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INLEIDING

De uitgever zond me de drukproef van dit deel Memoires uit 19721973. Ik lees er op nieuwjaarsdag 2004 in. Ik beleef opnieuw wat
meer dan 30 jaar geleden gebeurde. Ik was toen 47-48 jaar. Ben nu
78-79. Vrijwel in het begin van deel 14 biecht ik, naar aanleiding
van een incidentje om me heen, mijn misschien grootste zonde op
als kind jegens mijn ouders. Ik herinner me, dat deze aantekening
ook letterlijk in mijn dagboek stond. Bij het samenstellen van dit
deel dagboek veel later, toen ik in Zuid-Afrika woonde, lang nadat
mijn ouders waren overleden, voerde ik een discussietje met mezelf. Het was onvoorstelbaar slecht wat ik had gedaan, ook al was
het een tijd van oorlog en schaarste. Was het nodig deze zonde zovele jaren later te vermelden? Het antwoord is een volmondig
„ja.”
Heilige boontjes bestaan niet. Niemand legt een foutloos parcours
af. Waarom pretenderen om een ongecensureerd dagboek te publiceren en tegelijkertijd de donkere zijden „ausradieren?” Zelfbedrog schaadt op de eerste plaats hem, die zich van onwaarheid bedient. Terugkijkend op een dagboek dat in 1935 begon, concludeerde ik, ook toen ik nog zeer jong was, dat dergelijke notities
hun waarde alleen behouden, wanneer een maximum aan eerlijkheid domineert. Ik schreef dan ook de rotte dingen op.
Op De Horst hing boven mijn kinderbed een tegel die ik van Sint
Nicolaas had gekregen, met de woorden: „Eet wat gaar is, drink
wat klaar is en spreek wat waar is.” Het zou een fataal advies worden, een leven lang. Een journalist, die de blote waarheid meldt, is
in de 20ste eeuw onbruikbaar en min of meer ten dode opgeschreven. Hij roept tegenkrachten op, die hem levenslang als nog meetellende schrijver uitschakelen. En toch belandde ik in 1992 liever
(met opgeheven hoofd) in de armenuitkering van Amsterdam, dan
om ooit te heulen met de wolven in het bos ten koste van mijn
zelfrespect.
De les van mijn hele dagboek, ook na 50 jaar journalist te zijn geweest, zou moeten zijn, althans voor wie the happy ending in 2000
voor ogen staat met een overwinning op de staat, dat integer door
het leven gaan uiteindelijk de victorie garandeert. Het maakt een
levenswandel tot een ware pelgrimstocht. Hij, die dit voorbeeld
op weg naar het einde volgt, zal ontdekken, dat men alleen dan
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met een gerust hart het hiernamaals, door Francois Rabelais
(1490-1553) omschreven als „le grand peutêtre”, betreedt,wanneer men zichzelf op de dag des oordeels recht in de ogen kan kijken.
Willem Oltmans, 1 januari 2004
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27 maart 1972

Wanneer Peter op Tamerbos1 is, heb ik geen behoefte om me
in mijn dagboek terug te trekken. Dan schrijf ik minder of niet.
We bleven thuis en genoten van ons contact. Peter ziet er onwaarschijnlijk gezond uit. Hij is bruingebrand. Zijn blonde haar
steekt mooi af. Hij is nu weer terug in Tilburg om twee examens (economie en geografie) te doen voor zijn atheneumdiploma.
Telefoneerde vanavond met ambassadeur Anak Agung Gde
Agung in Wenen, nadat hij van een officieel diner was thuisgekomen.2 Hij had, na ontvangst van mijn laatste brief die gebaseerd was op de informatie van de lobbyist Martojo, namelijk
dat er wel degelijk een telegram van premier Harahap naar Genève was gegaan (dat Luns in handen had gekregen omdat het
hem opzettelijk door de Indonesiërs was toegespeeld), nog eens
door zijn mappen en papieren gebladerd. Het telegram dat het
dichtste bij mijn nieuwste informatie kwam was een boodschap
gedateerd op 1 februari 1956 aan delegatieleider en minister
van Buitenlandse Zaken Anak Gde Agung van premier Burhanuddin Harahap. Het instrueerde het volgende: „U mag tot
paraferen overgaan, als Nederland akkoord gaat met FINEC (de
door Indonesië voorgestelde schuldenregeling) en wij tevreden
kunnen zijn over Irian-Barat (Nieuw-Guinea) … .”
Zou dit het telegram zijn dat Luns in handen had gekregen? De
ambassadeur sprak wel tien minuten over de dramatische vergaderingen in Genève en het wankele kabinet dat hem dekking
moest geven. „Ik heb vanavond nog eens alle telegrammen van
die bijeenkomst doorgebladerd,” aldus de ambassadeur.
„Dus u is van een spelletje van Sumitro Djojohadikusomo3
niets bekend?” vroeg ik. Het maakte op mij maar een aarzelende, zwakke indruk.
„Voor mij komen die verhalen allemaal uit de koker van meneer
Ernst Utrecht. Indien u dat zou publiceren zou ik u moeten te1
2
3

Onze naam voor Amerbos 205.
Het ging over de vraag of Joseph Luns had gelogen over de Conferentie van Genève
1955-1956.
Zie Memoires 1971-1972.
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genspreken.” Ik verzekerde hem dat ik me aan zijn bevestigingen en ontkenningen zou houden en dat ik met professor
Utrecht over deze zaak geen contact onderhield. Ik ken mijn
pappenheimers. Anak Agung voorspelde dat ik meer verrassingen in zijn komende boek zou aantreffen.
Nauwelijks was ik van mijn werkkamer naar een etage hoger,
mijn slaapkamer, gelopen of de heer Martojo telefoneerde me,
ondanks het late uur. Ik was flabbergasted en zei: „Ik heb het
juist over u gehad met ambassadeur Anak Agung.”
„Dat weet ik,” antwoordde de man ook nog. Het kon niet anders dan dat niet alleen mijn gesprek met ambassadeur Anak
Agung was afgeluisterd, maar dat deze Martojo ook in het kamp
van „de vijand” zat – wat me overigens nauwelijks meer verwonderde. „Natuurlijk ontkent Anak Agung het bestaan van
het bewuste telegram van Harahap,” vervolgde Martojo. Met
wat denken de heren in Den Haag me, waarin te kunnen laten
tippelen?
28 maart 1972

Geen oog dichtgedaan. Schrok wakker omdat ik droomde dat
mam met een emotionele stem zei dat er iets was. Ik antwoordde dat ik direct zou komen, maar dat hoefde niet „want ik heb
mijn vier kinderen bij me,” was haar antwoord. Hierdoor lag
ik nog langer wakker.
Peter zei dat zijn moeder de Luns-affaire op de voet had gevolgd „en zij is trots op je.”
Henk Hofland schrijft nu televisiekritieken. Deze ademen zijn
misselijke gemoedstoestand uit.
Om 18.30 uur organiseerde Carel Enkelaar in zijn huis in Hilversum een meeting met een aantal medewerkers (en mij) om
Gerard Croiset nog eens van A tot Z naar de moord in Dallas
op JFK te laten kijken.
„Voor mij,” zei Gerard, „blijft de hoofdzaak de schutting op
dat grasveldje vanwaar het beslissende dodelijk schot op Kennedy is afgevuurd en niet, zoals ze zeggen, vanuit dat gebouw
waar Oswald zou hebben gezeten. Hij was er wel trouwens.
De man, die de president eigenlijk heeft doodgeschoten leeft
nog. Er zijn in het geheel vier schoten gevallen. Er waren op
verschillende plaatsen moordenaars opgesteld. Ze schoten allemaal vanuit dezelfde richting. En ik zie ook weer die man met
die vioolkist, waar een geweer in heeft gezeten,” aldus Croiset.
Hij vervolgde: „George de Mohrenschildt was de schakel tussen enerzijds de oliebaronnen en anderzijds de Cubanen.” We
vroegen hem opnieuw naar de eigenaar van de ranch waar hij
2
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De man die het dodelijke schot uiteindelijk afvuurde zou buiten Fort Worth in de bergen wonen. Gerard zette enkele kruisjes op de kaart, die we hadden meegebracht. Hij beschreef een
blokhut en een kruidenierswinkel. Op de vraag of hij nu nog
leefde, zei Croiset: „Man dat weet ik niet.” Een Cubaan die
ook had meegedaan woonde 11,5 kilometer verderop. Om er
te komen moest je een riviertje oversteken. Hij was uitgesproken beslist over het aantal schutters, namelijk vijf. Twee van
3

