het
penetreren van lichamen en het raken van botten. Lattimer en
zijn vrienden komen dan tot de conclusie dat het heel wel mogelijk is dat de kogel, die eerst JFK raakte, zijn reisje door het lichaam van Governor Conally vrolijk heeft vervolgd daarbij
een aantal kronkelwegen volgend. Het is eigenlijk te gek om
los te lopen. Toch wil ik die man spreken.
Ik neem contact op met het kantoor van Jack Anderson om te
zien of ik informatie in zijn beschouwingen kan wurmen over
de ware gedaante van Joseph Luns, zoals ik dit indertijd ten
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aanzien van Richard Nixon bij zijn mentor, Drew Pearson,
deed.319
Zie een black waiter met een zalige reet en gespierde benen.
„To live alone one must be an animal or a God,” heeft Aristoteles gezegd. „Or a philosopher.” – Nietzsche.
Wilde naar een film. Kon alleen een James Bond vinden. Thank
you. Kocht in plaats hiervan Basic Writings of Nietzsche.320
Ben tegen Mike Polonik aangelopen. Hij verliet in 1964 de sovjetdelegatie bij de VN en is in 1968 teruggekomen als eerste secretaris op de sovjetambassade hier. Hij was belangstellend te
horen dat ik zijn land via dr. Jermen Gvishiani en de Club van
Rome was binnengekomen. Hij kende Gvishiani.
Om 16.50 uur zag ik kans door te dringen tot de assistent van
Anderson, Brit Hume.321 Ik legde hem in het kort uit waarover
ik wilde praten. Hij ging naar Anderson en kwam vrijwel meteen terug en zei nota bene: „If it was information about the Secretary-Generalship of NAVO it could be really important, but
who cares what he did before he went to Brussels?”
„Wait a minute,” zei ik. „The least you can do is listen to me
briefly. You should have this information. If he was a crook
prior to going to Brussels, what do you think he will do in
NAVO?”
„Come up, tell me,” zei hij.
Dewi Sukarno is verloofd met Francisco Paesa, aldus vertellen
de kranten. Ik geloof nog steeds niet dat zij met de man zal trouwen.322 Schreef haar een briefje.
Uiteindelijk heb ik een uur met Brit over Luns gesproken. Hij
ging op de zaak in detail in. Hij zocht en vond zelfs Pearsons
commentaar uit 1968 over Nixon en mezelf. Hij zat wel af en
toe te gapen en was kennelijk moe, maar hij concludeerde ook:
„This is quite a scandal with Luns being close to persona non
grata in Norway en Denmark.”
„You are telling me. He has fabricated cloak and dagger stories
about Soviet infiltrations while there were none. The man is a
danger to himself and everybody else.” Hij zei Anderson te zullen overtuigen er over te schrijven: „who leaves his column in
this respect to me anyway.”
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Droomde van mijn ouders en Dewi. Zij had een nog in plastic
verpakt reclameschilderij van de KLM aan de muur gehangen.
319
320
321
322

Die contacten dateren uit Nixons campagne voor het presidentschap in 1968.
Basic Writings of Nietzsche.The Modern Library, New York 1968.
Brit Hume is in 1991 een vooraanstaande televisiereporter in Washington D.C.
Dit zou bewaarheid worden.
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Mijn grootmoeder Poslavsky zei in mijn droom dat zij blue jeans
„zo elegant” vond en ik antwoordde: „natuurlijk, want benen
komen er prima in uit.” Overigens het laatste wat mijn grootmoeder zou hebben gezegd of ik zou hebben geantwoord. Later wandelde ik in een tuin met mijn grootmoeder, hand in
hand (ook ondenkbaar) maar zij veranderde plotseling in mejuffrouw Büringh Boekhoudt (wel denkbaar.)
Peter zit weer met George in Parijs voor een fashion show of een
vakantietje, ik weet het niet, maar ik houd mijn hart vast.
Gisteravond telefoneerde ik in Boston met oud-ambassadeur
Howard Jones. Hij was zeer hoffelijk en zei: „I congratulate you
on your persistence on Luns.” Hij bevestigde andermaal absoluut niets te weten van zogenaamde toezeggingen en concrete
promises door John Foster Dulles aan Luns. Toen ik hem vervolgens op de man afvroeg of hij de documenten betreffende de
ontmoeting van Dulles met Luns van 8 oktober 1958 wilde declassificeren distantieerde hij zich meteen en zei: „I don’t know
if this could be of much help at this stage,” wat een duidelijke
uitvlucht was. Toen ik vervolgens suggereerde dat Jack Anderson er misschien beslag op kon leggen, reageerde hij vlug
met: „That would be by far the best (…).” Ze zijn uiteindelijk
allemaal hetzelfde.
Ik ontmoette vervolgens de heer W.H. Heeres. Hij had contact
met me opgenomen over de Luns-affaire. Hij was een oud-Indië-krijgsgevangene en gaf me een kopie van een brief die hij
van koningin Wilhelmina in dit verband had ontvangen.323 Hij
had op de Amerikaanse televisie een gesprek met een Nederlandse diplomaat gezien, die bevestigde dat Wilhelmina in de
oorlog tweeënhalf miljoen dollar op een rekening voor kleinkind Beatrix had gestort. Anderson had ook over hem geschreven en hoewel hij non-stop kletste vroeg ik me voortdurend af
wat waar was en wat uit de duim gezogen. Hij wilde uitzoeken
welke afspraken er tussen Luns en John Foster Dulles waren
gemaakt.
Peter kwam voortdurend terug in mijn gedachten. Ik realiseerde me hoe heerlijk ik me zou voelen te weten dat Peter in zijn
ziel – ook al is hij met George in Parijs – ook aan mij denkt en
aan onze tripjes naar Frankrijk. Ik stemde mezelf dan altijd helemaal op hem af en dan gingen we echt in elkaar op.
Sprak twee uur met Henk Leffelaar, die al meteen over mijn
actie bij Jack Anderson wilde schrijven, maar ik vroeg hem te
wachten tot het einde van de maand. Hij vroeg verbazingwek-

■

Z724revisie

1971 – 1972

■

Z724revisie

14-08-2003

10:58

Pagina 256

kende dingen, zoals: „Maar wat zou er zijn gebeurd, wanneer
Luns niet over Genève zou hebben gelogen?”
„Dat is hetzelfde of je je afvraagt wat er zou zijn gebeurd als Assepoester niet haar schoentje had verloren
„Maar waarom zou Luns hebben gelogen? Wat kunnen zijn
motieven zijn geweest?” vroeg Leffelaar.
„Daar moeten psycho-analytici maar een antwoord op vinden.
Ik ben niet van plan daaraan mijn tijd te verdoen,” antwoordde
ik.
Dom Mintoff is in Rome geëxplodeerd en de besprekingen over
Malta zijn afgebroken. Mintoff bewaarde zijn scherpste uitlatingen voor de heer Luns: „Who tried to present us with an ultimatum, but Malta isn’t a colony of the Netherlands or of Britain or anyone else. We are a free country and want to defend our
independence.” De premier zei zelfs dat Luns „had not come
in good faith to Rome.” Daar kunnen we in Den Haag en Jakarta van meepraten.324 Le Monde vraagt zich zelfs af of Luns
misschien gebruik heeft gemaakt van de Italiaanse goede diensten als scherm waarachter de besprekingen tussen Athene en
de NAVO des te gemakkelijker konden plaatsvinden, want er is
eveneens geduvel over de Amerikaanse basis in Piraeus. Een
akkoord over Piraeus maakt een basis op Malta minder dringend. Mintoff schijnt het spelletje van Luns door te hebben gekregen. Opvallend is ook dat de Washington Post vandaag Luns
op een hoop schuift met the old stand-fast orthodoxy in de NAVO.
Het geleuter van Luns op een onlangs in Washington door hem
belegde persconferentie vat de Post als volgt samen: „The argument of NAVO bureaucrats (Luns en Co), and some others that
the troops in Europe are needed to ward off an imminent Soviet invasion is nonsense: it is also bad politics, because practically no-one believes it.”325 Terwijl de heer Luns daarbij ook nog
spreekt over invallen van sovjetmilitairen in Noorwegen, die
er niet zijn geweest. En dan te bedenken dat de bewijzen, behalve dat ze voor iedereen waarneembaar op straat liggen, aan
de hand waarvan aangetoond zou moeten worden wat voor
een man deze Luns is, in geheime laden liggen, waar niemand
bij kan, zoals ook in de bureauladen van André Spoor, die brieven over het onderwerp-Luns ontvangt, die hij (als journalist)
geheimhoudt. Wat zei hij me ook weer? Was hij niet journalist
en zette hij niet wat hij wist in zijn krant?
Arthur Schlesinger jr. heeft zondag over THE SECRECY DILEM324 The New York Times, 9 februari 1972.
325 The Washington Post, 9 februari 1972.
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In dit verband wil ik kort vermelden dat ik pas in 1991 beslag wist te
leggen op voor mij van vitaal belang zijnde documenten over onwettige maatregelen die minister Luns in 1962 – en de jaren daarvoor – tegen mij nam, en als minister uitvaardigde. Ten tijde dat ik
deze notities uit Washington twintig jaar later terugvind, loopt er
een procedure tegen de Staat der Nederlanden omdat Luns zijn bevelen met geheim liet stempelen. Ik verkeerde als burger en journalist van Nederland in onwetendheid over de van de zijde der
overheid tegen mij genomen maatregelen, waarbij ik ernstig zou
worden belemmerd bij de uitoefening van mijn beroep. Hoe meer
ik over de persoon van Joseph Luns in mijn dagboek teruglees,
hoe meer ik begin te begrijpen hoe ongecontroleerd hij zijn mis326 The New York Times, Sunday Magazine, 6 februari 1972.
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geschreven.326 Hij begon met James Madison te citeren: „A
popular Government, without popular information, or the
means of acquiring it, is but a prologue to a farce or a tragedy:
or perhaps both.” Dat is Den Haag Vandaag ten voeten uit. Professor Schlesinger vermeldde dat de Pentagon files twintig miljoen geheime documenten bevatten, terwijl „99.5 per cent of
those classified documents could not be prejudicial to the defense interests of the nation.” Daar gaat het dus ook niet om in
de Nieuw-Guinea- en Indonesië-affaires. Het gaat uitsluitend
om het behoud van reputaties van een kliek patentmodderaars,
die de nationale belangen in Zuidoost-Azië permanent in de
soep hebben gedraaid. Je moet er maar niet over nadenken wat
er zou gebeuren als Luns eindelijk van zijn piëdestalletje zou vallen en wie hij in zijn val allemaal mee zou slepen rond het Binnenhof. De hele santenkraam heeft boter op zijn hoofd in de
Papoea-affaire. Schlesinger vertelt hoe JFK in een brief van 6 september 1961 aan Dean Rusk er op wees dat documenten niet
langer dan vijftien jaar geheim behoorden te blijven. Hij schreef
zelfs het volgende: „The idea of no secrets at all is an arresting
one. It is perhaps true that our secrecy system has kept more
things from the American people than it has from the enemy.
The North Vietnamese, the Chinese and the Russians knew all
about the CIA war in Laos; only the American Congress and
electorate were kept in the dark. It is also true that the secrecy
system has been a fertile source of blunder and folly in foreign
policy. Without secrecy, the British would not have got into
Suez nor the Americans into the Bay of Pigs, nor would it have
been so easy for successive administrations to deepen American
involvement in Indo-china.”
MA
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dadige streken binnen het raamwerk van de vaderlandse democratie heeft kunnen uithalen.
10 februari 1972

Droomde van een hond, die in een modeshow meedeed. Herinner me er niets meer van.
Henk Leffelaar vertelde me dezer dagen een lunch op de Nederlandse ambassade te hebben bijgewoond. Hij had naast Hendrik Casper Maclaine Pont gezeten die hem vertelde dat prins
Bernhard een jaar of zo geleden tijdens een diner op de ambassade een korte rede had afgestoken en cryptisch had gesproken
over de anti-Nederlandse gevoelens van de Kennedy’s. „Ik
hoop niet dat deze diplomaat Bernhard verkeerd heeft begrepen,
want anders is hij niet naar behoren geïnformeerd over de werkelijke gevoelens van de prins. Hij moet daarmee een steek onder water naar Luns hebben gegeven,” zei ik en voegde eraan
toe: „dat weet ik absoluut zeker.” Leffelaar had trouwens het
hoofdartikel in de Washington Post met de trap naar Luns niet
opgemerkt. Hij is correspondent voor de GPD.
Aanvankelijk had ik enig vertrouwen in de beroepsbekwaamheid van Brit Hume tot het moment dat ik hem vroeg of hij A
Heritage in Stone van Jim Garrison327 had gelezen. „Nee,” zei hij
kortaf. „Garrison is a fraud. You know he is also a homo-sexual pervert (…).” Hij toonde me een artikel van 23 februari
1970 door Jack Anderson – of misschien wel door Brit Hume –
geschreven: JIM GARRISON ACCUSED OF MOLESTING BOY 13.
Ik zei Garrison sinds 1968 te kennen: „en als Garrison een homo
is, die een jongen van 13 heeft aangerand, dan ben ik met Albert Schweizer naar bed geweest.” Afgezien van het feit dat van
de beschuldigingen ten aanzien van Garrison allang geen draad
meer over is, vraag je jezelf af hoe het komt dat een jonge veelbelovende journalist als Brit zo scherp bevooroordeeld wat betreft Garrison kan zijn. Bovendien, hoe kan je een oordeel
hebben zonder te hebben gelezen wat de man zelf heeft te zeggen?
Een uur in de zon en kou gewandeld. Ontmoette dr. Philip
Handler, vriendelijk en informatief als altijd. Zijn sovjettegenspeler, M.V. Keldysh, president van de USSR Academy of
Sciences, had zijn voorgenomen reis naar de VS uitgesteld, dus
het verwonderde hem ook niet dat het filmplan niet doorging.
Brit is wel bezig geweest om via het State Department te weten
te komen wat Luns en John Foster Dulles op 8 oktober 1958
327 Het eerste verslag van de Officier van Justitie in New Orleans naar de moord op JFK.
Later volgde een tweede verslag: On The Trail of the Assassins.
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11 februari 1972