Amsterdam

eerder van had gezegd dat daar het complot tegen JFK feitelijk
in elkaar was gezet. Hij tekende de ranch, gaf aan waar paardenstallen waren en waar garages. Hij dacht echter dat een gedeelte van het JFK-complot in een hotel in Dallas was uitgedokterd. Hij sprak over een gezette man, die sigaren rookte. Maar
hij handhaafde zijn mening dat de ranch bewoond werd door
een van de voornaamste samenzweerders, die deze plaats meer
als buitenverblijf gebruikte.
Ik beschreef Sylvester Dason, de vriend van George de Mohrenschildt, die eveneens op een ranch woond, en die me al enige
malen had uitnodigd. Deze informatie zei Croiset echter niets.
Daarop toonde ik de beroemde foto van Lee Harvey Oswald
met het geweer waarmee hij JFK zou hebben vermoord (en waar
Life Magazine zoveel ophef over maakte). De foto zei Croiset
opnieuw niets. Integendeel. Hij deelde mee dat het geweer
waarmee Oswald werd gefotografeerd niet hetzelfde geweer is
als waarmee JFK werd vermoord.
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achteren, van de zijde van het Book Depositor, waarvan Oswald
er een was en drie van de andere kant bij de schutting. Ik bracht
het gesprek op Loran Hall, die ik in Californië had gefilmd en
die 50.000 dollar had aangeboden gekregen als hij mee zou
doen. Croiset: „Die Hall weet wie het wel heeft gedaan.” De
paragnost meende dat als we maar eenmaal de hut zouden kunnen vinden van de man die het dodelijke schot loste, we met
zijn hulp ook andere gegevens boven water zouden kunnen
krijgen.
Bij verder doorvragen zei Croiset dat twee of drie van de schutters nog in leven waren. Er zaten zes man in het doodseskader,
drie ervan waren dood. Zij waren vermoord. Een overleed in
een huis en twee verloren hun leven op straat. Zij waren te loslippig geweest.
We waren ook langdurig bezig geweest met Sylvester Dason.
Croiset beschreef de man in detail. Hij was bijvoorbeeld nog
niet zo lang geleden geopereerd aan de rechterkant van zijn
buik. Hij gaat met een tweemotorig propellertoestel naar zijn
ranch. Rijdt uitstekend paard. Hij heeft een tijd met een stok
gelopen vanwege een beenbreuk.
Marina Oswald wist van de hele zaak niets. Moeder Marguerite Oswald vermoedde een aantal dingen en heeft stukjes gegevens, die zij met veel fantasie aan elkaar probeert te breien.
George de Mohrenschildt had mij een aantal indicaties gegeven
dat hij bij de zaak betrokken was. „Als hij een keer goed dronken
is vertelt hij de rest,” aldus Croiset. Hij gaf het nog steeds een
goede kans dat George vroeg of laat zijn mond open zou doen.
„Hij zit in nog veel meer gevaarlijke zaken. Hij hoopt als de
mastermind achter de schermen toch in de publiciteit te komen,
opdat hij de eer zal krijgen de moordenaar te zijn geweest.”
Enkelaar vroeg: „Loopt Willem gevaar?”
„Nee,” zei Gerard: „Hij zou rustig naar die ranch kunnen gaan
om Sylvester Dason te ontmoeten. Hij vermoedt toch al dat
Willem hem verdenkt.” Wanneer we eenmaal de hut – in locatie op de kaart aangegeven – zouden hebben gevonden kunnen we verder zoeken. „De moordaanslag heeft 900.000 dollar
gekost,” aldus Croiset, „en de kerels die hebben geschoten
hebben (zowat) niets gekregen.”
29 maart 19724

Telefoneerde met Croiset dat ik van mening was dat Enkelaar
4

Ik schrijf die dagen over de Indische jongen Janto, die vrij regelmatig langskwam,
maar ik herinner me verder absoluut niets van hem. Hetzelfde geldt voor Charles
Couzijn.
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30 maart 1972

Gisteren belde Peter dat hij even in Amsterdam zou zijn om ergens foto’s met George te gaan maken. Ik geloofde er steeds
minder van. Desnoods dat van die modefoto’s nog wel, maar
de zaak zit toch fout.5 De meeste gays liegen er maar op los. Gisteren viel ik onverwacht bij Frits van Eeden binnen en betrapte hem er op met Jolle Jolles6 en een andere jongen een nieuwe
auto onder de loep te nemen, die Jolle voor hem had opgescharreld. Nu pas begreep ik dat Frits met Jolles naar Londen
was geweest. Nu begreep ik ook, waarom Jolles de laatste tijd
zo vreemd deed. Wanneer je eenmaal de waarheid over bijna
iedereen weet, blijft er weinig over om te respecteren, te bewonderen of dierbaar te zijn.
Lobbyist Martojo telefoneerde. Hij kondigt aan dat Gijs van
der Wiel van de RVD het telegram dat Luns zou hebben onderschept wel tevoorschijn zou kunnen toveren, en waarvan Anak
Agung ontkende dat het er ooit was geweest. Anders zou Luns
bereid zijn het vrij te geven „als hij lief zal worden aangekeken.” Hij vervolgde: „Nu u Anak Agung over deze zaken
heeft opgebeld, zal hij zijn boek moeten veranderen.” Daar
ging het dus om! Door mij die zogenaamde inlichtingen te verschaffen, wetende dat ik opheldering in Wenen zou gaan vragen, heeft men Anak Agung Gde Agung willen afschrikken.
Mam is over haar toeren. Haar muziekvriendin Jet TasmanVerrijn Stuart is plotseling overleden. De begrafenis is morgen.
Ik vond haar een buitengewoon mens. Maakte zelf dikwijls
kwartet met haar.
Heb al enige dagen last van mijn maag. „Je slijmvliezen zijn
ontstoken,” aldus Croiset. „Er zijn pillen voor.”
Seymour Hersch van de New York Times 7 heeft in Hanoi vijftien uur met kolonel Ha Van Lau gesproken. Volgens de Amerikaanse journalist hebben de Noord-Vietnamezen een buitengewoon realistische kijk op de toekomstige ontwikkelingen en
relatie met Zuid-Vietnam. Kolonel Ha Van Lau was zich volgens Seymour terdege bewust dat er in het Zuiden ook krachten existeerden, die tegen het communisme waren. Er zou een
compromis moeten worden gevonden.8
5
6
7
8

Laat ik het erkennen: ik was hondsjaloers; volkomen onnodig.
President-directeur van het ANP.
Hij was de journalist die de moorden van Amerikaanse militairen in My Lai in de publiciteit bracht.
Overgenomen in NRC Handelsblad, 30 maart 1972.

5
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er gisteravond veel te veel buitenstaanders bij had gehaald. Hij
dacht er ook zo over. Hij had er Carel reeds over aangesproken.
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Intussen is in Marlborough House een overeenkomst getekend
tussen Dom Mintoff en lord Carrington voor Engeland over
bases op Malta. Luns schitterde door afwezigheid. Het akkoord
geldt voor zeven jaar.
31 maart 1972

Dr. C.C. Delprat zei geen indicaties te hebben dat mijn slijmvliezen waren ontstoken. Hij gaf me twee soorten pillen voor
mijn maag. Peter en ik mogen hem allebei.
We liepen tegen Frits Pengel uit Suriname aan.9 Hij was met
zijn twee zonen van elf en negen jaar. De oudste is een beauty,
blond haar en een donkere huid.
1 april 1972

Een lieve brief van collega Bernard Person uit New York. „Je
hebt je opnieuw een werkelijke vriend betoond.” Ik heb hem
bij Bouke Poelstra van Eva geïntroduceerd. Hij schijnt over de
Amerikaanse Woman’s Lib te gaan schrijven. Zijn huishuur is
vijfhonderd dollar per maand. Hij wordt ouder en heeft moeite zich staande te houden. Niemand van zijn voormalige werkgevers, ook Hofland niet, steekt een hand uit. Person: „Wat
mij in je brief het meeste aantrok, was je bijzonder aardige aanbod om te helpen bij de onderhandelingen over het honorarium. In dat opzicht ben ik inderdaad nooit een held geweest.”
Daarin kan ik hem een hand geven. Hij eindigde met: „Thanks
a million.”10
Frits Pengel vroeg gisteren: „Wat heb je toch tegen Luns?” Er
was ook in Paramaribo over gesproken. Ik antwoordde: „Eigenlijk helemaal niets. Alleen als hij liegt of het gedrukt staat,
ook over een aantal vrienden van mij, kom ik in het geweer.
That’s all.”
Pravda heeft een vrij scherpe aanval op Joseph Luns gelanceerd,
omdat hij bij besprekingen in Londen druk heeft uitgeoefend
om aan de wensen van de Amerikanen tegemoet te komen en
de NAVO-uitgaven met een miljard te verhogen. Dit zal vooral
de oorlogsindustrie plezierig vinden. Wat brengt een man als
Luns ertoe om zoiets te doen? De sovjetkrant vraagt zich af hoe
lang nog de volkeren van West-Europa in de sprookjes over de
Russische dreiging zullen geloven.
Vandaag is C.J.I.M. Welter, oud-minister van Koloniën, gecremeerd. Een post die in geen staatsbestel meer past. Hij was een
der laatste der mohikanen uit het imperialistische tijdperk.
9 Hoofd Surinaamse televisie. Zie Memoires 1953-1957.
10 Brief van 29 maart 1972. Zie bijlage 1.
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2 april 1972

3 april 1972

Om 10.30 uur verliet ik Erft. Het deed pijn. Santo’s ogen hebben voor mij een uitstraling van onuitsprekelijke rust en vertrouwen. We waren onvoorstelbaar dicht bij elkaar in alles.
Als om dit afscheid te vergeten reed ik als een bezetene terug
naar Bilthoven: 10.50 uur in München-Gladbach, 11.15 uur bij
de grens (Venlo) en 12.45 uur bij mam. Arme auto.
Lunchte met mam in Lage Vuursche. Zij zei dat zij broer Hendrik, als hij kwam, iets uit haar huis zou laten uitzoeken, „want
misschien komt hij nooit meer terug.” Dat laatste ging me door
merg en been. Het klonk zo finaal.
Aurelio Peccei is in Buenos Aires en lijkt te bemiddelen in de
zaak van de ontvoerde Fiat-directeur, Oberdan Sallustro.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schrijft een kaartje om eens
naar haar flat te komen kijken. Sinds de Luns-affaire ben ik niet
meer „lieve” maar „beste” Wim, wat me zeer tegenvalt.
4 april 1972

Ontmoette Martojo opnieuw in Terminus in Den Haag. Ik
raak steeds meer overtuigd dat hij op me wordt afgestuurd om
onjuiste „informatie” door te geven. Hij doet me aan de affaire-Verrips denken.
Peter ontmoette ik in Den Haag. We aten thuis met Richard
die een uur te laat kwam. Daar zei ik iets van, hoewel hij het
wel nooit zal leren punctueel te zijn. Casper was er ook en het
was bijzonder met drie vrienden om me heen. Casper voelt
zich een beetje „een dictator” want hij heeft moeite om de in11 Zie Memoires: 1953-1957.