Robert Keatley schrijft in de Wall Street Journal dat Richard
Nixon feitelijk naar Peking reisde om meer druk op de sovjets
uit te oefenen om zich inschikkelijker tegenover het westen te
gedragen. „Because the US remains the Russians’ chief rival in
the super power game, Chairman Mao Tse-tung has approved
inviting the capitalist world’s Mr. Nixon to Peking for wideranging talks (…) the Nixon visit is designed to give the Russians something extra to worry about (…) the Russians are
now No. 1 enemy of China, and this causes Peking to emerge
from isolationism.”328
De nucleaire fysicus Ralph Lapp329 waarschuwde dat de reikwijdte van de atoomraketten van Mao gestadig toenam. In een
artikel THE RING WIDENS; FOR WHAT PURPOSE, voorzien van
bovenstaande kaart, gaf Lapp aan hoe de communistische dreiging was toegenomen. Op 16 oktober 1964 ontplofte de eerste
Chinese atoombom, gevolgd op 18 juni 1967 door de eerste328 Wall Street Journal, 11 februari 1972.
329 Later zou ik dr. Lapp zelf interviewen.
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hebben besproken. Hij belde in mijn bijzijn met William F.
Franklin van de Benelux Desk. Er werd aangegeven dat de betreffende geheime stukken zich waarschijnlijk in St. Louis bevonden. Hij moet nu een schriftelijk verzoek namens Jack Anderson indienen gericht aan Donald Simon, Chief of Record
Services. Ze zullen verplicht zijn de Freedom of Information
Act uit te voeren. Jack Anderson, to speed matters up, heeft Brit
toegezegd eerst Luns ter sprake te zullen brengen in zijn televisieprogramma en later zullen de gegevens in zijn commentaar
voor de kranten, waaronder de Washington Post, worden verwerkt. Volgens Hume lezen vijfenveertig miljoen Amerikanen
Andersons verhalen. Hij verschijnt in zevenhonderd bladen.
W.H. Heeres heeft de waarheid verteld. Jack Anderson schreef
op 4 oktober 1971 over zijn problemen dat het State Department hem discrimineerde, omdat hij geen Islamiet was. Hij had
namelijk gesolliciteerd bij het Foreign Service Institute om les
in Behasa Indonesia te geven. Hij was afgewezen omdat hij
„maar” een oud-indischman was met twintig jaar ervaring in
Indonesië. Het instituut gaf er de voorkeur aan de baan aan een
Indonesische staatsburger te geven. Ik had Heeres geadviseerd
de advocaat Joe Borkin te benaderen om hem juridisch bij te
staan. Dit had hij inmiddels al gedaan. Hij gaf me een kopie van
een brief, die hij aan Borkin had geschreven, die ik knetter
vond, helaas.
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Chinese H-bom. In totaal hebben de Chinezen al twaalf atoomtesten uitgevoerd, waaronder testen die tweehonderdmaal de
kracht hadden van de bom die boven Hirosjima ontplofte. Wie
weet heeft Tricky Dick Nixon ook wel om die reden besloten
maar eens in Peking thee te gaan drinken.330
Washington-Pittsburgh, Northwest Airlines, flight 311
Love is the spiritualization of sensuality – Nietzsche.
Ben dag in dag uit met Peter bezig. Zou hem eigenlijk nog maar
één dienst willen vragen: mijn gevoelens te sparen.
Het is stralend zonnig weer. Ik begin zin te krijgen. Ik moet
natuurlijk op de eerste plaats intens dankbaar zijn voor het maken van deze trip.
Arthur Koestler heeft het gevoel dat de „life sciences have fallen a century behind physics”.
Het is zeventig mijl naar Wheeling. De limousine van het vliegveld bracht me te laat voor een televisie-interview, waardoor
de dames van de Woman’s Club uit hun humeur waren.
330 The New York Times, 6 februari 1972.
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330 Onvoorstelbaar dat ik dit maar twintig jaar geleden schreef; nu is de wereld met
porno overspoeld.
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Zag gistermiddag de film Eroticon. Ongelooflijk wat een shit. Je
zag de sperma uit de pikken spuiten, en het voornaamste thema
was dames die heren een blow-job gaven. Ondenkbaar dat waar
ook ter wereld je open en bloot een kaartje voor dergelijke rotzooi zou kunnen kopen.331 Het schijnt trouwens dat pornografie op video in opbloei is. Binnenkort wordt dit een multi million dollar business en dan maar gauw de rest van de wereld ermee
overstromen. Over die vorm van pollution hoor je nooit.
Zond Vladimir Kouznetsov in Den Haag het artikel van Robert Keatley over Nixon en China. Dan hebben de sovjets iets
om zich over te ergeren.
„No-one is accountable for existing at all (…) one is a piece of
fate.” – Nietzsche.
Ik werd door een klein oud dametje afgehaald, Mrs. Edgar Fox.
Er was een lunch met acht mevrouwen. Het gesprek maakte me
wanhopig. Hoe hier door te komen? „The Democrats would
get us back with Russia, that’s why I vote for Nixon,” zei een
dame en meer van die onzin. Ik probeer het te vergeten. Iemand zei haar familie tot 1290 in Holland te hebben opgespoord en een ander bezat een huis op de Bahamas. Aan één
dame vroeg ik of zij kinderen had. Toen haalden ze allemaal
foto’s van kinderen en kleinkinderen tevoorschijn. De lezing
vloog voorbij en ondanks dat het gehoor uit tweehonderd dames uit Wheeling, West-Virginia bestond raakte ik in mijn gebruikelijke trance. Ze kwamen me later allemaal overtuigen
„how wonderful” ik was geweest. En dat alles voor vierhonderd dollar.
In het vliegtuig terug naar New York kwam een student, Mark
Kuehn uit Dix Hills, New York, bij me zitten. Dat gebeurt altijd weer. Lekker lang haar en een kale blue jeans met een paar
vlinders erop genaaid. Hij studeerde natuurkunde en had de
hoogste cijfers, maar hij wilde eigenlijk dierenarts worden. Hij
had een klein houten schip bij zich met twee masten. Hij had
er gedurende zes weken ongeveer vier uur per dag aan gewerkt. „I did it, because I couldn’t be with my girl, so I made it
for her.” Dus werktherapie ter compensatie van sensualiteit…
Mark vond de wereld maar „a yoke”. „That’s why I am having
a good time.”
„Kinderen?” vroeg ik.
„Perhaps, some day, by adoption.” Dus adoptie als gemakkelijkste weg in plaats van copuleren?
Ben in New York regelrecht naar St. Patricks gegaan om in
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mijn vaste hoekje twee kaarsen te branden. Dat moet soms gewoon. Vervolgens naar een ander vast plekje, de coffeeshop in
het Waldorf Astoria Hotel. De grapefruit was heerlijk. Life is
good to me. I find myself always complaining about values and
purposes, unfaithfulness and loneliness, emptiness and no-love.
But I do appreciate what I do have, and what is given to me,
what I am doing, what I hear and what I experience. Perhaps
the lack of beauty and harmony is what hurts. The non-existence of a meaningful relationship around me, is that what makes
me view life on the whole pessimistically?
Barbara Applegate vertelde dat de kranten melding hadden gemaakt van het feit dat Dewi’s vriendin Cindy Adams in een witte Rolls Royce haar werkeloosheidscheque was gaan ophalen.
Logeerde bij mijn Yale-vriend Jim Carmichael, dat wil zeggen
hij is zelf op reis, maar zijn lover John, de Filippijnse jongen,
ontving me hartelijk. Hij kwam om 01.30 uur thuis en ging op
kussens in de zitkamer liggen. Ik ging hem halen en ontdekte
dat hij een heerlijk lijf heeft. We kroelden, zonder werkelijke
affectie, laat staan seks. Je kan zijn hoofd beter wegdenken. Zijn
verhouding met Jim lijkt duister. Een paar etages hoger woont
Jims „hulpje” in het leger, Jackson, een neger uit de luchtmacht.
Hij leek me slim en to the point. We hebben lang zitten praten.
Ben naar Boys in the sand van Wakefield Poole gegaan over gays
op Fire Island, het nichteneldorado in de zomer. De film bestond uit eigenlijk drie nummers tussen jongens. Nr. 2 en 3
waren blonde nichten. Het laatste nummer was een nogal aantrekkelijke blonde kerel, die tippelde op een zwarte reparateur
van een telefoonkabel. Hij hing eerst aan een paal en van het
een kwam het ander. Wel opwindend eigenlijk, vooral omdat ik
zelf ontelbare malen in soortgelijke situaties ben geweest. Wat
ik me altijd weer realiseer als je naar zo’n vertoning kijkt, hoe
betrekkelijk beperkt de mogelijkheden zijn bij het bedrijven
van seks.
New York kachelt zienderogen achteruit. Waar je ook kijkt, de
kwaliteit van de krantenstalletjes, de coffeeshops, vele zijn nu
dicht op zaterdag. Overal noise van jukeboxen en luidsprekers,
kauwen op chewing gum – een stom gezicht – en er wordt het
liefst zwaar bij gesmakt. Appels glimmen op de groentenbakken van de rotzooi die erop wordt gesmeerd om ze mooier te
doen lijken. Amerikanen zijn matador om er voor te zorgen
dat zoals iets eruit ziet absoluut niets meer heeft te maken met
hoe het werkelijk is. Ik zie niemand, ik verlang naar niemand
in dit oord en heb zelfs geen zin naar een steam bath te gaan;
doe het ook niet om zuinig te zijn.
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Nu ik twintig jaar later deze „ontdekking” uit de The Crazy Ape
teruglees past de vermelding van het feit dat dit boekje van 85 pa332 Ik zou er veel voor over hebben te weten wat er van die jongen (met zijn scheepje) is
geworden. Maar hoe?
333 Albert Szent-Gyorgyi, The Crazy Ape written by a biologist for the young, Universal
Library, Grosset & Dunlap, New York 1971.
334 Michael Gorbachev zou in 1985 over „nieuw denken” beginnen te orakelen. Had hij
maar in 1972 Szent-Gyorgyi gelezen.
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Mark Kuehn gaf me zijn adres en wilde ook mij kunnen schrijven. En wat ik aandoenlijk vond was dat hij na een gesprekje
van een uur van Pittsburgh naar La Guardia zei: „I want to
make for you a ship too (…).”332
Lees Albert Szent-Gyorgyi’s The Crazy Ape written by a biologist
for the young.333 In 1937 kreeg hij de Nobelprijs voor zijn studies
in metabolisme en de ontdekking van vitamine C.334 SzentGyorgyi meent dat iedere idioot de keuze kan maken tussen
„pleasure and pain, yet man seems to be bent on choosing the
latter, on bringing about the ‘Kingdom of the Cockroaches’.”
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de mensheid een triljoen
dollar aan bewapening uitgeven – als het niet meer is – wat hij
niet alleen stom maar ook uiterst misdadig vindt. „We live in a
new cosmic world which man was not made for (…). We are
forced to face this situation with a caveman’s brain, a brain that
has not changed much since it was formed. We face it with our
outdated thinking, institutions and methods, with political
leaders who have their roots in the old, pre-scientific world and
think the only way to solve these formidable problems is by
trickery and double talk, by increasing our atomic arsenal –
which is already sufficiently stocked to kill every single living
individual three times over (…).” Hij bepleit dat een nieuwe
wereld nieuwe ideeën, methoden en andere „nieuw-denkende” leiders nodig heeft.
„Whatever man does he has to do it first in his mind, and the
mechanism underlying the mind is the brain.” Hij vervolgt:
„Thus, when discussing human action, we must have a look at
the brain and see what sort of organ it is and for what purpose it
was shaped by nature (…). Man’s brain was not developed by
nature to search for truth, but to search for food, safety, and the
like; to search for advantage, to help man get through the day
alive. The brain is an organ of survival. Human action is motivated by need and desire, and the brain is the instrument of human gratification (…). Our whole nervous system developed
for one sole purpose, to maintain our lives and satisfy our needs
(…).”
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gina’s een keerpunt in mijn denken en beleven heeft veroorzaakt.
Hoofdstuk III, pagina’s 19 tot 21 is (als dit hele boekje van de toen
79-jarige Hongaar) lotsbepalend voor me geweest. Het was de
eerste maal dat ik me bewust verdiepte in het vraagstuk brain en
mind. Dit onderwerp zou de daaropvolgende twintig jaar centraal
staan in mijn verlangen er meer over te weten te komen. Het was
een eerste begin van een bibliotheekje over deze vitale chip in onze
hoofden. Tenslotte zei hij zelf (pagina 24): „The only thing worth
striving for is new knowledge and beauty.”
Dineerde vanavond met Alain Vidal-Naquet. Ik wilde eerst weten wat er was gebeurd met het script dat hij samen met Oliver
Stone schreef. „Oliver did not push hard enough,” zei hij.
Alain is de vertegenwoordiger van de FAO (Food and Agricultural Organisation) bij de VN maar hij zou assistent van Aurelio
Peccei willen worden en een project opzetten over „how intellectuals are failing society.” Hij noemde Robert Fack, de
huidige Nederlandse permanente vertegenwoordiger „not very
bright” en secretaris-generaal Kurt Waldheim „an ass”. Ik vrees
dat hij gelijk heeft. „The Americans seem to enjoy it tremendously, if the Chinese castigate the poor Russians,” zei hij. Een
hooggeplaatste functionaris had hem toevertrouwd een weddenschap te willen aangaan dat hij voor het einde van het jaar
een Chinese diplomaat uit Peking geneukt zou hebben. Alain
had een Italiaans homovriendje te logeren. Toen ze samen naar
Boys in the sand waren gegaan had de Italiaanse jongen van wat
hij zag letterlijk moeten overgeven. Zij hadden de bioscoop
moeten verlaten.
Er wonen zeer veel zwarten in Jim Carmichaels condominium
building aan Fifth Avenue. De herrie en kabaal die zij maken is
onvoorstelbaar. Ik hoor een dronken vrouw te keer gaan. Zou
een prima ervaring voor Ellen Thomassen zijn met haar voorliefde voor zwarten in Zuid-Afrika.
13 februari 1972

George Ball produceert een uitstekend artikel over Nixons komende bezoek aan Peking, IS THIS TRIP NECESSARY? 335
Hij is van mening „that toward the end of the 20th century, the
United States is moving back toward the medieval dynastic
practice (…) the day-to-day shaping of foreign policy has been
largely transferred from the Department of State (the Cabinet)
to the White House and its Staff (the court), while the actual
335 The New York Times, Sunday Magazine, 13 februari 1972.
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transaction of diplomatic business has been, an increasing measure, preempted by the President (as sovereign), acting personally or through his Assistant for National Security Affairs. Meanwhile, the Department of State atrophies while ambassadors become messenger boys (…).”
Ball trekt vervolgens een vergelijking met hoe Neville Chamberlain in 1938, na persoonlijk contact met Adolf Hitler, rapporteerde dat „peace with honor” werd gegarandeerd. „Few
myths,” onderstreepte hij, „have done more harm than the
sentimental conceit, that men of different countries can understand one another better through direct conversation, than
when their exchange of views and ideas is filtered through experts sensitive to the nuances that derive from different cultures
(…).”
Ball vindt het maar een slappe zaak dat Nixon zichzelf naar China uitnodigde en dan nog wel voor een week. Hij omschrijft
Mao (79) en Chou En-lai (74) als uiterst ervaren gesprekspartners. „To be sure, Chou En-lai is an astute statesman, a man
who views the world through wide-angle lenses, and the prospect of discussing geopolitics of playing the big game in an intricate world chess match is yeasty stuff (…).” Bung Karno
dacht er precies zo over en onderhield met de Chinese leiders
uitstekende betrekkingen. Maar in Sukarno’s geval werden bepaalde Indonesische militairen door de CIA wijsgemaakt dat hij
dit deed om Indonesië in handen van het internationale communisme te spelen en dat er dus een coup tegen hem moest
worden georganiseerd. Hoe kon Sukarno politiek bedrijven in
Azië buiten Peking om? De amateurs in Washington verwachtten dat Bung Karno zich in een Chiang Kaishek of Singhman
Rhee zou ontpoppen en als rechtgeaarde marionet van de Amerikanen zijn land zou besturen. En nu, een paar jaar later gaan
de Amerikanen zelf zoete broodjes bakken in Peking. Het is te
gek om los te lopen.
Het blijft overigens verdacht, en in dat opzicht had ik hem mijn
foto niet moeten geven, dat André Spoor opeens ook zijn aantekeningen van zijn gesprek met Anak Agung Gde Agung was
kwijtgeraakt. Eigenlijk zijn ze allemaal draaitollen wanneer het
erop aankomt, inbegrepen Spoor, „mijn held.”
Telefoneerde met Brit Hume. Er zit langzaam schot in de zaak.
Jack Anderson gaat over Luns schrijven en erover op TV spreken.
„Sex and hunger are the strongest appetites in man and therefore evoke the strongest feelings in him. While hunger has often led to war and revolution, sex has not (…). Sex is only im-
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portant ecologically (…). In sex, the sublime and the vulgar are
separated only by a hair’s breath.” – Albert Szent-Gyorgyi.
14 februari 1972

Twee kaarsen in St. Patricks, voor Peter en mezelf. „We are the
masters of our universe” meent Szent-Gyorgyi.
Een Chinees opgetuigd in Amerikaanse textiel kan er zeer aantrekkelijk uitzien. Laatst zag ik ook een Chinese jongen, schouderlang haar, met een vioolkist.
Ging naar de Beacon steam-bath en het was in tien minuten bekeken. In de stoom een nummer met een redelijke jongen.
Kocht Leonard Bernsteins Mass. Hij schreef deze muziek voor
de opening van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, A Theatre Piece for Singers, Players
and Dancers. Alvin Ailey verzorgde de choreografie.
„Desire dies when it is fulfilled: love remains eternally unsatisfied.”
15 februari 1972

Edgar Snow is overleden.
„They love love, and what is loved is nothing more, strictly
speaking, than a pretext.” Ortega y Gasset336
Prachtig stralend, zonnig weer. Kocht op Fifth Avenue in een
uitverkoop een witte peau de suède winterjas met een schaapsvoering.
Ben nogal geschokt te lezen dat Stendhal driekwart van zijn
liefdesaffaires uit de duim zou hebben gezogen. Ortega citeert
Abel Bonard uit diens boek The Amorous Life of Stendhal. „We
are dealing with a man who never truly loved nor, above all,
was ever truly loved. His life is filled with false love affairs. All
these false love affairs can leave in one’s soul is the melancholy
knowledge of their own falseness and the experience of their
dissolution.”337 Hij citeert eveneens Kant in zijn theorie over
kennis: „That our erotic emotions are not controlled by the object toward they move, but, on the contrary, that the object is
conceived by our impassioned fantasy? Love dies because its
birth was an error.”
In de jaren vijftig spelde ik De l’Amour van Stendhal. En nu deze
deconfiture. Wat weten Ortega of Bonard van de werkelijke
„psychische temperatuur,” zoals Ortega dit noemt, van Stendhal? Hoe weet je überhaupt wat true love is. Weet iemand dat?
336 Jose Ortega y Gasset, On Love, aspects of a single theme, Meridan Books, New York
1971, p. 24.
337 Bibliothèque de Cluny, Volume 21, 1938.

266

14-08-2003

10:58

Pagina 267

Ik heb mij het vuur uit de sloffen gesproken voor deze exotische groep. Ik zal wel nooit weten waar ik de energie en het
267
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Neem een vliegtuig naar St. Louis en lees. Ik sluit me voor de
loud mouthed Americans af.
Ortega omschrijft „the heart” als een „acceptance and rejection
machine, which is the foundation of our personality (…). In
their choice of lovers, the male and female reveal their essential
nature (…). The type of human being which we prefer reveals
the contours of the heart.” Was Bung Karno in love met Dewi
uit admiration for an object of art ?
Beneden ons ligt de Mississippi rivier.
Nam een bus naar Belleville, Illinois, alwaar ik moet spreken
voor de National Shrine of Our Lady of the Snows, wat dit ook
voor organisatie mag zijn. Nam een kamer in de Hyatt Lodge.
Father Francis Schaeffer klopte op mijn deur. Toen ik hem in
zijn glorie zag staan kreeg ik kippenvel. Bij welke sekte was ik
nu beland? Het schijnt een Laymans Foundation te zijn voor
the promotion of Christian motivation and inspiration. De folder
zegt: „Wouldn’t you like to join this group of men and women
dedicated to the promotion of devotion for Mary?” Men kan
voor tien jaar intekenen à raison van honderd dollar per jaar.
De zaak is groots opgezet. Waar moet ik tegen deze toegewijde
Christenen over spreken? Er zal een diner zijn en dan volgt
mijn toespraak. Father Schaeffer was om te beginnen van mening dat de reis van Nixon naar Peking het resultaat was van
een communistische samenzwering. „Daarmee wilt u dus zeggen dat president Nixon een communistische samenzweerder
is?” vroeg ik. Ik zag geen kans hem te doen inzien dat we nu
eenmaal met de Chinezen deze planeet deelden en dat ontmoetingen in Peking onvermijdelijk waren.
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enthousiasme vandaan haal om altijd weer tegen de klippen op
te proberen uit te leggen dat there is more between heaven and earth
they dreamt of in our philosophy. En vooral, zonder te laten merken dat ik eigenlijk denk dat ze geschift zijn.
16 februari 1972

Belleville, Illinois
Als er iets is dat me lange tijd bezighoudt is het de befaamde War
Powers Act, die een president van de VS in staat stelt de meest
krankzinnige avonturen vrijwel op eigen houtje te beginnen.338
Senator Jacob Javits van New York heeft dit al geruime tijd
door en spant zich in die macht van het Witte Huis bij te stellen in overeenstemming met de gewijzigde situatie in zowel de
339
VS als de wereld. Javits onderstreept in de Times
dat het de
hoogste tijd wordt om de balans on „war-making-powers” tussen de president en het Congres te herstellen. „The real danger
is, that Presidents can – and do – shoot from the hip.”
Droomde van Peter en werd van streek wakker, omdat hij me
had ontweken. Ik kon hem nergens vinden. Toen ik hem vond
vroeg ik of hij verliefd was geworden op een jongen in Brussel.
Dat besluit had hij nog niet genomen. Dan was er een negerjongen in mijn droom, tegen wie ik zei dat ik van hem hield,
maar corrigeerde mezelf en zei dat ik het meeste om Peter gaf.
Daarna stond ik aan de deur van zijn moeders huis in Tilburg
en deed mijn beklag.
Mis mijn piano, de halters en zelfs de honing, die Peter me voorhoudt in te nemen. Een psycholoog vertelde in de Today show
van NBC dat het zeer verkeerd was van een ouder om aan een
kind te zeggen dat hij dom was: „want het kind is geneigd dit te
geloven.” Het bracht herinneringen bij me terug van De Horst.
Helaas benadrukten mijn beide ouders tegenover ons alle drie
hoe voortreffelijk hun leerresultaten waren geweest, wat waar
was vergeleken bij ons. Ik herinner me dit maar al te goed. Heel
onprettig en naar.
„Flesh is essentially a physical body charged with psychic electricity, in short with character.” – Ortega y Gasset.
Wat me steeds weer opvalt in dit land, is het betekenisloze gebruik van woorden all around. Er wordt met superlatieven gesmeten, die nergens op slaan. Het woord „briljant” heeft iedere betekenis van iets hoogst uitzonderlijks verloren. Ik luisterde
338 The New York Times, 14 februari 1972.
339 De manier waarop George Bush in 1990-1991 de zogenaamde Desert Storm oorlog
tegen Irak ontketende is er twintig jaar later een pijnlijk bewijs van waartoe Amerikaanse presidenten ongecontroleerd kunnen besluiten.
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Airport St. Louis
„We can find in love the most decisive symptom of what a
269
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naar een gesprek tussen Dick Cavett met David Niven. Het
draagt allemaal verder toe bij dat niets meer echt is. De show
van Cavett is gewoon slecht theater en verliest steeds meer aan
waarde als bron van informatie.
Vanmorgen sprak ik in het Belleville Area College. De directrice
voor Student Activities, Marilyn Cote, zei dat er eigenlijk voor
niets bijzonders meer geld was. „We can’t even buy paper this
month.” Er is geen coffeeshop of cafetaria; ze werken uitsluitend
met automaten op dit college en dus met oneetbaar voedsel. De
sandwiches voor onze lunch waren uit Belleville gebracht maar
ook die waren eigenlijk niet te pruimen. Mijn lezing werd door
twaalf van de acht- of negenhonderd studenten bijgewoond. Er
moesten twee klassen onder dwang bijgehaald worden. Later gaf
ik om 10.00 uur en 14.00 uur nog twee extra lezingen. Een student zei na afloop verbaasd te zijn dat het College „a radical like
you” had uitgenodigd. Het ontbrak er nog maar aan dat hij me
een communist had genoemd. Een studente onderbrak me met
de vraag: „Who cares: JFK is dead isn’t he?”
Marilyn Cote vertelde dat vorig jaar een student zich had ingeschreven, die later een CIA-spion bleek te zijn, om na te gaan
welke studenten drugs gebruikten. „I don’t know whether we
have one this year,” liet zij er vrolijk op volgen. Dicht bij het
college was een gevaarlijk kruispunt. Vier studenten waren er bij
een botsing levend verbrand. De studenten hadden alles gedaan
om de Illinois Legislature te bewegen stoplichten te plaatsen. Zij
kregen als antwoord dat er geen geld voor was. Tenslotte moest
een referendum worden georganiseerd en pas toen gaf de staat
Illinois geld voor een stoplicht. Dit is dan het rijkste land ter
wereld in 1972. Hun prioriteiten zijn fucked up. Szent-Gyorgyi
waarschuwt niet voor niets dat een „military-centered society is
a death-centered society marching towards doom.” Dat is Amerika ten voeten uit. Hoeveel miljarden blijven naar de waanzinoorlog in Vietnam stromen? Maar vooral geen stoplicht in Belleville, Illinois. Ze zijn ziek.
Een student kwam naar me toe en zei dat zijn vader in Korea
had gevochten. „Why worry about killing reds?” had hij thuis
geleerd, „they have anyway such a different view of death than
we do.” Een collegeprofessor vertrouwde me toe dat hij drie
jaar had geprobeerd de vastgeroeste minds van zijn studenten in
beweging te brengen zonder het minste resultaat. Hij gaf het
op.
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person is (…). The essence of life consists precisely in longing
for more life (…) (dit vraag ik me af). When it is not this, life is
sick, and, in its measure, is not life.” – Ortega
„Thought is not blind. It thinks a thing because it sees that it is
as it thinks it. Equally, love loves, because it sees that the object
is lovable (…).” Ortega quoting Leibnitz. Ik denk dat gevoel en
intuïtie verstrengeld zijn met zien.
De lichten van Manhattan vanuit de lucht bij avond zijn altijd
weer imposant, ook met die duizenden bewegende automobiellampen die over de bruggen rijden.
17 februari 1972

New York City
Een vreemde maar duidelijke droom. Ging uit met mam, maar
had een afspraak met prins Bernhard. Eerst moesten we naar
Ton Neelissen om een brief bestemd voor Bernhard op te halen,
die lang over tijd was. Vervolgens reden we naar Soestdijk. Er
was een moment van irritatie, omdat mam me niet bij kon houden, en ik was toch al te laat voor de afspraak. Op het moment
van aankomst stapte de prins juist met drie andere heren achterin een Rolls Royce. De brief was geadresseerd aan Bernhards secretaris Van der Leeden, (Erik) en er stond een schaakspel op een tafeltje. Ik draaide me om om mam te halen en er
was een enorme truck geladen met hout en takken en van onder al dit hout riep iemand slogans. Daarop had mam ook het
paleis bereikt. Zij stond mij glimlachend aan te zien en zei dat
ze moe was van het lopen. Toen ik wakker was, zag ik mam er
nog steeds staan in haar groene wollen jas. Ik zei tegen mezelf –
denkend over haar dood, zoals ik altijd doe – dat ik dit beeld
van haar opnieuw diep in me wilde begraven en opbergen.
Wanneer Henk Hofland hetzelfde met zijn moeder zou hebben
gedaan, en geen nare dingen over haar zou hebben gezegd, zou
ik nu anders tegenover hem staan dan het geval is. Op dat moment keek ik naar mijn blote benen en dacht aan mijn eigen
lijkkist.
Keek op de televisie naar het vertrek van Richard Nixon naar
China. Twee ass holes, Marshall Green340 en John Holdridge341
worden op de voorpagina van de Times vermeld als de specialisten die Nixon zullen moeten adviseren.
Telefoneerde met Peter. Hij was terug uit Parijs van zijn HOM
modeshow. Het was wel opwindend geweest, maar het was een
vreemde gewaarwording om slipjes te tonen, omdat duizenden
340 Kende ik vanuit Washington en Jakarta.
341 Kende ik van een ontmoeting in Washington op het Witte Huis.
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George Ball zei op de NBC Today show dat Nixons reis „een diplomatieke overkill” was, waar ik het mee eens ben, en wat ik
trouwens in mijn recente lezingen ook heb bepleit. Hij had
Kissinger eerst verder moeten laten onderhandelen, maar hij
was bang dat Henry dan helemaal met de eer zou gaan strijken.
Vanmorgen bracht ik een bezoek aan de Science Editor van
The New York Times, Walter Sullivan. Hij had vorig jaar met
bewondering kennisgenomen van de tekst van mijn Club van
Rome-film en men had overwogen een uittreksel ervan op de
Op-Ed-pagina te plaatsen. Maar al was het een scoop om Jermen
Gvishiani voor een TV-camera te hebben gekregen, hij zei uiteindelijk toch weinig. Wat een beetje waar was, maar toch ook
niet helemaal.
Sullivan is op Yale geweest en zag er ook naar uit. Hij vroeg of
ik een gezin in Holland wist waar zijn dochter Elisabeth de zomer als paying guest kon doorbrengen.
Ben naar de flat van Leonard Freed aan West Street verhuisd,
waar de kakkerlakken vrije doorgang hebben. Ik sprak weer lang
met mijn oude vriend, de fotograaf, maar zijn reacties en opmerkingen kan ik soms echt niet volgen, zeer Amerikaans.
Wim Klinkenberg zendt me een nieuw meesterwerk van meneer Jacques Gans.342 Ik ben deze keer „een journalistieke diva”
en „een collaborateur van het Kremlin.” Dat kan gewoon alle342 De Telegraaf, 11 februari 1972.
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mensen eigenlijk alleen maar naar zijn lichaam hadden gekeken.
Dat weet je van tevoren bij die job. Hij moest het weekeinde
naar Keulen en een week naar Grenoble, allemaal voor HOM.
Arme Peter. Ik herkende zijn stem nauwelijks. Hij was helemaal
apathisch. Probeerde hem op te monteren en vooral op te houden met in de put te zitten. Hij had gelezen dat Jef Last was overleden. Arme Jef.
Ik telefoneerde hem een tweede maal, omdat ik zijn stem totaal
apathisch had gevonden en ongerust was. Nu was hij op. De
eerste keer was hij in diepe slaap. Peter Gottmer was jaloers geweest over de reis van Peter en George naar Parijs en was ook
ten tonele verschenen wat had geleid tot hot scenes. „George
denkt dat hij iedereen kan krijgen en praat alleen maar over seks,
dus dat was wat mij betreft snel bekeken,” zei Peter. Hij had
het boek dat ik hem zond, The Psychology of Motivation, in dank
ontvangen. Misschien was het egoïsme, maar ik ben blij dat ik
Peter heb gebeld.