7
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Reed naar Kapellen/Erft in de buurt van Neuss in West-Duitsland om Harisanto te bezoeken. Ik geloof dat zijn bejaarde
schoonmoeder vond dat we te veel in elkaar opgingen en te
weinig aandacht aan haar besteedden. We gingen om 01.00 uur
naar bed en hadden elkaar nog steeds veel te vertellen. Ik had
hem willen omstrengelen vanwege het compleet veilige gevoel
dat hij me geeft. Hij straalt voor mij de typisch Javaanse liefheid
en nobelheid uit. Ik dacht aan mijn vader en diens Javaanse
vriend, Milono, een generatie voor ons.11
Ik hield zijn hand vast en voelde het leven in zijn body en bepaalde trillingen in reactie. Het hield me heel lang wakker. Hij
zei Peter te adviseren van Ivan Illich Deschooling Society te lezen.

1972 – 1973
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zichten, die medestudenten hem vragen, op vergaderingen
naar voren te brengen en te vertolken wanneer hij voelt dat hij
iets heel anders zou moeten zeggen. Hij maakte bovendien de
opmerking dat zoals we met vier vrienden samen waren, dit
met vrouwen onmogelijk was. Het ergerde me overigens dat
hij vrijwel een hele fles Courvoisier leeg dronk, weliswaar geholpen door Richard.
5 april 1972

Belde Aurelio Peccei op in Buenos Aires. Hij wilde me natuurlijk een interview geven: „for you Willem and for Enkelaar.”
Ik probeerde de NOS te interesseren in een trip naar Argentinië. Dan zou ik bovendien mijn Argentijnse vriend van Yale,
Freddy Heath, eindelijk terugzien.
Schreef twee pagina’s voor CBS over de JFK-affaire. Ze moeten
meedoen aan het financieren van de kosten van het Dallas-project.
6 april 1972

Wil Heeres heeft van het State Department een brief los gekregen, die andermaal bevestigt dat er geen Amerikaanse toezeggingen in de kwestie-Nieuw-Guinea waren. Had die brief
graag krachtiger gesteld willen hebben.12
Een lullige brief van Max van der Stoel, getekend door mejuffrouw Poelhekke.13 De tweede alinea kan je niet lezen zonder de
droogkloterige uitdrukking van de mans gezicht erbij te denken. Je voelt dat die zaak doodbloedt.
Carel Enkelaar belde: „Ik heb redenen om de Argentiniëreportage niet door de NOS te laten maken. Ik heb Richard
Schoonhoven (KRO) gebeld. Zorg ik niet goed voor je? Schoonhoven gaf me door aan Ed van Westerloo. Hij belde later terug
dat de KRO het niet kon doen. Langebent moest ministers interviewen bij UNCTAD. Felix Huizinga mocht niet. Belde Wibo
van de Linde. Vliegensvlug beraad. „Geen poen, Willem.”
René Eijbersen was in Chili, dus zou ik met hem in Buenos
Aires kunnen filmen.
Ontmoette Harry Hagedorn in saunabad Thermos. Bleek dat
ik „eens” tegen Mora Henskens in New York had gezegd: „Ik
hoop niet dat ik morgen met die ouwehoer in het vliegtuig
hoef te zitten,” doelende op Hagedorn. Mora kletste mijn opmerking door aan Ewout Quispel, die zijn vriend Hagedorn
waarschuwde. Dit blijkt veel kwaad bloed te hebben gezet.
12 Zie bijlage 2.
13 Zie bijlage 3.
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7 april 1972

Croiset: „Ik verwacht niet dat je naar Argentinië gaat. Had je in
Duitsland gewoond, dan was het voor elkaar gekomen, daar
hebben ze meer geld. Je moet niet denken dat ze tegen jou zijn.
Er is geen geld voor.” Ed van Westerloo belde: „Ik kan het niet
doen Willem.” De NCRV hetzelfde.
VMF informeert me dat de Raad van Bestuur van het concern
op dit moment geen nut ziet in het openen van een gesprek over
zaken doen met de Sovjet-Unie.
Een huisvrouw uit Nijmegen met twee kinderen, een jongen
en een meisje, belde om sympathie te betuigen met mijn gevecht tegen Luns. „Ik dacht: zalig dat er eens iemand is die dat
durft...,” zei ze.
8 april 1972

We haalden een visje en bleven thuis. Peters vriendin Leonie
uit Maastricht kwam, wat Peter happy maakte.
Janto belde. Hij heeft mijn raad opgevolgd en heeft zich ingeschreven voor een opleiding tot schoonheidsspecialist.14
Casper heeft tegen niemand gezegd dat hij naar Londen ging
om Pauline te bezoeken.
Ik mis vijfenzestig gulden. Waar zijn ze gebleven? Peter zei dat
de manier waarop ik erover sprak hem een schuldgevoel gaf.
Aan hem denk ik geen moment. Ik dacht aan Casper en met
tegenzin noteer ik die gedachte. Waarom verdenk ik anderen
in plaats van aan te nemen dat ik het geld gewoon heb verloren. Ik vraag me af of dat door mijn jeugd op De Horst komt.
Ik nam toen dikwijls geld uit mams tas. Zij merkte het nooit.
Soms, als er geen geld in haar tas zat, haalde ik de sleutel van de
brandkast eruit en nam geld uit de kluis in de studeerkamer van
mijn vader. Tot ik eindelijk werd betrapt en toen was het voor
goed afgelopen.15
14 Weet nog altijd niet wie Janto was: herinner me hem helemaal niet.
15 Geloof dat dit de eerste keer is dat ik de donkerste herinnering uit mijn jeugd in
mijn dagboek te berde breng: denk dat dit ook het slechtste was wat ik ooit heb gedaan.
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Ook had Ewout Hagedorn geschreven dat het State Department in Washington Nederlanders in de VS zou benaderen om
te horen, hoe zij over Oltmans denken. Ewout had eraan toegevoegd: „Worden jullie bij de NOS niet moe, nu hij ook nog
eens tegen Luns is begonnen?” Dat was de lieve Ewout, die ik
nog eens een blauwe maandag onderdak in Kew Gardens heb
verleend.
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Spartacus wordt momenteel door het Bolshoi ballet in Parijs
opgevoerd. David Stevens schrijft in de Herald Tribune16 dat
„Khatchaturians banal score wears very thin, and so does the
black-and-white morality (…). Yet, Yuri Grigorovich has
achieved some impressive and moving moments. A scene of
inquietude and consolation for Vladimir Vasiliev and Ekaterine
Maximova, as Spartacus’ wife, Frigia, is followed by spectacular
impaling of the hero by Roman spears, and Frigia’s lament over
a corpse that seems to be supported by the disembodied hands
of the downtrodden (…).”
Love is a kind of warfare – Ovidius.
9 april 1972

De afgelopen weken zijn ongewoon geweest. Nu zijn ze allemaal weg. Casper zei in bed dat hij nooit had gedacht nog eens
op die manier naast me te liggen. Hij was aanvankelijk naar
Amerbos gekomen uit nieuwsgierigheid. Peter belde na terugkeer in Oostelbeers. Alles stond in bloei. Hij ging voor het
donker werd nog het bos in. Nu is het stil in huis. Ik krijg er
haast tranen van in mijn ogen.
10 april 1972

De actualiteitenchef van de AVRO, Wibo van de Linde, heeft
gesolliciteerd naar een baan bij het Hoge Commissariaat voor
Vluchtelingen van de VN in Genève. Op zijn sollicitatieformulier gaf hij de secretaris-generaal van de NAVO Joseph Luns als
referentie op. Bij navraag zei Luns: „Dat is hoogst merkwaardig, ik ken de goede man niet.” Dit leidde tot een negatieve
reactie in Genève. Wibo in de gordijnen. Hij belde Luns en
herinnerde hem eraan hem wel eens op Schiphol te hebben
geïnterviewd. Dit deed een lampje branden. Luns beloofde alsnog een briefje naar Genève te zenden dat hij Wibo „goed”
kende. Het verhaal is van Henk van der Meijden.
Ontmoette Emile van Konijnenburg in Den Haag. „Sukarno
is uiteindelijk over de Amerikanen gestruikeld,” zei hij doelende op de CIA-coup van 1965. Hij ziet het optreden van Washington in Zuidoost-Azië en de wereld precies als ik. „Moet je
nagaan, zij hebben nu plastic bommen uitgevonden, opdat je
met röntgenstralen de scherven in een lichaam niet meer kan
opsporen.”
Hij vond, net als ik, het belangrijkste aspect in de Anak Agungaffaire dat Luns over Bung Karno had gelogen. Ik tekende er
16 Herald Tribune, 7 april 1972.
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11 april 1972