■

Z724revisie

1971 – 1972

■

Z724revisie

14-08-2003

10:58

Pagina 272

maal in ons meest populaire ochtendblad. Lezers krijgen de krant
die zij verdienen. Meneer Gans windt zich blijkbaar onbedaarlijk op over het feit dat ik Telegraaf-fotograaf Peter Zonneveld
laat vervolgen op grond van overtreding van de Privacywet.
„Op zichzelf geloof ik dat er van Telegraaf-zijde niet het minste
bezwaar tegen een dergelijk proces bestaat. Nog afgezien van het
feit dat een dergelijk proces een tienduizendtal nieuwe abonnees pleegt op te leveren, kan het bovendien uiterst leerzaam
zijn de vreemde kronkelwegen van het meneertje Oltmans
zorgvuldig en nauwkeurig uit de doeken te doen. Ik zie de diva
daar al bij een stevig kruisverhoor rondspartelen,”343 aldus Gans.
Ook zond Klinkenberg twee ingezonden brieven aan de NRC
uit de lade van André Spoors hooggeplaatste Nederlanders. Dr.
J.C. Kruisheer, van 1957 tot 1961 gevolmachtigd minister aan
de ambassade in Washington, die ronduit stelde dat „tenzij de
heer Luns het tegendeel bewijst er nimmer door de Amerikaanse regering een toezegging werd gedaan Nederland op
Nieuw-Guinea militaire bijstand te verlenen. Zolang de heer
Luns zwijgt, blijft de verdenking (dat hij onwaarheid spreekt)
bestaan (…).” Ziehier.344 De heer Kruisheer meent dat een uiteindelijk oordeel over meneer Luns aan de geschiedschrijving
moet worden overgelaten. „De journalist Oltmans wil hem als
een misdadiger voor de rechter dagen,” zegt de heer Kruisheer.
Het is toch duidelijk dat de Haagse kliek niet in staat en ook niet
bereid is die meneer te laten hangen. Wie anders moet in dit
land uitmaken of iemand liegt dan de rechter? Kruisheer denkt
aan een inside beoordeling, bijvoorbeeld door drie ministers van
Staat. Dat blijft immers gekonkel onder elkaar van de „boys
van het Binnenhof.” Natuurlijk moet je de hulp van een onafhankelijke rechter inroepen. Kruisheer behoort zelf tot de incrowd, net als dr. J.H. van Roijen die met ongelooflijke minachting voor de mensen van dit land zijn mond stijf dichthoudt. Verder laat Spoor Mr. C.L.W. Fock, oud-secretaris-generaal van Algemene Zaken, aan het woord. Deze vindt dat er
helemaal geen onderzoek moet komen en dat de Tweede Kamer het besluit van de Kamercommissie in de prullenbak moet
gooien.
19 februari 1972

Droomde dat ik Henk Hofland het nieuwste artikel van Jacques Gans liet zien, die het voor hem opneemt tegen mij en je
343 De Telegraaf, 11 februari 1972.
344 Luns heeft de rest van zijn leven hierover geen bewijzen geleverd.
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Sliep, sliep en sliep. Droomde dat ik generaal Sutikno Lukitodisastra verweet dat Bung Karno tijdens zijn laatste jaren buitengewoon misdadig was behandeld. Hij kreeg er tranen van in
zijn ogen, net als ik.346
Gisteren bezocht ik de Persons. Bernhard vertelde dat Luns tijdens een bijeenkomst met de pers eens tegen een voortreffelijke
man als ambassadeur dr. J.G. de Beus zei: „Ambassadeur, gaat u
eens even kijken in de conferentiezaal hoe het ermee staat? Dat
is aardig voor de pers.” De Beus antwoordde iets van: „Zou het
niet beter zijn om te wachten tot de afloop van de stemming?”
Waarop Luns tegen De Beus zei: „Ambassadeur, nu!” Daar zaten dan een aantal persvertegenwoordigers bij, die er vanzelfsprekend geen melding van maakten. Geen wonder dat Luns
me overal weert. Person is later naar De Beus gegaan om zich
te verontschuldigen dat hij dit moest meemaken. Maar Person
zet het ook niet in de krant. Maar welke krant zou het afdrukken? De Telegraaf? Ook maakte Luns bij die gelegenheid Sukarno nog eens extra belachelijk naar aanleiding van Luns’ bezoek
aan Indonesië, waarbij Bung Karno vooral grapjes over seksualiteit zou hebben gemaakt. Gelukkig heb ik zelf met Bung
Karno over dat bezoek van Luns gesproken en er ook in mijn
Memoires over gerapporteerd.
Dineerde met Dan Turner, mijn vriend uit Texas, en zijn moeder. Hij wilde naar een bar. Ik wilde naar huis en Peter schrijven. Ik hoorde me tegen Dan zeggen: „Sukarno kende ik beter
dan mijn vader.” Woorden! Die zin was waar en niet waar. Ik
voelde en dacht meer zoals Sukarno, maar kennen deed ik mijn
vader natuurlijk veel beter. Jammer dat Dans haar langzamerhand is geknipt als een meisje. Zijn kapper moet een fag zijn.
Schreef weer een zeven pagina’s lange brief aan Peter, maar ben
345 Voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS.
346 In 1966 bezocht ik met Sutikno Bung Karno en toen gebeurde hetzelfde, zoals in de
Memoires beschreven.
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moet maar niet vragen hoe, op welke toon, en met welke onzinnige beelden (als diva nota bene).
Sneeuw en regen.
Dean Acheson345 schreef Present at the Creation. „Indonesia only
recently free of Sukarno’s baneful squandering of great human
and material resources, has started to move ahead.” Dan weet
je meteen dat je zo’n boek kan overslaan. Luns komt er trouwens helemaal niet in voor.
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nog steeds niet tevreden.347 Toch wil ik hem een acceptabel levensteken zenden.
Sartre schreef over André Gide: „He lived for us a life which we
have only to relive by reading (…).” Twintig jaar geleden begon
ik mij te verdiepen in Gides dagboek. Wanneer „herbeleven”
van een leven het doel van een dagboek zou zijn, zoals Sartre
eronder lijkt te verstaan, dan denk ik dat mijn dagboek hierin
slaagt. Gide was mijn inspiratie. Maar ik heb altijd gedacht: „Er
mist teveel aan, dat moet mij niet overkomen.”
In het hoofdstuk The Living Gide 348 schreef Sartre dat men na de
dood van André Gide ontdekte „how much he remained alive.
Thought has its own geography”. Ik denk dat thought builds its
own pyramids. En wie weet wat er in de gangen en spelonken
van die gigantische bouwsels begraven ligt? „Gide is an irreplaceable example,” aldus Sartre, „because he chose, to become his truth.”
Er arriveerde een lieve brief van Casper.
Het is toch hoogst opmerkelijk dat je via live satellietverbindingen het actuele moment van Richard Nixon, die voet op Chinese bodem zet, op je schermpje in New York kan volgen. Hij
heeft the football, een attachékoffer, bij zich, waarin de gecodeerde kaarten zitten, waarmee hij doelen kan uitkiezen voor
een mogelijke tegenaanval indien de VS tijdens zijn afwezigheid
met atoomraketten zouden worden bestookt. „These cards are
matrices that fill gaps in prepared command messages. The experts allow only five minutes for an off-shore, submarine-launched missile to reach the US, and 30 minutes for an ICBM, and
hours for a bomb attack.”349
Ben nog even in de truck section langs de rivier gaan kijken, waar
zich iedere avond Vondelpark-activiteiten afspelen, en meer.
Een neger tippelde, maar ik dacht en dan? Ik wil toch nog eens
met Lex Poslavsky spreken,350 die een paar jaar geleden zei dat
wanneer ik niet in psychoanalyse zou gaan ik later de kans liep
volkomen te vereenzamen. Het lijkt er meer en meer op dat hij
gelijk gaat krijgen. Gerard Croiset vond het toen onzin en adviseerde dat ik mijn eigen weg moest volgen. Wie heeft gelijk? 351
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Er is nog steeds geen kolom van Jack Anderson verschenen. Ik
347
348
349
350
351

De meeste zitten nog altijd in mijn dagboekklappers
Jean Paul Sartre, Situations, Fawcett Premier Book, New York 1965, pp. 50-54.
Newsweek, 21 februari 1972.
Mijn oom, de psychiater.
Ik denk in 1991 dat Croiset gelijk had
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New York – Chicago
Daar gaan we weer. Stralend zonnig weer. Heb de psycholoog
Rollo May gebeld en om een interview gevraagd.
Op O’Hare vliegveld belde ik Peter. „Ik wist dat je zou bellen,” zei hij. Hij heeft een show in Grenoble en plakte er een
paar dagen vakantie aan vast. Allemaal voor HOM. Zoiets zou
een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest: dat hij op eigen
houtje de hort op zou gaan. Piepkuiken wordt groot. Hij voelde zich fysiek nog steeds niet goed. Typisch Peter: wat tegen
zijn natuur indruist veroorzaakt chemische reacties bij hem.
„Ik omhels je, twaalf zoenen,” zei hij.
Chicago-Sioux City, Ozark Airlines
Vanuit de lucht zag ik bij aankomst enkele honderden koeien,
in omheiningen, voor een abattoir wachten; een afschuwelijk
gezicht. Er stond een laag gebouw bij, met rookpluimen. Life
transformed into cans through machines and mass-slaughter. We zijn
de gevangenen van het verleden.
Rodeway Inn
Er was niemand om me af te halen. Ook geen boodschap.
Terwijl je op televisie uitgebreid kon zien hoe meneer Nixon
zijn opwachting maakte bij de Chinese leiders gingen de hevige
Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam gewoon
door. Boven Laos zou een MIG-jager zijn neergeschoten.
Ik moet in de Augustana Lutheran Church de Knife and Fork
Club toespreken. Er is een diner gearrangeerd in smoking.
Twee heren en hun dames haalden me af. De een importeerde
bloembollen uit Nederland, de ander was de directeur van het
352 Schreef jarenlang een eigen kolom voor De Typhoon, waar ik hier eigenlijk nooit
over bericht.
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belde Brit Hume in Washington DC „Jack held it up,” aldus
Brit, „since he got some secret Government cables about Joseph Luns. Now, when they would fit in, the piece would be
even much better. So, I guess, we’ll carry it on Friday.”
Was in St. Patricks: twee kaarsen, one for Peter, one for me. De
centenophaler, met kale kop, vroeg me mijn wollen muts af te
zetten: „You are inside a church, Sir.” Toen hij even later met
luide stem de kathedraal aan een toerist, vader met kind, stond
uit te leggen, riep ik: „Sstt, don’t talk so loud, you are inside a
church.”
Schreef een kolom over het stoplicht in Belleville, Illinois voor
De Typhoon.352

■

Z724revisie

1971 – 1972

■

Z724revisie

14-08-2003

10:58

Pagina 276

abattoir, nota bene. Ze verwerken tweehonderd dieren per uur
en: „We process 2000 animals on an average a day.” Ik zei dat
paarden wisten, wanneer zij gedood zouden worden. „Dat doen
stieren ook”, aldus de directeur, „want zij ruiken het bloed van
de dieren die reeds werden geslacht.” Hij leidde het grootste
slachthuis in de VS. Vlees wordt in bevroren toestand geëxporteerd met trucks en spoorwegwagons. Dat was het wat ik vanuit de lucht had gezien.
23 februari 1972

De televisie wordt overstroomd met beelden uit China. Bij de
ontmoeting van Nixon met Chou En-lai zag ik John Holdridge naast de president zitten. Hij spreekt Mandarijn Chinees en
vertaalt dus. Mijn brief aan Nixon dat Holdridge „an ass hole
was” en dat hij meer aan Joe Borkin kon hebben was dus een
blunder, aangenomen dat Nixon die ooit zag. Waarschijnlijk
werd deze aan Holdridge getoond.353
Je hoort de meest stomme commentaren uit Peking. „Well, Pete
(or John, or God knows what) the President seems to be in ninth
cloud (…), he considers this visit to Mao Tse-tung surely the
highlight of his career and his public life (…).”
Kan niet „in contact” met Sartre komen.
Jung heeft tegen professor Richard Evans gezegd: „Als je in
Schopenhauers filosofie gelooft, zeg je ‘Het is een hel om geboren te worden’. Er bestaat een Grieks gezegde dat ‘het schoon
is jong te sterven (Gerard Schimmelpenninck bij de politionele
actie op Java), maar het mooiste van alle dingen is niet geboren
te worden.’ Filosofie, ziet u.”354 Hoe vaak heb ik deze filosofie
niet verkondigd en gezegd er de voorkeur aan te hebben gegeven het vierde (dus niet geboren) kind in ons gezin te hebben
willen zijn?
Jung: „Een gedragspatroon is de wijze waarop een wevervogel
zijn nest bouwt. Dat is een geërfd patroon in zijn binnenste
(…) wij worden geboren in een patroon; wij zijn een patroon.
Wij zijn een structuur, die van tevoren door de genen werd vastgesteld (…). De anima is een archetypische vorm die het feit
uitdrukt dat een man een minderheid aan vrouwelijke genen
bezit (…). Al in de 16de eeuw hadden de Humanisten ontdekt
dat de man een anima had en dat elke man een vrouwelijke
kant had. Dat hebben ze gezegd; het is geen moderne uitvinding. Hetzelfde is het geval met de animus. Het is een manne353 Later, toen Holdridge ambassadeur in Jakarta was geworden, zou ik weer met hem
corresponderen.
354 R.I. Evans, Gesprekken met Jung, Lemniscaat, Rotterdam 1971.
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Cirkelend boven Chicago
Jung formuleerde de droom als de manifestatie van een situatie
in het onbewuste, vanuit het onbewuste gezien.
Moline, Iowa, Blackhawk Hotel
Probeerde mam te bellen. Geen antwoord.
Een ABC-verslaggever leunt op een elektrische stoel en vertelt dat
daar in Jackson, Florida de afgelopen jaren 169 personen op die
wijze om het leven kwamen. Wat doe je met een dergelijke informatie?
Vanavond sprak ik de Knife, Fork & Spoon Club van Davenport toe, in een gehuurde smoking.
Intussen waren er op TV beelden van de Nixons op de Chinese
Muur te zien. Alleen de vogels konden ze toen niet buiten houden. Monumenten als de expressie van denkfouten uit het verleden.
Wat heeft het voor zin tegen tachtig mensen in Davenport,
Iowa te praten, die naar een lezing komen om de eigen ideeën
herbevestigd te krijgen en in de verste verte niet openstaan voor
andere, laat staan nieuwe gedachten. Dat is die andere muur:
niet de afgesloten ruimte van een natie, maar de afgesloten ruimte rond de mind. Ze luisteren niet eens naar woorden en gedachten, die ze niet herkennen en waarmee zij zich niet kunnen identificeren. Waar ben ik toch mee bezig en dat voor
vierhonderd dollar alles inbegrepen, ook de ergernis. En toch
geef ik me iedere keer weer helemaal. Ik zou eigenlijk duidelijk moeten maken alleen nog voor jonge mensen en studenten
te willen spreken. Maar dan houd je helemaal geen lezingen
meer over.
26 februari 1972

Belde gisteren na de landing op La Guardia Peter op vanuit een
telefooncel. Zijn „Willem” klonk als muziek in mijn oor. Hij
vliegt via Parijs naar Grenoble.
Ben eerst naar de Beacon steam bath gegaan. Een jongen kwam
mijn kamer binnen en verzorgde een perfecte blow job. Amerikanen zijn hierin geoefend als nergens ter wereld. Mijn gedachten waren trouwens bij Peter en Casper.
Limits to Growth door Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers en William Behrens is bij Potomac Associates Book
uitgekomen. A Report for the Club of Rome’s project on the Predica277
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lijk imago in de geest van een vrouw dat soms geheel bewust is
en soms niet helemaal bewust.”
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ment of mankind (prijs 2,75 dollar). Het werd me met compliments van de samenstellers toegezonden. Aurelio Peccei komt
ook naar Washington dus ik verander mijn reisschema en ga er
heen.
Ontmoette Mora Henskens gisteravond. Zij had Harry Hagedorns vriendje Ewout Quispel op bezoek gehad. Harry wilde
mij bij de NOS weg hebben, dat staat nu vast. Peter heeft het altijd gezegd. Ik zal op een open confrontatie aansturen want het
gesodemieter heeft nu lang genoeg geduurd.
Ook Mora – evenals Alain Vidal Naquet – zegt dat Kurt Waldheim een rund is en dat de corruptie in het secretariaat langzamerhand de spuigaten uitloopt. Zij kan het weten, want zij
werkt er aan de top. Vooral de sovjets zijn blij met Waldheim,
want hij is te manipuleren. Sommige vergaderingen kunnen niet
plaatshebben want er is geen geld voor security guards. Een puinhoop dus.
Bernard Person had zijn diensten aangeboden aan de keurige
meneer H.N. Appel van het Algemeen Dagblad. Hij kreeg een
honds onbeschoft briefje terug: „Wij denken er niet over om
zeshonderd gulden per maand te betalen voor twee artikelen
van u uit New York. Bovendien zouden wij geen plaatsing kunnen garanderen. Bovendien willen wij u niet voor het hoofd
stoten (…).” Person heeft steeds meer moeite als journalist zijn
hoofd boven water te houden. Hij wordt ook steeds ouder.
Mijn voorland.
27 februari 1972

De kolom van Jack Anderson in The Washington Post is verschenen:
DUTCH DOUBLE TALK.
Joseph Luns, secretary general of NAVO and one of the best known
diplomats in Europe, is caught up in an embarrassing controversy
that threatens to become a major scandal.
Luns, former Dutch foreign minister, has been claiming for years
that Holland’s loss of New-Guinea to Indonesia in 1962 was caused by US failure to keep its promises to the Dutch.
But evidence is mounting that there never were any such promises. And a Committee of the Dutch parliament has now asked for
a full dress investigation of Luns’ statements.
Luns first made the charge of a US double cross at the time the
Dutch surrendered New-Guinea to Indonesia in 1962. However, he did not elaborate.
In 1969, Luns spelled out his charge. He said, the Dutch Go-
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Wat wil Luns nu eigenlijk nog? Henk Leffelaar haalde het artikel bij Anderson op en zette het op de telex naar de GPD.355
Vond een verbazingwekkend interessant boekje van de Britse
bioloog C.L. Duddington. Ook hij wijst er op dat de bevolkingsgroei rampzalige gevolgen zal hebben. „Unless more food
can be produced, either by finding new sources or by using our
present ones more efficiently, the population of the world will
have to be reduced by starvation. The hormone is a chemical
messenger (…) food is broken down by means of enzymes
(…).” En je vraagt je af wat we eigenlijk op school wel leerden. Het lezen van Duddington is een traumatische ervaring.
Robert Reinhold wijdt een zeskolomsartikel in de Times aan het
verschenen MIT-rapport van de Club van Rome. Er worden
natuurlijk weer economen en wetenschappers bijgesleept, die
er zelfs bij zeggen het rapport niet te hebben gelezen, maar die
a-priori tegen zijn. De titel suggereert ook een vermindering
van groei wat inderdaad niet in de aard van het beestje zit. Dennis Meadows zegt in Reinholds artikel – maar er wordt niet
echt geluisterd en gelezen – „Our view is that we don’t have
355 Zie b.v. Haarlems Dagblad, 26 februari 1972: ANDERSON BESCHULDIGT NA OLTMANS LUNS VAN
VERDRAAIINGEN.
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vernment had received „concrete promises” of full support from
the Kennedy Administration in defending New-Guinea against
Indonesia in 1962.
But Luns said, that when fighting broke out, then Attorney General, Robert Kennedy paid Indonesian dictator Sukarno a
friendly visit and subsequently persuaded his brother to forget
commitments to the Dutch. Luns charged that Robert Kennedy
was anti Dutch.
By the time Luns detailed his charge, of course, both Kennedy
brothers were dead. But his version has been challenge by a host
of former Kennedy aides.
Such advisors as Theodore Sorensen, Arthur Schlesinger and
McGeorge Bundy have all said, that the Kennedy Administration
had no such commitment to the Dutch.
Hearing of this, Luns changed his story. He now says, the commitment dated back to a 1958 meeting between him and President Eisenhower’s Secretary of State, John Foster Dulles.
Dulles, of course, is also dead. But Howard Palfrey Jones who
was deputy assistant secretary of state for Far Eastern Affairs under
Dulles, says he knew nothing of any such agreement.
State Department officials we have contacted have also said they
know of no such commitment.
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any alternative – it’s not as though we can choose to keep growing or not, we are certainly going to stop growing. The
question is, do we do it in a way that is most consistent with
our goals or do we just let nature take its course.”356
Suharto heeft volgens James Sterba in de Times 357 weer eens gedreigd geweld te zullen gebruiken vanwege oppositie tegen
mevrouw Tien Suharto plan om een Disney Land te bouwen.
Mevrouw Suharto wordt door haar betrokkenheid bij corruptie al heel lang „Mevrouw Tien Percent” genoemd. Er zijn
weer arrestaties verricht en ook collega Aristides Katoppo heeft
er weer aan moeten geloven. Suharto heeft nooit anders gedaan dan gemoord en geweld gebruikt. „I will not hesitate to
return to the firmness I showed on October 1, 1965,” zei hij.
Onbegrijpelijk. Niemand steekt een vinger uit. Links georiënteerde mensen en communisten mogen van Washington (en
Den Haag) rustig worden uitgemoord, maar o wee, als het eens
andersom was.
Marshall Berman wijst er in de Times 358 op dat waar onze ouders
en grootouders misschien nog bij voorkeur romans lazen – wat
gewoon waar is – huidige generaties zich meer en meer in psychologie, sociologie en antropologie verdiepen. Erik Erikson is
de Tolstoi van onze generatie: Margaret Mead zou de George
Eliot kunnen zijn: „she is our culture matriarchial sage.” David
Riesman zou onze Thackeray kunnen zijn, hoewel het er op
lijkt dat hij ook soms onze Flaubert is. R.D. Laing onze Dostojevski. Dit is Bermans inleiding tot het zojuist verschenen boek
van Erving Goffman, een sociologie- en antropologieprofessor
aan de University of Pennsylvania. Berman noemt Goffman:
„coming closer than any living writer to being the Kafka of our
time.” Goffman noemt zijn boek Microstudies in Public Order.
Goffman bestudeert al een aantal jaren het dagelijkse leven „as
a ritual order, in which a society’s central beliefs about the
rights and the character of persons are reaffirmed and revealed.” Hij ziet het gezicht als „the basic unit in this ritual process”
wat we het dagelijkse leven noemen. „Our ritual face is not the
person we ‘really’ are, but rather the image we want other people to have of us, our persona, the mask we wear, the role we
want to play.” Goffman ziet iedere ontmoeting als „a masked
dance.” Hij vervolgt: „Our ritual togetherness is usually no more
than a facade, maintained by means of discretion and white lies.
Every participant makes an adjustment, by convincing himself,
356 The New York Times, 27 februari 1972.
357 The New York Times, 21 februari 1972.
358 The New York Times, Magazine Section, Book Review, 27 februari 1972.
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28 februari 1972

Mohawk Airlines, New York – Elmira
Moet een lezing geven voor de „Monday Afternoon Club” in
Binghamton, New York.
Bob Dalke kwam een interview maken voor de Sun Bulletin.360
29 februari 1972

Nare dromen over geklier met beesten en enge toestanden.
Twee kaarsen bij St. Patricks zoals bijna iedere dag. Ga altijd naar
de plek waar ik met Peter stond.
Lunchte met Lili Marescot, haar moeder en Alain Vidal Naquet
in de VN.
Ontmoette Dan Turner, die nu voor zijn werk modellen in het
leger moet gaan zoeken voor Military advertising. Hij zei: „It’s
like being paid to cruise among soldier hunks.”
Het communiqué uit Peking is redelijk en fair. Ik denk niet dat
Moskou, Delhi of Tokio er aanstoot aan kunnen nemen. Maar
de onzichtbare psychologische fall-out in Azië moet vernietigend zijn. Wat gaat Suharto doen nu de Aziatische communisten opeens zelfs voor Washington acceptabel zijn? James Reston noemt Nixons China-reis „his finest hour”. Ik ben het met
prins Norodom Sihanouk eens, die Nixon nu de voornaamste
promotor van het communisme in Azië noemt.
1 maart 1972

Boston, Massachusetts
Sprak twintig minuten met Godfrey Godsel bij de Christian
Science Monitor over de Luns-affaire. Hij zou het door Harry Ellis, hun correspondent in Bonn, laten uitzoeken.
Jonathan wachtte me in de hal van het gebouw op. Een bewaker zei tegen me dat er iemand op me wachtte die eruit zag alsof hij van plan was een bom te plaatsen. Dit was waar, maar dat
359 Het ontbreekt aan ruimte meer over Goffman te vertellen; ik maakte in ieder geval
meer aantekeningen.
360 Zie bijlage 23.
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with the tacit support of others, that he is what he wants to be
(…). The society that emerges from these strange encounters
and social contracts is a kind of perverse blood brotherhood,
with more blood than brotherhood.”
„Occasional moments of embarrassment make shake these
masks, but they are strong enough to withstand shocks. Inside
men’s heads is chaos and dread, but outside the dead beat of
everyday life goes on.”359
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vertederde me dubbel zoveel wat betreft Jonathan Raymond.
Who cares? Ruig, ongeschoren, een tweedehands jack van een
buschauffeur, eigenlijk een beetje vies, wat me bij hem niets
kan schelen. Ik zei: „Jono, ik heb zin om je kleren uit te trekken, om meer dan één reden en je in een bad te stoppen.” Hij
zei dat hij met twee vrouwen samenwoonde, namelijk de vrouw
van een arts en een meisje dat verliefd op hem is. Hij niet. Het
loopt uit de hand, maar ze zwemmen allebei in het geld. Hij
heeft als gewoonlijk bijna niets. Jono is nu 27. Hij heeft zijn
draai nog steeds niet gevonden. Hij heeft zijn cello verkocht.
Hij herinnerde me aan Richard Thieuliette toen hij zei: „Ik
bezit niets op de wereld, behalve wat kleren.” Hij wilde eigenlijk
terug naar Colorado. „It’s beautiful out there.” Hij is nog steeds
taxichauffeur. Ik zocht naar argumenten, want tenslotte had hij
een graad in de filosofie gehaald. „How can I teach if my image
of this absurd world is so unclear in my own head, Willem? If I
had a degree in Biology, it would be another matter.” Hij
vroeg naar Peter, Harisanto en Richard. Ik heb gezegd dat als
hij ooit werkelijk problemen had hij me collect moest bellen.
Bracht een bezoek aan het American Program Bureau om te onderzoeken of ze lezingen voor me wilden boeken. Het is een
club jonge mensen. Ontmoette ook de televisiestaf, eveneens
jongelui. Bob Monosky, de televisieproducer, leek me te gebruiken. We bespraken de mogelijkheid van een serie ontmoetingen voor TV tussen Amerikaanse en Russische studenten. Tenslotte was er een ontmoeting met de salesmen geregeld, ook allemaal jonge mensen.361
2 maart 1972

Washington, Everett Hotel
Vandaag wordt de MIT-studie van de Club van Rome officieel
in het Woodrow Wilson International Center for Scholars van
de Smithonian Institution geïntroduceerd. De Washington Post
wijdt een hoofdartikel aan de bijeenkomst: TO PROSPER AND
LIVE. Terecht schrijft de krant dat de Club „a valuable warning
heeft gegeven.” „Uncontrolled population and economic growth
mark a road to disaster (…). To discount these studies as ‘simplistic’ as some critic do, misses the main point.” Het blad noemt
ook andere groei dan bevolkingsaanwas en GNP. „There’s
growth of knowledge and wisdom in managing our heritage.
This includes moral growth in learning to live with mutual understanding and cooperation on our common spaceship (…).”
361 Helaas zouden we nooit tot zaken komen, ondanks plannen en een correspondentie.
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Ik ontmoette Aurelio Peccei al om 07.45 uur in het StattlerHilton-Hotel. Hij had weer allerlei paperassen en mededelingen
voor me. Ik vroeg hem het succes van de Club in Holland naar
voren te brengen in zijn aanstaande rede. Hij vergat het, maar
Alexander King ging er wel uitvoerig op in.
Er was een uitgelezen gezelschap aanwezig. Dennis Meadows
hield een inleiding en er werd door een senator gevraagd of hij
ook in zijn computermodel de waarschijnlijkheid van oorlogen
had meegeprogrammeerd. Die man dacht zeker dat de MITmachines een soort waarzegcapaciteit hadden. Dennis antwoordde afgemeten: „No, senator, there is no war in our global model.” Zijn vrouw Donella zat hem devoot aan te gapen,
terwijl hij zijn oratie afstak. Later vroeg ik hem: „Doesn’t it
sound like music when they now speak of the Meadows-model?”
„It’s not fair: it is really Jay Forrester’s model,” antwoordde hij.
Dat wist ik ook. Professor Forrester sprak eveneens en noemde
het de tekortkoming van onze tijd dat niemand een schatting
naar de einder van de tijd kon maken. Wie wist waar zijn
kleinkinderen mee bezig zullen zijn? Meadows: „Growth within a long-term vision knowing where we want to go is absolutely necessary. Growth without that vision will lead to the conclusions of our report.” Hij vervolgde: „We tried to understand
general behavioral tendencies (…). We used the computer only
as a bookkeeping system to be able to speed up our calculations.”
Ik zat tijdens de lunch naast Desmond Smith, een CBS-producer, die me eventjes verzekerde: „Sukarno was the greatest public figure I ever met.” Eindelijk eens iemand die Bung Karno
ook had gekend en zich behoorlijk over hem uitliet. Hij zou
best samen willen werken bij onze sovjetprojecten. Dr. Philip
Handler was er natuurlijk ook. We waren het eens dat het een
moeizame zaak was afspraken te maken zolang je absoluut geen
staat kon maken op de sovjets. Het was nu weer helemaal niet
zeker of Jermen Gvishiani naar Londen zou komen.
Had een boeiend gesprek met de Indiase ambassadeur L.K. Jah.
Zowel over Richard Nixons reis naar Peking als over Indonesië. Hij bleek overtuigd dat Sukarno zijn tijd in 1965 had uitgediend en diende te verdwijnen. „Did that justify Suharto’s
bloodbath? And, what now? All of a sudden China is very acceptable to Washington, while the CIA conspired against Sukarno because he had warm relations with Peking?”
„I look upon the situation the same way as you do,” zei de ambassadeur.
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„I consider that a great compliment,” antwoordde ik.
Ontmoette ook Anthonie T. Knoppers, van Nederlandse origine, president van de chemiegigant Merck & Company. Hij
noemde zichzelf „mentally a growth addict”. Om die reden
was het MIT-rapport moeilijke kost voor hem.
Minister Elliott Richardson van Health, Education and Welfare sloot de bijeenkomst.
H. Leffelaar was even binnengewipt maar meteen weer weggegaan want hij had ’s avonds een AVRO- uitzending. Ik belde
Eddy Lachman, correspondent van de NRC en vroeg waarom hij
niet was geweest. „Dat bepaal ik, mijnheer Oltmans, wat ik naar
Holland zend. De Club van Rome-zaken zijn mij uit onze krant
bekend. Tot voor een week had men in Washington nog nooit
van de Club van Rome gehoord.” Ik vertelde hem dat minister
Richardson een uitstekende rede had gehouden. „Dat was gewoon nieuws, meneer Lachman.”
„Ik had vandaag nu eenmaal andere dingen aan mijn hoofd.”
Hij zei in de jaren vijftig, toen Hofland nog op een woonboot
woonde, over mij te hebben gehoord. Van de rel in Nederland
wist hij niets, ook niet dat Anderson over Luns had geschreven.
„Anderson is een vieze leugenaar,” zei Lachman. Ik benadrukte dat Anderson en Brit Hume het State Department hadden geraadpleegd. Hij adviseerde eens met McGeorge Bundy te gaan
praten. Ik vertelde McBundy op film te hebben met wat hij
over de kletspraatjes van Luns had gezegd. Hoe brengt zo iemand het tot correspondent in de VS voor de NRC?
Ontmoette de heer P. Siderius, staatssecretaris van Milieubeheer.
Hij zei grote bewondering voor dr. Jermen Gvishiani te hebben.
„Bij die ontmoeting, waar u ook was, in het Promenade Hotel,
kon eigenlijk alleen professor Casimir van Philips hem bijhouden.” Toen ik over de Luns-affaire begon bevroor zijn gezichtsuitdrukking. Hij zei dat we ons met nobeler onderwerpen, zoals de Club van Rome, bezig moesten houden. Wat is
dit toch dat in de broek scheiten voor Luns in Den Haag?
3 maart 1972