Uitstekend gesprek met Carel Enkelaar over hoe verder te gaan
met de JFK-reportage. We namen „de trekker” door bestemd
voor CBS om hun financiële medewerking te krijgen. Hij voegde uitstekende punten toe. Croiset had hem opgebeld: ik moest
op dit moment vooral niet voor de NOS naar Dallas gaan, want
Enkelaar zou er intern bij de NOS het grootste gelazer over krijgen. Dat was een fijn steuntje in de rug! Hij denkt trouwens
niet dat CBS mee zal gaan doen. Ook zo opwekkend. Hij vindt
dat we een onafhankelijke geldschieter zouden moeten proberen te vinden. Croiset had Enkelaar gezegd dat we die in acht
weken te pakken zouden krijgen. Dit alles betekent dat er momenteel geen mogelijkheid is de vele aanwijzingen van Croiset
in de zaak nader te onderzoeken.
Al zeg ik er weinig over in deze bladzijden, ik ben al dagenlang
diep onder de indruk van het Vietcong-offensief in ZuidoostAzië. Die mannen zijn werkelijke helden. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Een volmaakt zinloze slachtpartij, die nu
al tien jaren voortduurt. Niemand in Washington heeft de moed
er een einde aan te maken. Emile van Konijnenburg sprak over
„een wereldwijde mentale malaise.” Dat is het precies.
12 april 1972

De televisiebeelden uit Vietnam zijn opnieuw schokkend.17
17 Zie de foto’s in dit boek.
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bij aan dat hij tevens wilde goedpraten dat hij altijd een bezoek
van Sukarno aan Nederland had tegengehouden, terwijl toch
alle voormalige „koloniale rebellen” – zelfs Patrice Lumumba
in Brussel – wel door imperialistische overheersers naar hun
hoofdsteden waren gehaald. Hij vond dat André Spoor het telegram van premier Harahap bij de Rijksvoorlichtingsdienst
zou moeten opvragen. Hij wist dat Mochtar Lubis nu bezig was
met mevrouw Hartini Sukarno memoires te schrijven.
Konijn moedigde me aan films in de Sovjet-Unie te maken,
„want met een dergelijke boodschap vanuit daar zou je kunnen
bijdragen tot het openen van de ogen in West-Europa. Want
van daaruit zou je ook aan verdere zakelijke contacten kunnen
gaan werken.” Ik zei hem met dr. Jermen Gvishiani in contact
te willen brengen, maar daar wilde hij eerst over nadenken.
Oberdan Sallustro van Fiat is nu definitief dood, „terechtgesteld” door guerrilla’s, zoals Croiset heeft voorspeld. Was ik nu
maar in Buenos Aires.
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Een meneer Van Os telefoneerde om zich te beklagen over het
feit dat margarine hartinfarcten veroorzaakte, en of ik een methode wist om dit in de Sovjet-Unie te helpen bekendmaken.
Ik zei onmiddellijk dat me dit een slechte gedachte leek, omdat
er in de USSR geen vrije media waren en waarom hij met zijn
boodschap niet naar de Amerikanen ging. Bovendien, ik ben
er altijd op voorbereid, dat de heren in Den Haag nieuwe valstrikken bedenken.
Gerard Vermeulen van Panorama wil een artikel over de Sallustro-affaire en de rol van Aurelio Peccei bij de onderhandelingen met de guerillero’s hebben. Belde Rome. Ik benader Aurelio meteen bij zijn terugkeer uit Argentinië.
Mam gaat naar Wassenaar om het pianokwartet van Gabriel
Fauré te spelen.18
Antara verspreidde een bericht dat honderden tonnen kinabast
uit Indonesië naar Nederland waren gesmokkeld. Het ministerie van Financiën spreekt het bericht tegen als „volstrekte onzin”. Daar heb ik nu tien jaar geleden zo mijn best voor gedaan
om met mijn vader contacten tussen het mede door mijn grootvader opgerichte kina-concern (ACF) en Indonesië weer op
gang te brengen.19
13 april 1972

Telefoneerde met André Spoor: „Weet je dat ik soms denk dat
ik hartstikke gek ben om te proberen de geschiedenis van
Nieuw-Guinea en Sukarno recht te trekken?”
„Nee, ik ben gek,” antwoordde hij.
Voerde een gesprek met professor Hugenholtz, die vier weken
geleden advies uitbracht aan de regering. Als aan bepaalde
voorwaarden over het vrijgeven van documenten zou worden
voldaan, kan hij inderdaad starten. Porde ook Joris van den
Berg nog eens aan niet bij de pakken neer te gaan zitten en de
kwestie te helpen warm houden. Iedereen lijkt alweer met andere dingen bezig. Ik trouwens ook.
Belde de NCRV om in Rome een gesprek met Aurelio Peccei te
gaan maken. Van Maanen zei de zaak in de redactievergadering
te zullen aankaarten. Later belde Sleeuwenhoek dat het erin
zat. Ik nam contact op met Aurelio’s secretaresse. Twee uren
zouden opzij worden gezet.
Peter belde dat een leraar in de klas had gezegd niet te kunnen
uitstaan dat „bepaalde journalisten” Luns door het slijk haalden.
18 Mam speelde dan de altvioolpartij.
19 Zie Memoires 1961-1963.
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14 april 1972

Lobbyist Martojo belde: „Mijn taak is volbracht.” Hij ging terug naar Indonesië. Geloofde er geen woord van. „Doe de
groeten aan generaal Sutikno Lukitodisastra,” zei ik.
„Ik kom niet in die kringen,” was het antwoord. Waar komt
die man wel? Hij heeft waarschijnlijk een bureau bij de BVD.
Wanneer hij belt kraakt en piept de lijn meer dan gewoonlijk.
Die man neemt alles op de band op.
Kees Buurman verklaart Van Maanen voor gek. „Wat wil je als
bij de NCRV een potlooddraaier hoofd van de televisie wordt,”
zei hij. Hij wilde in ieder geval voor de NOS-radio een gesprek
met Aurelio hebben voor 350 gulden. Daarvan kan ik niet naar
Rome. Wibo gebeld. Een juffrouw Van Loon belde terug:
„We zullen geen gebruik maken van uw tip.”
Intussen staat de State Department-brief aan W.H. Heeres over
het niet bestaan van Amerikaanse toezeggingen aan Luns op de
voorpagina van Propria Cures.20
Martojo belde nog eens. „U hoeft niet te denken dat de regering het onderzoek naar Nieuw-Guinea zal doorzetten want ze
hebben allemaal boter op hun hoofd.” Hoop dat die onruststoker nu verder wegblijft.
20 Zie bijlage 2.
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Daarop had hij een nummertje weggegeven, want hij is ook
uitstekend van alles op de hoogte. Hij belt me voortdurend en
is erg lief, alsof onze relatie ten langen leste ten goede keert.
De helden van de Vietcong hebben An Loc ingenomen. Dank
de hemel dat het team Nixon-Kissinger op zijn bek krijgt maar
welk leed en onbeschrijfelijke pijn zich daar afspelen, daar kan
je je geen voorstelling van maken.
Opnieuw een telefoongesprek met Van Maanen van de NCRV.
„Wat gaat Peccei zeggen?” vroeg hij.
„De man kent de inside-story vanuit zijn contacten met de guerrilla’s.”
„Ja, maar dan zit iemand in Rome te praten over wat in Buenos
Aires is gebeurd.”
„Gebeurt dit niet vaker?”
„Bovendien kost het me 5000 gulden, nee, ik doe het niet,” zei
hij.
„Wat zeg ik dan nu tegen Peccei?” vroeg ik.
„Oh, zegt u maar iets, dat we niet konden, of zo.” Belde Nic
Heizenberg bij de NCRV, maar hij wilde zijn vingers er niet aan
branden.
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16 april 1972

Dit dagboek leeft niet meer. Ik sta trouwens momenteel helemaal stil. Kom tot niets, ook niet tot piano studeren. Hoor van
niemand iets. Vanavond komt de NOS weer met een Club van
Rome-uitzending. Ik heb er niets mee van doen gehad.
Nixon bombardeert Haiphong met alles wat hij heeft. Heb altijd geweten dat de man crazy was. Hij riskeert hiermee het
doorgaan van een topconferentie in mei in Moskou.21 Hij zou
geen andere keuze hebben gehad, aldus de Daily Telegraph. Van
een dergelijk hoofdartikel begrijp ik niets.
17 april 1972