Washington DC
Had opnieuw een vliegensvlugge ontmoeting met Aurelio Peccei in het Stattler-Hilton-Hotel en informeerde hem over de affaire in mijn huis met de Telegraaf en de sovjetdiplomaten. „Those are the facts of life, that’s nothing,” zei hij gerustellend. Ik
wilde de achterklap van andere zijden voor zijn. Hij vroeg hoe
de zaken met Carel Enkelaar en de NOS stonden. Philip Handler had gezegd aan alles te zullen meewerken wat ik zou onder284
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362 Hij zou in de loop der jaren zich zeer voor de Club van Rome inspannen en werd bevriend met Aurelio Peccei.
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nemen op het gebied van gezamenlijke producties met sovjetautoriteiten. Hij zou me lang van tevoren informeren als hij iets
wist over de nieuwe datum van de komst van Gvishiani naar
het Westen.
Ontmoette mijn oude vriend Warren Unna van de Washington
Post. Hij schijnt uitgerangeerd te zijn en is nog slechts correspondent voor de Indian Statesman. Hij vroeg me mee te gaan
naar de YMCA voor een gezamenlijke sauna, maar dat doe ik
niet met hem.
Robert Reinhold rapporteert vanmorgen in de Times over de
festiviteiten van gisteren. Er waren tweehonderdvijftig 250 notabelen uit Washington present. Senator Claiborne Pell362 van
Rhode-Island had gezegd: „You presume man is rational, but
man is an emotional creature. How do you convert the MIT report into an action program.” De vraag die gisteren door mijn
hoofd speelde was eveneens: wanneer begint de Club van Rome
met na te denken over de brain. Het gaat immers om de implementatie van de Limits to growth filosofie? Hoe leg je een brug
tussen deze problematiek? Praten, nadenken en vervolgens ernaar handelen?
Ontmoette mijn oude vriend Michael Polonik van de sovjetambassade. Hij voelde zich ziek en was niet naar kantoor gegaan.
Hij wilde eerst niets eten, maar ik overreedde hem een dairy salad
te nemen. Hij leek geïnteresseerd om in samenwerking met the
American Program Bureau in Boston een televisieprogramma
op te zetten rond een discussie tussen Amerikaanse en sovjetstudenten.
Hij adviseerde: „Don’t be in a rush with your judgement about
Nixons Peking trip. I think, Nixon himself is still not quite
sure, at all, what he has achieved. We are in the Soviet-Union
in good shape, anyway.” Lichtte hem in over Luns. Hij betwijfelde sterk of Luns uit de NAVO gekeild zou worden.
Dineerde met Barbara Applegate.
Nauwelijks open ik Nietzsche of ik kom weer helemaal „in beweging.” Nietzsche beschouwt het als de taak van opvoeders:
„Teaching to see, to think, to speak and write.” Het zou kunnen, dat je van ouders het „zien” meekrijgt. Althans een gedeelte ervan. En de rest? Hoe werkt „leren”? Verderop zegt hij:
„There would be no Platonic philosophy at all if Athens had
not possessed such beautiful youths: it was the sight of them
which first plunged the philosopher’s soul into an erotic whirl
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and allowed it no rest until it had planted the seed of all high
things into so beautiful a soil (…).”363
4 maart 1972

Washington DC
Ben ongeduldig om naar Amsterdam terug te gaan, ook al zullen er wel weer de nodige gevechten moeten worden geleverd.
Bantam Books heeft al een pocket op de markt gebracht met
een fotoreportage van Nixons reis naar Peking. Free enterprise!
Henk Leffelaar deelt mee dat Heldring opkrast bij NRC Handelsblad. Good riddance. André Spoor wordt enig hoofdredacteur
en een ventje van de Leidse Courant, Rob Soetenhorst, adjunct.
Hofland lijkt permanent uitgerangeerd. Zielig.
Bracht een bezoek aan oud-indischman Wilhelmus Heeres in
Pottsville. Hij haalde me met dochter Pita af. We hebben tot
23.30 uur zitten praten. Ik heb nu een duidelijker beeld van
Wil Heeres, tot dusverre had ik voornamelijk mijn correspondentiekennis. Hij is een echte ex-koloniale superdoordouwer.
Hij liet eens zijn rug behandelen door Croiset en leest boeken
van Tenhaeff. Hij is me sympathiek, maar helaas overdrijft hij
constant.
Ben voor het slapen gaan even alleen het dorp rondgewandeld.
5 maart 1972

Washington DC – Pittsburgh, Northwest Orient
De Heeres hebben me op National Airport afgezet en dank de
hemel weer op mezelf te zijn.
Eddy Lachman mag van mij op Anderson schelden, maar voorlopig verwijst een hoofdartikel in de Washington Post – ook niet
de eerste de beste krant – naar nieuwe onthullingen van Anderson in de zogenaamde ITT-affaire, waar sommigen van de
hoogste functionarissen uit de regering Nixon bij zijn betrokken. Volg het niet exact, want het is een vervelend verhaal.
Russell Baker van de Times heb ik altijd would be en opgefokt
gevonden. Ik lees hem dan ook bijna nooit. Maar vandaag komt
hij met een „kritiek” op het MIT-rapport, waar hij kennelijk
niets van heeft begrepen, hopende dat hij het stuk kent en inderdaad ook heeft gelezen. Hij stelt het voor alsof de Club van
Rome het einde van de wereld heeft aangekondigd. Zonde van
het papier. Gelukkig zegt Anthony Lewis op dezelfde pagina:
„The Club of Rome say that the purpose of its report is to provoke thought, not despair.” Hij vervolgt: „The thinking can363 Friedrich Nietzsche, Twilight of the Idols: The Anti-Christ, Penguin Books 1968, p. 80.
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6 maart 1972

Parkersburg, West Virginia
De zon schijnt volop.
„The most spiritual human beings, assuming they are the most
courageous, also experience by far the most painful tragedies:
but it is precisely for this reason that they honour life, because it
brings against them its most formidable weapon.”365
Hij zal met „spiritual human beings” hen bedoelen, die geest
prioriteit verlenen boven materie. Begrijp de bedoeling van
„assuming they are the most courageous” niet. Ondergaan zij
tragedies omdat zij misschien kwetsbaarder zijn, meer met hun
hart leven, zoals dit heet? Hoe meer ik over die zin nadenk hoe
minder ik haar begrijp. Zou je de onmacht van „uncontrolled
minds, and its filthy fallout” als „wapens” kunnen omschrijven?
„Great men, like great epochs, are explosive material in whom
tremendous energy has been accumulated (…). Great human
beings are necessary.” Nietzsche noemt dan Napoleon als voorbeeld. Zouden de Russen, die door Napoleon onder de voet
werden gelopen, Napoleon ook als „genie” omschrijven?
Sprak voor tachtig dames van de Woman’s Club in Hotel Chancellor in Parkersburg. Ze waren woedend over sommige passages, vooral betreffende China. Nu blijkbaar Nixon in Peking is
geweest zijn dezelfde Amerikanen, die de Volksrepubliek jarenlang uit de VN wensten te weren, opeens tot de conclusie
gekomen dat de Chinese communisten hun broedervolk is geworden. Ik hoop dat dit de laatste maal is dat ik voor Amerikaanse dames in de binnenlanden van de USA heb hoeven te
364 The New York Times, 5 maart 1972.
365 Uit Twilight of the Idols: The Anti-Christ.

287

New York

not be left to the ecological enthusiasts. It would be quite
wrong, intellectually and morally, to suggest that resolution of
the dilemma of economic growth be left to those who have
identified it. The decisions required are political: they are for
all of us.”364
Opnieuw een sneeuwstorm. Maar de bus rijdt. We riskeren ons
leven maar weer eens voor de lieve dametjes van Parkersburg,
West-Virginia.
Ik zit te bedenken dat ik Peter sedert 23 december niet meer heb
gezien. Maar waarom schrijf ik het steeds op wanneer hij me
bezighoudt? Ik denk minstens evenveel aan mam. Ik maak me
zorgen dat zij deze vier weken veel meer alleen is dan anders.
Ik probeer me haar voor te stellen en haar stem te horen.
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spreken à raison van 350 dollar, waar dan reis- en hotelkosten
af moeten, plus een percentage voor het management.
Okay, let’s go home!
Allegheny Airlines naar Pittsburgh
Nietzsche noemt Dostojevski „the only psychologist, by the
way, from whom I had anything to learn: he is one of the happiest accidents of my life, even more so than my discovery of
Stendhal.”366
Het overstappen in Pittsburgh en op JFK verliep voorspoedig.
Neem PANAM 92 naar Amsterdam.
07.10 uur, ochtendgloren.
Het strand van Zandvoort doemt op uit de zee. Wanneer zal ik
er weer met Peter van genieten?

366 Idem.
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7 maart 1972

Belde mam eerst. Zij had voor een azalea gezorgd, als welkomsgroet voor mejuffrouw Büringh Boekhoudt vanwege haar verhuizing van haar villa naar een flat. Aunty 367 schreef: „Ik had
nauwelijks een voet over de drempel of je welkomstgroet arriveerde…”
Er lag ook een kaart van Peter uit Grenoble.
Justitie zegt dat het dossier van mijn klacht tegen De Telegraaf is:
AZ – R/13/00/72/123. Men wachtte op mijn terugkeer.
Ir. W. Stam heeft in zijn kolom in De Telegraaf zich honend uitgelaten over de benoeming van dr. ir. De Zeeuw als partijvoorzitter van de KVP. Stam ziet hem als „een op het verkeerde pad
geraakte meubelmaker…” Hij wil zijn figuurzaag graag op het
KVP-meubel beproeven. „Jammer dat Schmelzer onlangs met
een hagelpatroon er nog een aantal gaatjes bij schoot.” En dan
ziet de ingenieur-commentator kans mij in zijn stuk te flansen.
„Het was echter een oude ambtspantalon, die de verstrooide
NAVO-secretaris in zijn voormalige Haagse verblijf had laten
hangen en die door de verkleedmaniak Willem Oltmans wederrechtelijk was aangetrokken, zodat die momenteel ook niet
meer weet hoe hij met goed fatsoen moet gaan zitten…”368
Propria Cures heeft zich niet onbetuigd gelaten. Op 29 januari
1972 protesteerde de redactie dat hun adres aan de Kamer in een
besloten vergadering zou worden besproken. PC deed dit in
een hoofdartikel op de voorpagina: VRIJMOEDIG COMMENTAAR.
Ids Haagma en Peter Hagtingius geven onder de titel TEGELS
369
LICHTEN een overzicht over wat er in mijn huis gebeurde. Zij
schrijven Hofland feitelijk de grond in. Nog een andere pagina
DON’T ASK ME werd gevuld met een reportage over mijn Haagse persconferentie. Op 12 februari volgde meer dan een halve
pagina verdediging van Hofland door Rogier Proper. Hij herhaalde Hoflands lezing dat de ontmoeting in het Hilton met
Peter Zonneveld toevallig was en dus ook de komst van Hof367 Zoals ik Mejuffrouw Bühring Boekhoudt sinds mijn jeugd noemde.
368 De Telegraaf, 4 februari 1972.
369 Genoemd naar Hoflands eigen serie Tegels Lichten waarin hij naar mijn mening absoluut niets opgraaft.
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land, Zonneveld en Marianne naar mijn huis toevallig was. Dat
ik werd opgebeld of hij „een lifter” mocht meebrengen, waarna een tweede telefoon van Hofland volgde dat het geen lifter
was, maar een aardige blonde jongen en vriend. Dit laatste liet
Proper wijselijk weg. Hij schreef alleen dat Hofland „natuurlijk” Zonneveld niet als Telegraaf-fotograaf voorstelde, want dan
was hij door mij niet binnengelaten. Maar waarom moest Zonneveld zo nodig mee? Hofland wist uitstekend dat fotografen
van De Telegraaf afgericht zijn om zonder toestemming geheime
opnamen te maken onder vrijwel alle omstandigheden. Waarom beschermde mijn „vriend” Hofland me niet tegen Telegraafmethoden?
Op 15 februari 1972 heeft de NRC de heer Luns in een hoofdartikel370 weer eens in het zonnetje gezet. „Het is de grote verdienste van minister Luns geweest – een verdienste die (dat mag
wel eens gezegd worden) veel groter en blijvender is dan de
schade die hij met zijn Nieuw-Guinea-politiek heeft berokkend – dat hij hardnekkig heeft vastgehouden aan het Engelse
prealabel en daarmee bijna in zijn eentje Europa van een noodlottige koers heeft afgehouden.” Met andere woorden: de Britse toelating tot Europa is voor een belangrijk deel door minister
Luns bevorderd en verhaast. Okay. Laat dit waar zijn. Dit neemt
niet weg dat wanneer de persoon Luns wel degelijk een politiek voert op onwerkelijke grondslagen, zoals ten aanzien van
Indonesië en Nieuw-Guinea, hij over lijken gaat om zijn straatje schoon te vegen. Bovendien is het maar zeer de vraag of de
schade die hij aan de Nederlands-Indonesische betrekkingen
blijvend berokkende, zoveel geringer is dan de NRC het nu doet
voorkomen.
Verder blijkt mijn oude Nijenrode-kameraad Ben Brinkel, alias
Michiel van der Plas, nogmaals Luns te hulp te zijn gekomen
door middel van een interview van vier pagina’s in Elsevier. „Met
name de zaak-Oltmans heb ik als volstrekt onbelangrijk ervaren,” aldus Luns tegen de trouwe opschrijver van al diens „memoires.”371 Opnieuw glibbert de oud-minister door de zogenaamde Amerikaanse toezeggingen inzake Nieuw-Guinea heen.
Nu onderstreept hij dat hij nooit heeft gezegd dat deze in de
vorm van een verdrag bestonden. Daarna vertelt hij, tien jaar later aan Van der Plas: „Maar toen de Nederlandse regering en ik
in de eerste plaats merkten dat om welke reden ook Amerika
ons niet zou steunen, is daar onmiddellijk de consequentie uit-
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NRC , 15 februari 1972, geschreven door Heldring want Spoor was in Zuid Afrika op
uitnodiging van Pretoria.
371 Elsevier, 26 februari 1972.
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getrokken en heeft Nederland een akkoord aanvaard. Luns liegt
andermaal, maar weet Michiel van der Plas veel. Luns zou het
wel uit zijn hoofd laten mij een interview te geven. Daar zoekt
hij zijn onwetende paladijnen voor uit. Want op 16 april 1961
werd minister Luns door president Kennedy onomwonden op
het Witte Huis te verstaan gegeven dat Nederland uit NieuwGuinea diende op te lazeren en dat Washington geen zin had
in een nieuw militair conflict – naast de oorlog in Vietnam – in
Zuidoost-Azië. Waar het nu juist om ging was dat, terwijl Luns
deksels goed begreep dat zijn Nieuw-Guinea-zaak was verloren, hij tegenover de regering in Den Haag en het parlement
deed of zijn neus bloedde en er niets aan de hand was. Hij bedonderde iedereen, behalve mensen als dr. J.H. van Roijen, die
deze situatie aan HM de Koningin ging uiteenzetten en misschien
enkele andere hoge functionarissen, die allemaal stijf hun bek
zouden houden. Michiel van der Plas wist echt van toeten noch
blazen, dus zat Luns weer op rozen. Maar al gaat de leugen nog
zo snel, eens achterhaalt de waarheid hem wel.
Als Van der Plas een kiene vraag stelt over welke documenten
over de affaire-Nieuw-Guinea voorhanden zijn, opdat een
wetenschappelijk onderzoek ingesteld zal kunnen worden, antwoordt Luns: „De Rijksarchieven! Daarin bevinden zich alle
ter zake doende telegrammen, de verslagen van de delegaties,
de geheime dienstberichten, waarvan ik natuurlijk niet weet in
hoeverre daarin nu reeds inzage kan worden verleend: ook de
militaire evaluaties en de verslagen van al dan niet geformaliseerde besprekingen, plus de verslagen van persoonlijke gesprekken.” Luns verzekert Elsevier dat alles ligt opgeslagen „ook gesprekken onder vier ogen, waarvan ik een verslag heb gegeven.
Dat ligt allemaal in de Rijksdossiers.” We zullen zien.
Mijn oude vriend, het Kamerlid J.H. Scheps, PVDA, komt eveneens Luns te hulp, uiteraard in Accent.372 Hij stelde terecht vast dat
de groep-Rijkens (maar in dit geval was ik het op eigen houtje)
John Kennedy sterk had beïnvloed de Amerikaanse regeringspolitiek ten aanzien van Nieuw-Guinea te keren en Den Haag
vriendelijk maar dringend te adviseren op Biak de plaat te poetsen. Bepaalde Nederlanders bevuilen graag hun eigen nest en
komen daarna vrij gemakkelijk tot het zingen van lofliederen op
de andere groep. Om niet te zeggen tegenstander. „Wat hebben Nederlanders niet achter Sukarno aangelopen (…),” aldus
Scheps, die mij „de eer” niet wilde aandoen mij te noemen. Er
is dus nog van alles te doen geweest over Luns tijdens mijn
Amerikaanse reis.
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8 maart 1972