Amsterdam-Rome
Panoramiek vertoonde gisteravond een programma over het
Club van Rome-rapport met Willem Brugsma als moderator.
Zonder mij credit te geven werden natuurlijk gedeelten van mijn
gesprek met de eigenlijke initiatiefnemer van Limits to growth
professor Jay Forrester getoond. Daarna kwam Dennis Meadows
uitgebreid aan het woord. Ook Gunnar Myrdal en anderen
waren aanwezig om aan de discussie deel te nemen. Myrdal
noemde de cijfers van de MIT-berekeningen „complete onzin”,
waartegen Meadows zich krachtig verzette. Ik zat naar Brugsma te kijken en dacht: ja, mannetje, wie zich niet tegen de leugens van Luns en het verdraaien van de waarheid – en de geschiedenis – verzet, die maakt het wel. Althans tot dusverre.
Intussen meldt de Volkskrant dat van het rapport van de Club van
Rome tweemaal zoveel exemplaren in Nederland werden verkocht dan elders, wat wil zeggen dat de publiciteit prima is aangepakt. Dat zijn ze nu vergeten.
Het regent bommen op Hanoi en Haiphong. Hoe durven ze dit
eigenlijk te doen?
Peter zwaaide me uit vanmorgen, toen ik naar het vliegveld
ging. Ik verwonder me de laatste tijd voortdurend over het
emotionele proces rond mijn gevoelens voor hem. Is alles in de
grond van de zaak dan zo veranderd? Laatst liet hij zich de zin
ontvallen: I love you… Ik wist niet wat ik hoorde. Maar dit is
niet het love you van een lover, maar het love you van een vriend,
een echte vriend. Hoe werkt dit eigenlijk? Ben ik nu juist zekerder dan ooit van zijn werkelijke affectie? Ik verbeeld me
soms dat hij met love naar me kijkt. Ik ben nu ook veel rustiger
over alles wat hem betreft. Inbegrepen wanneer ik met love-making met een ander bezig ben, waarvan ik nu weet dat dat geen
21 Daily Telegraph, 16 april 1972
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Rome
De gouden regen bloeit hier al. Het verkeer is als gewoonlijk
een totale chaos. Wat wil je met al dat Italiaanse temperament
op de weg. Er zijn veertien verschillende verkiezingsposters
aangebracht voor alle partijen die meedingen. Waanzin. Het
Via Veneto terras is gesloten vanwege de regen. Er lopen heel
wat lekkere ventjes rond met lange haren. Richard moet hier
ergens uithangen, ik weet niet waar.
Brandde twee kaarsen bij Via della Scala, voor mam en voor Peter, voor Peter en mam. De kerk was vrijwel leeg maar stemmig. Ik mompelde tegen mezelf tijdens het gebed: „Ik kom er
niet uit: het is allemaal niet meer te overzien.” Wie weet leest
dit dagboek over twintig jaar als een roman, wie zal het weten?
Sprak anderhalf uur met Aurelio Peccei. Hij vertelde me geïnspireerd over zijn ervaringen in Argentinië om het leven van de
Fiat-directeur te redden. Om te beginnen was Fiat de grootste
industrie in Argentinië. De populaire revolutionaire guerrillero’s, die Sallustro hadden gevangen genomen en vermoord zijn
een extreme organisatie, navolgers van Trotski en hebben bindingen met de Vierde Internationale in Parijs. Hij was zelf voor
de ERP een symbool van een samenleving die zij vernietigd
willen zien.22
19 april 1972

Hotel Impériale, Rome
Regen, vette druppels.
De kinderen worry me. It is so unfair what the world is doing to
them. Ik zag ze staan in een rij voor een oud vies gebouw. Miljarden worden uitgegeven aan geleide projectielen. Kinderen
krijgen is een levensgevaarlijk spel met wat leven eigenlijk is.
Aurelio roerde dit onderwerp aan. „Hoe kunnen we over dertig jaar acht miljard mensen voeden, kleden en bestaansmogelijkheden bieden,” vroeg hij zich af. Dat kan ook niet. Vandaar
het Club van Rome-rapport om the best minds in the world bij
deze vraag over leven en dood te betrekken. Dat was au fond
zijn doel. Het was zijns inziens prima dat het Club van Rome22 Beschreef alles in Panorama, 6 mei 1972 (drie pagina’s).
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love-making is maar gewone „doorblaasseks”. Ik kan me nu die
rust en kalmte tegenover Peter veroorloven, omdat ik zeker
weet dat hij diep in me zit, ook zonder love-making. Ik weet eigenlijk niet hoe dit liefdesproces zich heeft afgespeeld en tot
bedaren is gekomen.
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rapport in Nederland zoveel stof had doen opwaaien. „The
Dutch beat everyone,” zei hij. Op die manier hielden de minds
in Nederland zich nu meer dan elders met deze vraagstukken
bezig. Ben er stil van.
Rome-Amsterdam, Garuda Indonesian Airways
Heerlijk al die Indonesische gezichten om me heen. Iemand van
de AVRO-radio zit me aan te gapen, ik kan niet op zijn naam
komen. Simon misschien. Las een triest gesprek met Alexander
Solzhenitsyn.
Er was een brief van Bud Fensterwald die weer zit te vissen
naar de negen uur tapes met George en Jeanne de Mohrenschildt, die ik gemaakt had.23 Hij zond zelfs vijfentwintig dollar
om een kopie te maken, alsof dat genoeg zou zijn. Die tapes
zijn bij Carel Enkelaar. Ik ben niet vrij erover te beschikken.
20 april 1972

Martin Portier24 belt. Zijn moeder, Johanna Sukina (71), is
overleden. Hij was van alle kinderen haar lieveling. Hij leek
ook intens op haar, zijn ooguitdrukking. Ik zie haar voor me.
Zij was een pure Javaanse. Was zeer op haar gesteld, zoals op
mijn tweede grootmoeder Sima Sastro Pawiro.
21 april 1972

Gisteravond dineerden de Poslavsky’s hier met Emily Zain en
een Indische tante, Connie Hermens. Ik geloof dat Peter zich
voor het eerst echt amuseerde. Vanmorgen zaten we gezellig
koffie te drinken, toen Peter opmerkte: „Ja, en je benadrukte
wel wat erg vaak dat je dit of dat met dr. Zain had gedaan alsof
je wilde onderstrepen dat hij ambassadeur was. Dat wist iedereen. Ik dacht, oh Willem.” Misschien had Peter gelijk, maar
mijn stemming was meteen totaal verpest. Ik zie geen kans die
meer om te draaien vandaag. Zou het willen, maar het lukt gewoon niet. Hoe dit werkt? Truth hurts, simple. Speelde piano;
kan er niets meer van.
22 april 1972

Heb nog maar 1500 gulden op de bank. Ongelooflijk.
23 april 1972

André Spoor had geen belangstelling voor een artikel over
mijn gesprek met Aurelio in Rome. Of ik de Volkskrant al had
23 Zie bijlage 4.
24 Zie Memoires 1925-1953.
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24 april 1972

Jan van Beek van de GPD wil wel een artikel over Aurelio Peccei en zijn Argentijnse bemoeiingen hebben. Prijs 350 gulden.
Te weinig, maar niets aan te doen.
Schrijf niet over Vietnam, maar het houdt me intens bezig.
Time meldde eventjes tussen de bedrijven door dat de oorlog
sedert 1961 een miljoen militairen van beide zijden de dood
heeft in gejaagd. Ze berekenen het in New York aldus: 45.703
Amerikanen, 159.839 Zuid-Vietnamezen en 810.757 NoordVietnamezen. Deze getallen worden simpeltjes in een artikel
verpakt van vijftig regels en eindigen met W.B. Yeats die eens
de vraag stelde: „What was left for massacre to save?”
Gisteravond waren er weer beelden uit Vietnam op televisie
met het bericht dat een hoofdkwartier met 6000 man onder de
voet was gelopen. Je moet dan niet denken aan wat zich daar
17
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gevraagd. Hij vertelde dat oud-gezant Kruisheer hem mijn
brief had laten lezen. Hij dacht dat ik de ingezonden brief van
Kruisheer toch niet goed had gelezen. Ik heb dit nu nog eens gedaan. Begin te denken dat Kruisheer Spoor gewoon slim heeft
gebruikt. Hij schijnt uit Washington DC te zijn verdwenen als
tweede man na een rel met Luns. Waarom is die man dan tegen
een onderzoek naar Luns. Spoor antwoordde: „Maar daar staat
tegenover dat hij toch duidelijk stelde, dat er geen afspraken
met de Amerikanen over Nieuw-Guinea waren?” Waarom
doet dr. J.H. van Roijen zijn mond niet open? Wil hij, als generaal van den Wall Bake, ook geen trap nageven omdat hij
zijn mond stijf dichthield toen hij deze had moeten opendoen?
Op 26 april zal koningin Juliana aanwezig zijn bij de opening
van de Club van Rome-tenstoonstelling in Rotterdam. Er is
een lunch en Frits Böttcher belt me om details te geven. Tot
mijn stomme verbazing is Aurelio Peccei er niet voor uitgenodigd. „Ik laat jou dan Peccei na twaalf uur verder niet begeleiden, anders worden de andere journalisten razend.” Mijn
klomp brak. De zak Böttcher was warempel, net als de rest van
Den Haag, vergeten dat ik de Club van Rome het eerst in Nederland aankaartte, inbegrepen bij Böttcher zelf, die er in zat,
maar te gauche was om voor behoorlijke publiciteit te zorgen.
Ik vertelde Peter alles. Hij begrijpt het exact.
Vroeg Ellen Thomassen om aan haar vader, de burgemeester
van Rotterdam, te vragen of Peccei inderdaad werd buitengesloten. Zij deed dit meteen. Het antwoord was dat alle arrangementen in handen van de heer Fockema Andrae van de Kamer
van Koophandel lagen.
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voor een slachting afspeelt. De burgerbevolking wordt ook
steeds meer opgejaagd. En de dwaas Nixon weet niets beter te
bedenken dan steeds maar meer bommen af te laten werpen.
25 april 1972

Zou een gesprek willen filmen met Dom Mintoff op Malta.
Maar met wie en voor wie in Hilversum?
De man van het kaartjesloket in de Brainbox Bar vroeg: „U
bent toch de journalist Oltmans?” Zijn maat voegde hem toe:
„Je had hem voor niets binnen moeten laten; hij vecht tegen het
kapitaal.”
26 april 1972

Gisteravond haalde ik Aurelio Peccei om 19.20 uur van Schiphol. Hij checkte in bij de Garden Section van het Hilton aan
de Apollolaan. Hij vertelde onder het rijden dat hij uit zeer betrouwbare bron had vernomen dat het een haar had gescheeld
of Leonid Brezhnev was afgezet ten behoeve van Aleksei Kosygin. De spanning rond Vietnam zou de huid van Brezhnev
hebben gered. Hij verwachte dat als de Ost Politik van Willy
Brandt zou falen er zich opnieuw een kans zou voordoen om
Brezhnev kwijt te raken. Hij was verbaasd toen ik hem vanmorgen vertelde dat bekend was geworden dat Kissinger in het
geheim met Brezhnev en Gromyko had onderhandeld. „Nixon
loves these gimmicks of secret coups,” zei hij. „No matter how
lazy a Democrat is still better than Nixon, since a Democratic
President would work with a brain-trust”.
We gingen eerst naar het huis van André Spoor, waar ook Carel Enkelaar juist was gearriveerd. Ik verwonder me altijd weer
opnieuw over de gedrevenheid en authentieke enthousiasme
waarmee Aurelio de materie, die hem interesseert, behandelt.
Waar haalt hij de Ausdauer vandaan? Hij voorziet de meest ernstige toekomstproblemen. „Let us not kid ourselves; these sophisticated weapons are going to be used.”25 Hij denkt dat wanneer de druk op hulpbronnen en voedsel verder zal toenemen er
rekening met gewoon regelrecht barbarisme zal moeten worden gehouden. De enige manier dergelijke erbarmelijke ellende
te voorkomen is planning ahead. Hij ziet 1972 als jaar om over
grenzen aan de groei te debatteren. Dan wordt 1973 moeilijk
vanwege de onderhandelingen tussen Amerika, Europa, de Sovjet-Unie en Japan.
André probeerde vooral te ontdekken wat nu de volgende fase
25 Daar kan Saddam Hussein in Irak van meepraten.
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26 Het stond er aldus maar het klopt niet want Aurelio was juist van plan met Tinbergen een nieuw project te beginnen, waarbij professor Linnemann de nieuwe Dennis
Meadows zal zijn.
27 Henk Hofland schitterde helemaal door afwezigheid.
28 Zie Memoires 1970-1971 en Memoires 1971-1972.
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van de Club van Rome zou worden. We brachten Jan Tinbergen naar voren, maar Aurelio insisteerde dat hij hem niet bij
het werk van de Club wilde betrekken. Hij verklaarde zich niet
nader.26 Aurelio vroeg Carel of hij alleen op Europeanen mikte
bij NOS-uitzendingen over het onderwerp. Carel zei zich door
Peccei te willen laten leiden bij keuzes. Hij wilde ook weten of
de Club van Rome bereid was om bijvoorbeeld politieke
standpunten in te nemen over banden tussen Amerika en Europa of bij Amerikaanse verkiezingen.
Om 21.30 uur begaven we ons naar het Hilton Hotel waar
Joop van Tijn van Vrij Nederland en Wout Woltz van de NRC ons
opwachtten. Aad van den Heuvel liet verstek gaan.27 We hebben tot laat in de avond zitten praten. Woltz heeft er vandaag
een vijfkoloms artikel over een halve pagina aan gewijd. Uitstekend stuk. Toen ik Joop van Tijn gisteravond naar huis bracht
zei hij – en hij bedoelde Aurelio – „Jammer dat alle Italianen er
altijd als dameskappers uit zien.”
„Die gedachte zou bij mij niet zijn opgekomen,” antwoordde
ik.
„Dat lieg je,” zei Joop. Heb weer voor lange tijd mijn buik vol
van Joop van Tijn. Wat een proleet eigenlijk. Enkelaar zei dat
mijn positie als journalist over een paar maanden veel duidelijker zou worden. Hij kletste gewoon Gerard Croiset na, die
hetzelfde heeft gezegd. Geloof hen geen van beiden.
Aurelio Peccei zei trouwens, toen we alleen waren, dat hij er
van overtuigd was dat de militairen in Amerika Luns steunen.
Dat gaf me te denken.
Vanmorgen bracht ik Aurelio eerst vroeg naar een ontmoeting
met professor Hans Linnemann, hoogleraar in de ontwikkelingseconomie aan de Vrije Universiteit. Daarna bracht ik Aurelio naar het Hilton in Rotterdam. Daar was Frits Böttcher,
die ons opwachtte. Uiterst koeltjes zei hij tegen mij dat transport voor Aurelio was geregeld. Ik kon ophoepelen. Waarom
eigenlijk? Böttcher behandelde me of ik de tering had. Niet alleen was ik een zeer persoonlijke vriend van Aurelio, maar ik
had een baanbrekende rol vervuld bij het introduceren van de
Club van Rome.28 Aurelio was ook geschokt. Hij zei nog, toen
we van de auto naar het hotel liepen: „Jij bent er vandaag bij.”
Na de botte bijl van Böttcher liep Aurelio mee terug naar mijn
auto, als om me uitgeleide te doen en zei als een soort troost:

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:14

Pagina 20

„Ik blijf vandaag ook op de background.” Ik weet dat wat er gebeurde ook door hem belachelijk werd gevonden. Ik groette
Frits, maar mijn minachting voor die man is compleet. Ik was
er niet bij, bij de feestelijke opening door HM de Koningin.29
Ik reed met een rotvaart naar Corona in Den Haag en ontmoette Emile van Konijnenburg. „Mag ik je een uitsmijter aanbieden,” zei hij, nadat ik mijn hart bij hem had uitgestort. „Die
Frits Böttcher gebruikt alleen maar jouw geschil met Luns om
van je af te zijn,” aldus Konijn. „Hij wil zelf immers in de picture zijn? Je hebt toch ook wel gemerkt dat ik niet stond te tintelen om Böttcher te ontmoeten (met hem in zee te gaan, zei hij
eigenlijk). Böttcher is een man die zichzelf constant zit te bewijzen.”
Toch kapittelde Konijn mij tezelfdertijd. „Jij bent in woord en
schrift te vlug, Wim. Jij legt je rode beurs op tafel. Je moet de
anderen de zenuwen laten krijgen, en dat bereik je soms met
een woord. Als zoiets gebeurt, ga jij een kaartje leggen. Het leven is warfare, precies als in Vietnam, vol met boobytraps en gevaar. Je moet een arsenaal en een strategie ter beschikking hebben. In een oorlog ga je ook niet aan de tegenstander vertellen:
‘ik heb nog zoveel kogels.’ Als ze weten waar je kruitkabel zit
schieten zij er immers in? Toch blijft Böttcher hem knijpen en
vraagt zich voortdurend af of het goed afloopt, want hij weet
dat hij je niet voor die lunch vandaag op het stadhuis in Rotterdam heeft uitgenodigd. Figuren als Böttcher lopen voortdurend met leukoplast en veiligheidsspelden rond. If fate hands
you a lemon, Wim, try to make lemonade.”
Hij vertelde hoe hij al heel zijn leven soortgelijke ervaringen
had opgedaan als wat mij vandaag was overkomen. „Hoeveel
mensen heb ik niet aan een introductie bij Sukarno geholpen
en als ze denken je niet meer nodig te hebben hoor je nooit
meer iets.” Hij noemde als voorbeeld het lintje dat slijmjurk
Hans Martino had gekregen voor het zogenaamd bevorderen
van de Nederlands-Indonesische betrekkingen. Dat was ook
inderdaad absurd. De man heeft altijd braaf achter Luns en
diens leugens aangelopen. Hij noemde zich ook nog journalist.
Maar hij werkte voor het ANP. Wat wil je?

29 Ik was te beschaafd om tegen Böttcher te zeggen: Fuck you, ik hoor er bij en ga er
naartoe. Begrijp niet waarom ik dat toen niet heb gedaan.
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De Club van Rome heeft besloten dat
het tweede grote onderzoek naar de toekomstproblemen in Nederland geconcentreerd zal worden.
Een Nederlands wetenschapsman met
internationale reputatie, wiens naam
binnenkort bekend zal worden gemaakt,
gaat de leiding op zich nemen. Hij zal
een groep wetenschapsmensen van verschillende nationaliteiten en van gevarieerde disciplines om zich heen verzamelen.
Het eerste onderzoek van de Club De
grenzen aan de groei is in Amerika uitgevoerd. In ons land zijn inmiddels al
120.000 exemplaren van het rapport verkocht.
De volgende studie heeft als doel analyses te maken van de omstandigheden
waaronder zeven miljard mensen op de

aarde kunnen leven. Dit getal is er op gebaseerd dat de wereldbevolking, die nu
3,7 miljard is, in de komende dertig jaar
onvermijdelijk zal verdubbelen.
Binnenkort zal het werkcomité van de
Club van Rome in Nederland bijeenkomen om de details van de opdracht te bespreken.
De Club zal het project financieren uit
bijdragen van ondernemingen, stichtingen en particulieren. Er is maximaal anderhalf jaar voor uitgetrokken.
Zie pag. 10 voor een interview met dr.
Aurelio Peccei. Daar ook een gesprek
met mr. W.H. Fockema Andreae, initiatiefnemer van de tentoonstelling van de
Club van Rome die vanmiddag in Rotterdam is geopend.