De zon is al warm.
Casper kwam gisteravond „ter verwelkoming,” zei hij. We aten
in de Carré-kelder en spraken tot in de nacht en raakten ook
in bed niet uitgepraat. We hebben nooit seks, maar zijn close en
intiem. Ik bracht hem naar Arnhem waar een brief van Pauline
uit Engeland op hem wachtte. We hadden het erg fijn samen.
Harry Hagedorn schijnt in Moskou te zijn om een film te maken over het sovjet-Marsprogramma met Novosti. Dat was mij
toegezegd.
Mam benadrukte verscheidene malen dat zij mijn afwezigheid
van vier weken zeer had gemerkt en dat het lang had geduurd
voor zij me terugzag. Zij had alle kranten voor me bewaard.
Heerlijk om bij haar terug te zijn.
Gerard Croiset adviseerde me om met de NOS openlijk te gaan
spreken over het achter mijn rug om naar Moskou gaan en naar
mijn contacten daar. „Bedenk maar dat diezelfde mensen Carel
Enkelaar ook proberen pootje te lichten,” zei Gerard.373
Casper belde. Hij wilde opnieuw naar Amerbos komen. Kreeg
het gevoel dat hij het nodig had. Dat is een jongen die ik altijd
in mijn armen zal sluiten. Daarna belde hij opnieuw: „Ik ben
door de emotie in de trein naar Nijmegen gestapt.”
Martin Mooy schreef in de NRC een vijfkolomsartikel over Jef
Last: LEVEN VAN ENGAGEMENT EN VAN LIEFDE VOOR DE MEDEMENSEN. Het stuk maakt me blij. Jef verdiende het geëerd te
worden. Ik wist niet dat hij twintig romans had geschreven. Zijn
werk stond in zijn kamer van het Rosa Spier Huis. Hij moet
toch wel erg links zijn geweest. Gide is van doorslaggevende
betekenis voor zijn leven geweest. Dat wist ik wel, maar Mooy
belichtte dit nog eens. De gedachte aan Jef zal me altijd met een
zekere weemoed vervullen omdat zijn laatste jaren in het geïsoleerde Laren zo triest voor hem waren.
9 maart 1972

Ben eerst naar mijn vaders graf gegaan en bracht mam daarna
narcissen. We dineerden in Lage Vuursche, waar zij weer erg
van genoot. Broer Hendrik had vanuit Kaapstad geschreven dat
zij spoedig van hem zal horen en dat dit een bericht zal zijn dat
haar prettig in de oren zal klinken.
Werd op het politiebureau door inspecteur K. Sietsma bijna
twee uur verhoord over De Telegraaf- affaire. Hoogst irritant,
373 Er was ook een brief van sovjetdiplomaat Kouznetsov uit Den Haag die voor zichzelf spreekt. Zie bijlage 24.
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10 maart 1972

Droomde van mijn vader, die in de sneeuw wandelde met twee
Afghanen en de heuvel van De Horst opkwam. Ik moest onze
twee kleine Malthezers, Keke en Koko, voor de grote dieren
verbergen. Ik herinner me dat de balkondeuren bevroren waren en niet behoorlijk meer sloten.
Ik droomde eveneens dat Peter weer was verdwenen met een
andere jongen. Ik hield me groot en wat ik me ervan herinner
is de onrust die dit veroorzaakte. Die nieuwe vriend ging naar
Afrika en ik vroeg hem zijn adres.
Ontmoette Friso Endt. „Ik denk niet dat Goeman Borgesius je
klacht erg vindt.” Endt heeft negenenhalf uur tape met Joseph
Luns opgenomen. Hij werd bij Elsevier weggezonden omdat
zijn serie over Luns conflicteerde met die van Luns’ kameraad
Michiel van der Plas. Haal je de duvel. Endt bevestigde dat Henk
Hofland contacten onderhield met de onderwereld. Wat is dat
nu weer? Hofland zou de koffer in zijn gedoken met Endts
tweede vrouw. Endts’ autobanden werden doorgesneden. Hij
kreeg in die dagen dreigtelefoons, waaronder een onaangenaam
telefoontje van Henk Hofland zelf. Ik moet er niet aan denken
dat hier de oorsprong van de aan mij gerichte dreigtelefoons zou
kunnen liggen.
Sprak met Carel Enkelaar. Ik vertelde hem dat Croiset me had
aangeraden „open” met hem te spreken. Over zijn eigen moeilijkheden zei hij: „Ik heb eindeloos geduld, maar als het nodig
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want ieder woord moet gewikt en gewogen worden en uitgetypt. Om die reden alleen zou je er haast niet aan beginnen.
Belde Joop van Tijn om vooral ook het Nieuw-Guinea-onderzoek vanavond in Ter Visie met Joop den Uyl ter sprake te brengen. Hij sprak wel over de Club van Rome maar voldeed natuurlijk niet aan mijn verzoek.
Ontmoette in Den Haag Emile van Konijnenburg en later Frits
van Eeden, die smoorverliefd is op die man in Londen. Frits was
aanhalig, wat poezerig. We zoenden elkaar. Zoef is een adorable
dog. Ik vond een van zijn schilderijen weer prachtig.
Bénédiction de dieu dans la solitude van Liszt. Toen Peter belde
(eindelijk) beschreef ik hem deze pianomuziek. „Zou ik het
mooi vinden?” vroeg hij. Hij vertelde al twee weken lang tijdens het trimmen in het bos bij Oostelbeers een duif te hebben
gezien, die steeds op een bepaalde plaats in het water kijkt. Wanneer hij dichter bij kwam, vloog het dier weg om daarna precies op dezelfde plaats terug te keren en zijn in het water staren
te vervolgen.
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is neem ik maatregelen.” In ieder geval kwamen we overeen
dat ik door zou gaan (voor de NOS) met de JFK- affaire. Waar
het mij natuurlijk om ging was mijn werk in de USSR voor de
NOS te kunnen voortzetten, maar daar deed hij geen toezegging over.
Ontmoette Herman van den Akker in Nieuwspoort. Hij vertelde een zeer redelijk hoofdartikel voor het Algemeen Dagblad
over de Luns-affaire te hebben geschreven, maar de heer Appel
had opdracht gegeven: „Verander het; je moet aan Oltmans
trekken (…).” Er zijn journalisten die zoiets dan doen.374
Mam was in de wolken. Broer Hendrik zou eindelijk – voor
het eerst sinds hij in 1948 naar Zuid-Afrika was vertrokken –
naar Holland komen, en wel op 28 mei.
Twee zalige jongens, Bolland en Bolland, zingen in de Willem
Duys show Summer of 1971. Heerlijk de kinderen van nu. Ze
zijn 15 en 16, donker en blond.
Lieder ohne Wörte door Walter Gieseking.
11 maart 1972

Frits Böttcher: „Willem, begrijp nou dat het establishment meteen een ring om zo’n man (Luns) trekt. Laat hem in zijn Brusselse lof gaar koken. Ga liever positieve dingen doen.” A) Ik
behoor niet tot het Haagse establishment. B) Ik ben journalist.
C) Luns heeft zolang gelogen en bedrogen over de mensen, waar
er velen me dierbaar van waren dat ik me verplicht voel zijn
smerige geschiedvervalsing recht proberen te trekken. D) Ik
vind dat een zeer positieve activiteit. E) Böttcher, die zelf tot
dat walgelijke kliekgedoe in Den Haag behoort, kiest de gemakkelijkste en oneervolle uitweg. F) No, thank you professor
Böttcher. Never.
Droomde dat ik een strijkkwartet met de familie had georganiseerd „omdat we elkaar anders alleen nog op begrafenissen
zien.” Mam had zoveel cellisten uitgenodigd dat ik niet mee
kon doen. Ik werd zo boos op tante Jetty dat ik een schaal pakte om die aan diggelen te slaan.
12 maart 1972

Loet Kilian belde. Hij geeft het op ooit piloot te kunnen worden. Hij heeft op van alles gesolliciteerd, maar zijn diploma’s
zijn ook net niet compleet. Hij heeft meer vlieguren nodig.
Het betekent veel voor me om zelfs zijn stem alleen maar te
horen.
374 En later, in de jaren tachtig, vind je Herman van den Akker dan terug als voorzitter
van de NVJ, de journalistenvakbond.
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13 maart 1972

De lobbyist Martojo belt me vanuit Den Haag om met te complimenteren: „U bent er met uw actie in geslaagd Bung Karno’s
naam te zuiveren.”
„Verklaar u nader?”
„Uw actie is daarom geslaagd, omdat Luns voor de reis van de
koningin naar Indonesië de lucht wilde zuiveren door Sukarno
de schuld van alle ellende te geven, inbegrepen het mislukken
van Genève. Daar is Anak Agung Gde Agung feitelijk ingetrapt.
Hij ontkende dat Sukarno Genève had doen mislukken. Er was
echter wel een telegram in Genève, niet van Sukarno maar van
premier Burnhanuddin Harahap. Dat telegram is opzettelijk naar
Luns uitgelekt. Luns speelde daarop een spelletje terug. Hij
gooit ook nooit meer de schuld op Sukarno, dat hoor je Luns
niet meer zeggen. Dus, u bent erin geslaagd Bapaks naam te
zuiveren.”
Het leek me een ingewikkeld verhaal. Of je de zaak uit de lengte of de breedte beschouwde, vaststond dat Luns voortdurend
loog of het gedrukt stond, of hij spelletjes speelde en zijn geklets bijstelde of niet. Ik belde André Spoor. Ik wil contact leggen tussen hem en Martojo. Vaststaat dat voor mij Bung Karno
duizendmaal belangrijker is dan Luns, en het gaat me voornamelijk en inderdaad om het rechtzetten van wie hij was.
Brief van Olga Chechotkina van Pravda.376
375 Tjilaka, Javaans voor slecht voorteken.
376 Zie bijlage 25.
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Was met mam bij Poslavsky. Lex vond het boek van psychiater
Jan Foudraine Wie is van hout? een soort Jan Cremer-verhaal.
Ik had het laatst in een winkel in mijn hand en een innerlijke
stem zei: nee. Hij was benieuwd naar Goffmans Relations in public. Hij heeft ook belangstelling voor Thomas Szasz.
Lunchte met mam in Het Zwaantje in Soesterberg. Daar geniet zij intens van. Ik vroeg haar waarom zij altijd dezelfde ringen droeg. „Mijn andere juwelen passen niet meer en je vader
zei altijd dat het tjilaka was ze te laten verwijden.”375 Beleef het
heel intens wanneer zij over vroeger praat.
Een lifter, Ton Postema, een geschiedenisstudent uit Baarn, vertelde dat hij Ferry Hoogendijk vanmiddag op de radio had horen verkondigen dat de heren van de Club van Rome „een stel
overjarige revolutionairen waren, die theorieën verkondigden
die reeds lang waren achterhaald.” Hij weet niet waarover hij
praat.
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14 maart 1972

Peter arriveerde. Hij knipperde met zijn ogen. Erg vreemd. Het
moet nervositeit zijn. Gerard Croiset zei dat het van teveel waterdruk op de ogen kwam. „Kom maar een keer met Willem
mee,” zei hij. Rustige dag om bij te praten.
15 maart 1972

We reden met de kap neer naar Noordwijk. Later gingen we
naar dr. C.C. Delprat om naar zijn ogen te laten kijken. Daarna
naar Thermos. Onverwachts keek ik in Richard Thieuliettes
ogen. Hij was met Hans Geerlofs in Egypte geweest en wilde
nu terug naar Rome. Nu is Peter weer weg en dan is het totaal
leeg om me heen.
Ambassadeur Anak Agung belde. Ernst Utrecht schijnt een rot
stuk in De Groene te hebben geschreven onder een schuilnaam.
Ook Wim Wertheim hield het voor mogelijk dat Utrecht weer
eens een stunt had uitgehaald. „Ik zal ook nooit mijn handen
voor hem in het vuur steken,” zei Wim. Henk Hofland had
iets rottigs over Wertheim in de NRC geschreven. Zo blijven ze
allemaal lekker aan de gang.
16 maart 1972

Rob Kopuit belde woedend op dat een rechercheur hem was
komen spreken over De Telegraaf- affaire. „Waarom heb je me
niet gewaarschuwd?” Dacht: man maak je niet dik.
Emily Zain vertelde dat zij, omdat zij de dochter van een Javaanse prinses was en behoorlijk opgevoed, zich gedurende negen jaar bij alle problemen met de ambassadeur had neergelegd.
Maar zij was nu aan het eind van haar Latijn. Mohammedaanse
wetten schreven voor dat de man driemaal diende te herhalen:
„ik verstoot je” om een echtscheiding te bewerkstelligen. Het
was haar bekend dat alhoewel dr. Zairin Zain over plenty of money beschikte, hij in zijn testament niet van plan was haar één
cent na te laten. Daarom wilde zij nu gaan werken. Onlangs
hadden zij samen een bezoek aan dr. J.H. van Roijen gebracht
en referend aan haar had Zain de Van Roijens gezegd: „Zij is
een stomme kerel…” Door zijn spraakgebrek na zijn attaque
haalt hij mannelijk en vrouwelijk door elkaar. Ik herinner me
maar al te goed hoe dikwijls dr. Zain mij op die manier verwijten maakte. Ook had Emily in Gstaadt Dewi Sukarno gezien
in gezelschap van een verkoper van Cleef & Arpels: „Zij was
letterlijk behangen met juwelen.”
Wilhelmus Heeres heeft nu weer naar Propria Cures geschreven.
Hij is niet te stoppen. Bovendien zijn zijn lange epistels moei296
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377 Beyond Freedom & Dignity, p. 177.
378 Gerard van het Reve, Taal der Liefde, Athenaeum - Polak & van Gennep, Amsterdam
1972.
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lijk te ontcijferen en te begrijpen. Gerard Vermeulen kreeg ook
een aantal brieven en antwoordde Heeres al op 17 februari
1972 als volgt: „De journalist Oltmans heeft u welwillend aangehoord. Ik ken hem beter dan u, ik bewonder zijn capaciteiten, ik weet dat hij geen ogenblik achter u zal gaan staan, maar
dat hij te beschaafd is om u in uw gezicht te zeggen dat u een
Don Quichotte bent. Oltmans is namelijk een man van allure.”
Het was prettig om ook eens iets positiefs van een collega over
mezelf te lezen. Vermeulen kent me dan ook langzamerhand
een aantal jaren. Kwam Henk Hofland maar eens voor me op,
die me nog duizendmaal beter kent en precies weet hoe de
vork in de steel zit.
„What is needed,” meent B.F. Skinner, „is more control, not
less, and this is itself an engineering problem of the first importance (…) the technology of the automobile industry is also, of
course, much further advanced than a technology of behavior.”377 Ik begrijp prima dat veel mensen griezelen bij een dergelijke suggestie. Maar kunnen we voor altijd doorgaan met
programmeren van de minds – of liever brains – op de wijze van
als de wind waait, waait mijn jasje? Want dat is gewoon wat er
momenteel gebeurt. Er wordt met de breinen van de aankomende generaties maar aangerotzooid, zoals het al honderden
jaren het geval is.
Skinner noemt kritiek en aanvallen op zijn voorstellen over
„behavioral engineering” een vorm van „counter-control”.
Hij zegt: „Our culture has produced the science and technology it needs to save itself. It has the wealth needed for effective
action. It has to a considerable extent, a concern for its own future. But it continues to take freedom and dignity, rather than
its own survival, as its principal value, then it is possible that
some other culture will make a greater contribution to the future.”
Kocht na enige aarzeling Taal der Liefde van Gerard van het
Reve.378
Het NOS-journaal heeft nog altijd niet van prioriteiten gehoord. Na een „item” over de invoer van kikkerbilletjes in
Nederland, komt er een reportage over Willy Brandt en diens
kansen bij de verkiezingen. Televisie is verschrikkelijk. Luister
naar de solo suites van Bach voor cello.
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18 maart 1972