Naast dit voorpaginabericht bracht de NRC vanavond een hoofdartikel: DAG WELVAART. „De belangstelling in Nederland voor
het rapport van de Club van Rome is groter dan waar ter wereld ook (…). Natuurlijk heeft iedereen het recht om op een
tijd, die hij zelf kiest, te ontwaken uit een aangename droom.
Maar langzamerhand is toch wel onweersproken dat de voornaamste conclusies uit het rapport van de Club van Rome juist
zijn (…). Het voornaamste is toch dat er geen ontkomen is aan
zeer ingrijpende hervormingen. Enige eensgezindheid daarover zou dan ook niet misstaan.”
Ir. Hein Vos, vroeger lid van de Tweede Kamer van de PvdA
en nu lid van de Raad van State, is overleden. Hij was een
vriend.30
27 april 1972

Heb het Hoge Commissariaat van Malta in Londen gebeld en
een gesprek met premier Dom Mintoff aangevraagd voor 4
mei a.s.
Ontmoette Theo Schaapveld van DAF in Cocagne in Eindhoven. Hij zei dat de directie naar een persoonlijk gesprek met dr.
Jermen Gvishiani streeft. Ik stelde een werkbezoek van Gvis30 Zie Memoires 1953-1957.
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Club van Rome houdt
onderzoek nu in Nederland
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hiani aan Eindhoven voor. Dat was prima. Zowel Peccei als
Van Konijnenburg vindt het volkomen verenigbaar, wanneer
ik in dit stadium van mijn journalistieke arbeid bijvoorbeeld
public relations voor DAF erbij doe. Na de Luns-affaire zijn weer
extra veel deuren dichtgegaan. Er zit niets anders op.
Kwame Nkrumah is overleden (62).
Antoine Bodard interviewde Gerard van het Reve voor de
VPRO. Ondanks mijn voornemen die kerel te laten barsten heb
ik het toch gevolgd. Een onvoorstelbare hoop onzin. Het ging
over zijn nieuwe boek Taal der liefde, wat als een trein schijnt te
lopen. Jongens hadden een wortel en meisjes een brievenbus.
God had een speciale telefoonlijn naar het dagblad Trouw en
meer van die „vondsten” waar iedereen op zit te wachten.
28 april 1972

André Spoor belde om te bedanken voor het bij hem thuis
brengen van Aurelio Peccei dat hem tenslotte aan een geïnformeerd hoofdartikel had geholpen. Hij vond het ook een grof
schandaal dat de voorzitter van de Club van Rome niet op de
lunch op het gemeentehuis was uitgenodigd. Hij had de NRC bij
de opening van de tentoonstelling laten circuleren. Het deed
me deugd dat de foto van Aurelio tenminste op de voorpagina
stond en niet die van zuurpruim Böttcher.
Bezocht mejuffrouw Boekhoudt in haar nieuw flat aan de Amalialaan in Baarn. Zij is nu 79 jaar en voelde zich redelijk goed.
Maar na altijd in een alleenstaande villa te hebben gewoond
moet zij wennen aan een verzorgingsflat „met zoveel andere
mensen.” Zij had Gerard van het Reve ook gezien. „Ik vind
het toch wel een schrijver,” zei ze. „Hij heeft prachtig over de
ouderdom geschreven. Hij zegt ook wel zinnige dingen, al zijn
er andere aspecten die ik ook walgelijk vind,” vervolgde zij. Ik
vroeg maar niet welke, want dat kon ik zelf ook bedenken. Zij
geloofde er niets van dat Soestdijk honderdvierendertig exemplaren van Taal der Liefde had besteld en een paar zaken die hij
over de koningin had gezegd wilde zij natrekken.
We spraken nog even over de Luns-affaire. Zij vond dat ik duidelijker moest laten uitkomen dat het mij om de eerlijkheid van
deze zaken, Nieuw-Guinea, Sukarno enzovoort ging. Dacht
dat dit voldoende duidelijk was. Ook wilde zij zekerheid dat ik
nu toch echt een ziekenverzekering had genomen. Dat was gebeurd. Ik vertelde dat Mintoff geen interviews gaf, maar dat ik
die graag zou hebben gesproken. Waarop zij antwoordde: „Hij
heeft de Britten toch maar mooi naar een hoger bedrag voor
die bases gechanteerd.” Ik dacht: zij volgt toch wel alles.
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29 april 1972

Droomde van een vogeltje op de rug (druppeltjes op de keel)
en toen ik het wilde redden schoot het in de wastafel en verdronk. Ook dat twee duiven, als mensen, en een derde, zieke
duif iets aan het verslepen waren. Verder zat ik op een boot en
daar had Henk Hofland iets mee te maken.
Gisteravond werd een bruin hondje bijna door een Volkswagen
overreden op de Stadhouderskade. Het stond lam geschrokken
voor zich uit te staren. Ik keerde om, parkeerde en wilde het
beest helpen oversteken. Maar de lichten gingen op rood en als
een scheet stak het dier over.
Aurelio waarschuwde: „Man has to become a better man, or
we will all be Barbarians.” De eenvoudige menselijkheid verdwijnt al naar gelang mensen zich als knapper beschouwen, zoals bij de elektronische oorlog in Vietnam of de reizen naar de
maan. Wie stopt er nog voor een bruin hondje?
Richard Thieuliette schreef vanuit Rome het jammer te vinden mij te hebben gemist. Hij was met Hans Geerlofs in Milaan. „Next time you stay with me.”
Henk Hofland kon het in zijn televisierubriek weer niet laten
over „Club van Rome-dreigers” te spreken. Wat is er toch met
die man? Afgezien van het feit dat het onwaar is, voelt hij zich
buitengesloten, wat hij aan zijn eigen lamzakkerigheid heeft te
danken.
31 Ik legde mijzelf altijd beperkingen op, zelfs met noteren van onderwerpen het koninklijk huis betreffende uit egards tegenover Miss B.B.
32 Er waren geen memoires van Dewi.
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Ook vertelde zij dat de koningin verlengstukken voor de tuinslangen van Soestdijk bij haar tuinier had besteld. „Zij weet dan
precies de lengte, de maat, de dikte tot op millimeters. Over de
prijs houdt zij dan bovendien nog een uitvoerig gesprek. De
koningin is altijd eigenlijk wat wazig geweest. Zij heeft gewoon niet genoeg geleerd.”31 Zij had naar prinses Beatrix geschreven, hoe goed prins Claus het gesprek met Brandpunt had
gedaan. „Ik was trots op mijn man,” vertelde (of schreef) Beatrix later. „Wij vonden het ook een beetje een griezelig experiment.”
Gerard Vermeulen betaalt 1750 gulden voor de reportage met
Aurelio in Rome. Hij was blij met het verhaal, maar hij zou liever meer hebben willen horen over Aurelio’s geheime demarches in Buenos Aires. Dat ging niet. Hij wacht op een volgend
voorstel „als het maar geruchtmakend is,” en vraagt zich af of
er niet iets te doen is met de memoires van Dewi Sukarno.32
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Harry Hagedorn reageerde per brief op mijn beklag, dat ik geen
credit had gekregen voor het getoonde Forrester-interview en er
ook niet voor was betaald. Hij zond een waterdicht antwoord
dat tegelijkertijd de sfeer precies weergaf waarin ik met die man
nu al een paar jaar omging.33 Dan is Carel Enkelaar anders, ook
formeel in de correspondentie. Je voelt minder valsigheid achter de coulissen rond diens mind. Tenslotte zit ik met Harry genoeglijk een uurtje te parlevinken in de nichtensauna, maar als
hij zijn NOS-das draagt hoef je niet op hem te rekenen.
Parijs
Hôtel de France et Choiseul wordt vernieuw, dus ik zit voor
het eerst in Hotel Vendôme, ook prima. Ik volgde Peters advies en ben naar de sauna in de rue St. Honoré gegaan. Het was
inderdaad schoon en had een beter publiek. De masseur raakte
bijzonder opgewonden. Het werd een compleet „feest”.
Ben totaal verdiept in Ernst Utrechts trieste relaas over het afzetten van Bapak.34 Ik kan merken dat hij Bungkarno beziet
door een bril van iemand, die hem niet werkelijk heeft gekend,
en zeker niet zoals ik. Maar het blijft een vreselijk drama wat er
in Indonesië plaatsvond.
Ik zie dat de ACF 35 zich wapent tegen een onverhoeds bod op
haar aandelen. De omzet was 219 miljoen en de winst steeg tot
8,1 miljoen.
30 april 1972