Van het Reve: „Mooi, wreed beest. Ik zal vlijmscherpe, diamanten sporen voor je kopen om ze je aan te gespen, als je een
jongen gaat berijden. Ik geef niks om die hele Giovanni. Ik wil
alleen maar dat je alles over hem weet, hoe hij eruit ziet, ook
wat voor kleren hij aan heeft (…). Hij moet op de ondervragingsbank379 (…). Mijn omarming ging over in een omademing. Woelrat probeerde zich los te rukken, maar ik hield hem
omklemd (…). Ik zal je alles vertellen. Alles. Mooi blond hoerig beest van me. Ik wil je alleen maar geil maken. Ik wil dat je
wreed bent.”380 Verderop is een hoofdstuk: Wie Zijn Vriend Lief
heeft. „Ik ging eerst even op hem zitten, op zijn blonde, fluwelen zadel. Ik zat schrijlings op hem. Ik zag de bovenkant van
zijn kontje onder me, waar zijn donzen jongensvallei begon, en
daar kietelde ik hem. (…) toen ging ik zijn vallei binnen met
mijn geweldige, keiharde, geoefende mannenknuppel. Ik heb
ontelbare jongens bereden, maar nu berijd ik alleen nog maar
jongens als jij het wilt, Woelrat, als jij het geil vindt. Ik zal (…)
jongens voor je inrijden.” En verderop: „(…) ik raakte met de
punt van mijn geweldige stok zijn geheime jongensopening aan,
heel blond en heel stevig gesloten (…) ik duwde eerst zachtjes,
broertje (…) en toen stootte ik ineens bij hem naar binnen, in
zijn geile reet, beest, dat hij kermde en jankte.” Dit laatste dus
onder de titel: Wie Zijn Vriend Lief heeft. The world can do
quietly without this kind of shit. Dat heet dan anno 1972 Nederlandse literatuur. Ik lees nooit meer een letter van die man.
B.F. Skinner noemt „man”, „a creature of circumstance. If you
changed the environments of thirty little Hottentots and thirty
little English aristocratic children, the aristocrats become Hottentots, for all practical purposes, and the Hottentots little conservatives.” De wisselwerking milieu-individu staat vast. Er
wordt inderdaad, wanneer het milieu ter sprake komt, voornamelijk geredekaveld over de ozonlaag en vervuilde wereldzeeën, maar wie staat er stil bij de pollution vanuit het milieu naar
de breinen van al die lieve, straks vijf miljard, mensen op aarde.
Hoe het milieu eveneens zodanig te wijzigen dat het gedrag van
het individu mee wijzigt en zich aanpast?
Eigenlijk heeft juffrouw Boekhoudt me niet begrepen, toen ik
haar laatst eens vroeg iets heel persoonlijks van haar te willen
hebben, bedoelende afkomstig uit haar huis. Ze bracht toen een
in Venetië gekocht asbakje mee. Dat was ver van wat ik bedoelde. Ik heb altijd gedacht dat zij meer perceptie had.
379 Idem pagina 150.
380 Idem pagina 151.
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19 maart 1972

Bracht mam rozen voor broer Theo’s verjaardag. Zij heeft hem
in Zwitserland opgebeld. Mam spreekt nogal luid want ik denk
dat zij een beetje doof is. Ik vertelde dat ik last van mijn maag
had. Ze riep uit: „Kind…” Die uitroep ging als een lieve schok
door me heen. Even later liep ze langs mijn stoel en legde even
haar hand op mijn voorhoofd. Ook dat was heel ongewoon
voor haar doen. Ik kan me niet herinneren wanneer dit voor het
laatst gebeurde. Zij is voortdurend bezig met de komst van broer
Hendrik. De gang moet nog geschilderd worden. Ze wilde me
voor mijn verjaardag een zonnescherm voor Amerbos geven.
Daar zou ik blij mee zijn.
The Observer publiceert een gesprek van twee hele pagina’s tussen Aurelio Peccei en Andrew Shonfield, de directeur van het
Royal Institute of International Affairs at Chatham House. 382
Aurelio is 64, Shonfield 55 jaar. Gerald Leach moderated. Na dit
gesprek te hebben gelezen ben ik opnieuw overtuigd dat de benadering van Skinner om te onderzoeken hoe gedrag opereert
en hoe het zou kunnen worden beïnvloed de natuurlijke follow-up moet zijn van mijn Club van Rome-werk; is minder individuele vrijheid en meer big brother guidance de prijs die voor
uiteindelijke overleving zal moeten worden betaald?
20 maart 1972

Dewi Sukarno belde, terug in Parijs vanuit Japan. Zij procedeert
tegen Japanse bladen over haar zogenaamde verloving met de
Spanjaard Francisco Paesa. Ze vroeg ook om knipsels uit Amerikaanse en Hollandse bladen.
Harisanto bereidt zich voor om naar Indonesië terug te keren.
Margaret en zoontje Toni zijn al in Jakarta. Zijn zus en zijn zwager, generaal Ashari,383 zijn ook terug in Indonesië Hij vraagt
me uit te zoeken hoe hij zijn boeken en spullen per boot vanuit
hier naar huis kan sturen, inbegrepen zijn auto.
Ontmoette Anton en Sue Koenen in de poffertjeskraam op het
381 B.F. Skinner, Beyond Freedom & Dignity, p. 210.
382 The Observer, 19 maart 1972.
383 De Indonesische ambassadeur in Tokio.
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„What we see is the death of others, as in Pascals famous metaphor: ‘Imagine a number of men in chains, all under sentence
of death, some of whom are each day butchered in the sight of
others; those remaining see their own condition in that of their
fellows, and looking at each other with grief and despair await
their turn.’ This is an image of the human condition.”381
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Malieveld. Zij werkt voor de Times en vertelde dat haar krant
geen letter over de Luns-affaire had gepubliceerd. Met een
straight face zei ze: „Altijd in het begin van het jaar hebben we
plaatsgebrek,”
„Maar die stemming van tien stemmen vóór en acht tegen om
zijn streken te onderzoeken was nieuws,” riep ik uit. Anton en
Sue meldden verder dat de affaire op het ministerie van Buitenlandse Zaken een ware explosie had veroorzaakt en tot een proLuns- en anti-Lunskamp had geleid. Bij een persconferentie,
vertelde Sue, was een regeringswoordvoerder bij het noemen
van mijn naam heel erg opgewonden geraakt, he was blue in the
face of anger. Anton zei ook zeker te weten dat binnen de NRC
„ontzettend veel gelazer over jou” is geweest. Het zal best waar
wezen. Ze zoeken het maar uit. Er is maar een verhaal dat waar
is en om dat boven water te krijgen worden stormen en orkanen veroorzaakt, vooral in de breinen van de verdoezelaars.
Sprak twee uur met lobbyist Martojo384 in restaurant het House
of Lords. Hij herhaalde dat het een stomme streek van Anak
Agung Gde Agung was geweest zo snel met een reactie op de
verhalen van Luns te zijn gekomen. „Hij heeft zich daarbij verkeken op de voorstelling van zaken door Luns dat hij, Anak
Agung, door de minister werd voorgesteld als Indonesische delegatieleider in Genève als pion van Bung Karno. Hij had als
diplomaat moeten bedenken: als ik dit zeg, wat zijn dan de
consequenties.” Ik vind dit geklets. Het is zoals het is geweest,
punt. En Anak Agung legde de kaarten op tafel. Volgens Martojo is Jakarta niet blij met een onderzoek naar Luns. Dit stond
laatst ook in De Telegraaf dus wie zegt me dat hij niet „de jongens” van Goeman Borgesius napraat.
21 maart 1972

Vanmorgen moest ik de ramen sluiten vanwege de ondraaglijke
benzinestank all over Amerbos. Ik dacht eerst dat men een auto
aan het repareren was. Maar de stank was alom.
De AULA-pocket met het Club van Rome-rapport is verschenen.
22 maart 1972

Ralph Nijendorff belde. Hij komt vanavond.
At met mam een omelet op het terras in Lage Vuursche. Bleef
wat nazitten, omdat ik voelde dat zij nog niet weg wilde. Zij
heeft ook nog last van haar knie en been, maar over een arts
raadplegen piekert zij niet.
384 Martojo kende ook dr. Zairin Zain en omgekeerd. Maar wat zijn positie precies was
heb ik nooit kunnen ontdekken.
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23 maart 1972

Na alle gegevens nog eens op een rij te hebben gezet, ook die
van Martojo, zou Sumitro Djojohadikusomo, nu minister in
Suharto’s kabinet, in Genève een slimme zet hebben bedacht,
namelijk premier Harahap een telegram naar hun delegatie te
laten zenden, waarin stond dat als de Nederlandse delegatie niet
zou toegeven er gedreigd moest worden met afbreken – en dus
het mislukken – van de conferentie. De Indonesiërs lieten Harahaps telegram opzettelijk naar de Nederlandse delegatie uitlekken. Luns sprong boven op de kast, belde Willem Drees en
speelde het spel terug. Later had Luns opzettelijk de fake cable in
de schoenen van „boosdoener” Sukarno geschoven, om in verband met het staatsbezoek van koningin Juliana met een schone
lei te kunnen beginnen. Anak Agung haastte zich te melden dat
er nooit een telegram van Sukarno in Genève was geweest.
Daarmee ligt weliswaar het gelieg van Luns onherroepelijk vast,
maar de grote vraag is nu: was er een dergelijk telegram van
385 Later zou Lorenzo zijn vader dood aantreffen als gevolg van diens AIDS-ziekte.
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Stopte in Utrecht bij Gerard Croiset. Volgens hem is de in Argentinië ontvoerde Fiat-directeur, Oberdan Sallustro, reeds
door guerrilla’s om het leven gebracht. Hij vond dat ik Frits
Böttcher mijn gevoelens kenbaar moest maken dat hij me bewust bij de presentatie van het AULA-boekje had uitgesloten.
„Het is geen groot man,” zei Gerard, maar dat wisten we al.
Zag Wil Ledel met zijn zoon Lorenzo (12) op een tramhalte.
Deze vorm van kinderen krijgen is een ernstige vorm van oneerlijkheid tegenover jezelf en tegenover het kind.385 Of is het
alleen maar botte domheid? Doet het er nog toe nu ze toch van
plan zijn om de act of creation terug te brengen tot reageerbuiswerk? Het blijft onder alle omstandigheden een gigantische
gok – kinderen krijgen.
Wat in de huidige puinhoop nog de moeite waard is, is de smile
van een lekker ventje, als een mooie bloem in een bed van struiken.
Ontmoette Wim Klinkenberg, die net als Anton Koenen bij gerucht had vernomen dat André Spoor „van hogerhand” het advies had gekregen mij links te laten liggen.
Meneer Lachman kan schelden op Jack Anderson wat hij wil,
maar na bijna in zijn eentje het ITT- schandaal in de openbaarheid te hebben gebracht, heeft hij nu weer onthuld dat de CIA
zijn uiterste best heeft gedaan om te voorkomen dat Salvador Allende in 1970 tot president van Chili zou worden gekozen.
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Harahap? Was dit het spel van Sumitro? Opvallend was trouwens ook dat Sumitro gewoon – in de trant van Luns (kan je
nagaan wat dat voor een man is) – in een televisiegesprek heeft
gezegd dat het inderdaad beter was de schuld op Sukarno te
schuiven „nu hij toch dood was.” Ik heb Anak Agung Gde
Agung hierover geschreven met de vraag wat zijn commentaar
was. „God zij dank,” eindigde ik, „zijn er ook nog rechtschapen Indonesiërs, die misschien niet met Bapak bevriend waren,
maar dergelijke smerige leugens niet ongepasseerd laten gaan.”
Ik zei tegen Wim Klinkenberg: „Zal ik deze nieuwste Genèveinformatie aan Henk Hofland doorspelen?” Hij antwoordde:
„Dat begrijpt hij niet.” Gerard Croiset was van mening: „Je
moet eigenlijk nog twee aanvullende gegevens hebben voor je
verhaal helemaal rond zit.”
„Freud also several times said of Nietzsche that he had a more
penetrating knowledge of himself than any other man who
ever lived or was likely to live.”386
24 maart 1972

Mejuffrouw Büringh Boekhoudt is jarig; hoeveel jaartjes nog?
Toen Henk Hofland na het eerste artikel in Propria Cures, waarin hij voor de affaire door mij bekritiseerd werd, op De Kring
tegen Tim Krabbé – redacteur van Propria Cures – aanliep, vroeg
hij Tim: „Ben je PC-redacteur?” en gaf hem toen een klap in
zijn gezicht. Hierop volgde een bijna scheuring in de PC-redactie. Ik merkte dit ook duidelijk toen ik laatst even op de redactie was.
Time meldt inderdaad dat Dewi Sukarno een proces in Tokio is
begonnen omdat haar Spaanse vriend van banden met de maffia werd beschuldigd. „‘This is really too much,’ she blazed ‘at
last I have decided to do something about the bad habit of
week-lies to create a false and damaging image about myself’.”
Het verhaal van Marlon Brando en zijn 13-jarige zoon Christian – eveneens in Time – herbevestigt op welke totaal onverantwoordelijke wijze met kinderen wordt omgesprongen.
THE PLOT. A 13-year-old boy named
Christian disappears, and his father, who
is divorced from his mother, hires a private eye to find him. The detective (who,
incidentally, is handicapped by having
artificial hands) gets a helicopter and
cruises along the Gulf of California,
looking for a blue Volkswagen truck in

386 Uit Twilight of the idols: The Anti-Christ.
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which Christian is supposed to be riding.
Eventually the detective spots the truck
parked at a tent camp in a remote area of
Baja California. He lands at a nearby
town, organizes a detachment of Mexican police and raids the camp. Christian,
who is hiding behind a pile of clothes,
tries to make a run for it. In a sleeping
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the judge postpones the hearing for a
month and for that period gives the father
permission to take his son to Paris, where
he is working. Fadeout, with the mother
denying she had anything to do with the
adventure. THE CAST: Father--Marlon
Brando. Mother--Anna Kashfi. Private
Eye--Jay Armes. Christian--Christian
Devi Brando.

Toen ik bij de bejaarde tandarts Van Raap op de Prinsengracht
binnenwandelde, verwelkomde hij me met de woorden: „Zo
vechtersbaas: om in je eentje de hele boel op stang te jagen…”
Vraag mezelf af: zou ik Henk hebben teruggeslagen? Denk van
wel. Juist hem.
25 maart 1972

Ben een stuk dagboek verloren plus een knipsel van PC over
Hofland.
Oeroeg was hier. Hij sliep tussen Peter en mij in. Bewerkte ons
een voor een en toen het allemaal was gebeurd mompelde hij
voor het slapen gaan: „Twee-nul voor Indonesië.”
(wordt vervolgd)
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bag is a naked 21-year-old girl, who refuses to give her name. Also present are
six hippiesque men and a woman, who
say that Christian’s mother offered them
each $10,000 ‘to heist the boy’ for a while (there are enough provisions in camp
for several months). After a courtroom
scene, in which the father appeals to
have Christian put in his custody (he has
been sharing the boy with the mother),
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