Ontmoette dr. Jermen Gvishiani, deze keer vergezeld van Alexei
Tcheremouchkine, de wetenschappelijke attaché van de ambassade in Parijs, in het Athénée Palace Hotel. Hij was bereid
de DAF-fabrieken a.s. oktober te bezoeken. Hij benadrukte andermaal nog altijd belangstelling te hebben voor een soortgelijk
werkbezoek aan Philips but this time it has to come from them. Hij
heeft gelijk. We hebben duidelijk genoeg gemaakt aan die heren in Eindhoven, dat hij gereed stond om te komen. DAF kon
het beste het sovjet Kamaz Inkoop Bureau benaderen in Parijs
en contact opnemen met de heer Butko, 249 Avenue Charles
de Gaulle.
Hij was bereid brieven mee naar Moskou te nemen bestemd
voor Fedorowski, Ananichev, Chechotkina, Khatchaturian en
Tammenoms Bakker.
33 Zie bijlage 5.
34 Ernst Utrecht, Indonesië’s Nieuwe Orde, Ontbinding en neokolonisatie, Kritiese Bibliotheek, Van Gennep 1970.
35 Het chemieconcern mede door mijn grootvader opgericht.
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Orly
Loop tegen dr. Philip Handler en zijn vrouw aan, die een vlucht
naar Warschau hebben gemist.36 Hij vertelde dat zijn sovjetcounterpart, V.M. Keldysh, werkelijk ernstig ziek was en om die
reden zijn Amerikaanse reis had moeten afzeggen. „Als ik zijn
arts was zou ik hem verbieden te reizen,” zei hij. Hij had gehoord dat de Club van Rome 75.000 dollar had uitgetrokken
voor een publiciteitscampagne in de VS. Ik antwoordde dat ze
in Nederland al 400.000 exemplaren van Limits to growth aan de
man hadden gebracht, enkel en uitsluitend als gevolg van het
juiste mediabeleid. „That’s too much,” riep hij uit. Ik roerde
ook weer mijn stokpaardje bij hem aan dat het de plicht van
wetenschappers was veel meer druk uit te oefenen op politici.
„That remains a touchy subject,” zei hij.
Air France, flight 914
Utrecht heb ik uit. Ik weet niet of hij wel altijd eerlijk is. Hij
probeert het te zijn, denk ik.
C.G. Jung heeft tegen R.I. Evans gezegd: „Niemand kan zeggen, waar de mens eindigt. Dat is het mooie ervan, weet u. Het
is zeer interessant (…).”37 Jung spreekt ook over mensen, die
meer zijn beïnvloed door hun omgeving dan door hun eigen
(authentieke) bedoelingen.
1 mei 1972

Het defilé op Soestdijk is in volle gang. De kinderen zijn charming, maar those poor people having to stand there for God knows how
long, waving and being adored by the masses, not because the royals
need it, but the people need it. Er zit bovendien geen vaart in die
eindeloze stoet, want iedereen begint bij het koninklijke bordes langzamer te lopen om het zevende wereldwonder beter te
kunnen zien.
36 Hij was de president van de National Academy of Sciences in Washington
enkele jaren een vriend.
37 R.I. Evans, Gesprekken met Jung, Lemniscaat, Rotterdam 1971.
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Ging eerst naar La Madeleine en brandde twee kaarsen. Ik werd
afgeleid door een kakelende priester in een mis, die aan de gang
was. En terwijl ik daar voor die kaarsen stond in volle devotie
dwaalden mijn gedachten af naar money matters. Soms denk ik
dat mijn leven zich afspeelt tussen Two Candles and Two Roses –
een titel voor een boek: kaarsen voor het leven, rozen voor de
dood, het graf van mijn vader. Hij lijkt al zo weggedreven uit
mijn leven. Hij is pas zes jaar geleden overleden. Ongelooflijk.
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Apollo-terras
Zelfs als een of ander bootje langs vaart zit je ook hier nog in de
stank.
Mam vertelde het druk te hebben. Zij is met Spaans begonnen:
„Want dat is immers nooit weg. Ik vind het leuk.” Wanneer
broer Hendrik komt wil zij met hem naar Theo en Nel gaan,
die nu in Spanje wonen waar hij voor Dow Chemical werkt.
Peter is gekomen.
2 mei 1972

Droomde dat ik in een gevangenis zat en verhalen hoorde van
wat Peter intussen uitspookte in de buitenwereld. Mij werden
beschrijvingen gegeven van bepaalde jongens met wie hij op stap
was geweest.
Intussen lichtte ik Schaapveld bij DAF in dat dr. Gvishiani nogal hartelijk de uitnodiging aanvaardde naar Eindhoven te komen. „Grandioos,” zei hij.
Mam was in de tuin rozen aan het opbinden. Het zonnescherm
dat ze me wilde geven is gearriveerd. Ben er blij mee.
Bernard Person zendt me een for your eyes only brief uit New
York. „Eva” had hem gezegd tot oktober te willen wachten
met bijdragen, „en het lijkt me niet verstandig Bouke Poelstra
te blijven vervolgen. De volgende stap is nu aan hem.” Hij is
dermate wanhopig dat hij vraagt of ik denk dat hij niet bij de
Haagse Post met een rubriek onder pseudoniem kan terugkomen. Brugsma heeft hem als columnist opgezegd. „Maar we
zijn als goede vrienden gescheiden.” Dat ken ik hier. Of ik nu
een balletje bij Brugsma zou willen opgooien. Dat kan helaas
niet.
Peter en ik waren vandaag voor het eerst weer op het strand.
Hij ging trimmen. We genoten intens. Het was nog wel fris
maar de zeewind deed weldadig aan. „Ik ga duikelen en springen,” zei hij en verdween in de verte. Ik denk, als steeds, op
zulke momenten aan zijn moeder en hoe graag ik haar even
om het hoekje zou willen laten kijken hoe het met hem is. In
gedachten zat ik haar al een brief te schrijven. Op de terugweg
zei hij zelf: „Ik weet eigenlijk niet waarom ik steeds zo met
mijn moeder bezig ben.”
„Ik weet dat wel. Dat is heel normaal en natuurlijk: ik doe hetzelfde,” antwoordde ik.
3 mei 1972

Het American Program Bureau van Bob Walker zond een ontwerptekst voor mijn lezingenfolder.
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Zie bijlage 6. Dit ging over de bereidheid van Gvishiani naar DAF te gaan.
Zie bijlage 7.
Ontmoette hem eerder in Leopoldville en Belgrado.
Hij was er zelf blijkbaar ook niet best in, want ook hij zou bij de NOS weg geïntrigeerd
worden, terwijl Hagedorn vroegtijdig in de VUT ging. Enkelaar zat de intriges tot zijn
pensionering uit. Hij was de werkelijke connaisseur.
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Er is een brief van het State Committee for Science and Technology – dus van dr. Gvishiani’s bureau – in het Russisch.38 Zal
me benieuwen wat erin staat. Intussen is ook een telegram via
Carel Enkelaar naar mij toegekomen, getekend E. Oksiukevich.
De hemel mag weten wie dat is. Waarschijnlijk zijn ze niet van
plan de langgeleden besproken ecologiefilm met mij of met de
39
NOS te maken.
Vanmiddag zette ik Peter bij George af. Ik hoorde uit een raam
roepen. Het was Wibo van de Linden. Of ik op zijn afscheidspartij kwam vanavond. Ik ben gegaan. Bob Kroon40 vertelde
morgen met H. Goeman Borgesius te zullen lunchen, want hij
was woedend over wat Henk van der Meijden over zijn vriend
Wibo had geschreven. Hij had bovendien nog een paar andere
appeltjes te schillen. J.J.F. Stokvis had hij als een gentleman beschouwd. Hij gaf zelfs aan in een stemming te zijn De Telegraaf
vaarwel te zeggen. Hij woont niet ver van Dewi Sukarno in
Gland. Hij zei: „Ik weet niet of Dewi meneer Paesa om het
geld gaat trouwen of andersom.”
Na de afwijzing van de ecologie-film door Moskou – Gvishiani heeft kennelijk geen invloed op die zaken – ben ik uitermate nerveus. Want wat nu?
Klaas Jan Hindriks was eveneens bij Wibo. „De controverse
tussen Harry en jou zal blijven bestaan omdat jij net iets beter
intrigeert dan hij,” voegde hij me toe. Hij vond dat ik het dom
aanpakte bij de NOS.41 Louis van Gasteren had weer eens te diep
in het glaasje gekeken en brulde wanneer ik de 3.800 gulden die
ik hem schuldig zou zijn ging betalen. Hij bazelt. Ik haat zulke
lal- en bralpartijen. Jaap van Meekren zei zuur: „Als je weer
eens een schandaal hebt, denk je dan ook eens aan ons?”
Mijn vriendin Penny schreef dat haar bejaarde vader, die ze al
die jaren zorgzaam heeft begeleid, was overleden. Ik schreef
haar zondag nog en begon met „Hoe is het met je vader?” Hij
stierf om 02.00 uur in de ochtend en werd dezelfde middag om
14.30 uur naast haar moeder begraven. De schat is erg moe. Zij
hoopte op een wonder dat haar leven ooit zal veranderen. Ik
zou wensen dat ik haar op enigerlei wijze zou kunnen helpen,
maar ik zal nooit meer opnieuw een vrouw in mijn leven laten
komen. Merci.
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4 mei 1972

Vannacht belde Harisanto om 02.00 uur. Zijn vrouw had opnieuw een zoon gekregen. Ik vond het lief dat hij aan mij dacht
maar ik kon meteen niet meer in slaap komen.
De Volkskrant bracht een schitterende balans in haar nieuwsgaring: broederlijk naast elkaar, een nieuwe massaslachting in Vietnam door onze grote broer Amerika en daarnaast: PUIN DOODT
KIND, beide items voorzien van foto’s. Er gaat niets boven contrasten.
Schiphol
KLM-stewardessen worden steeds kutteriger. Er wordt op Le
Bourget en Orly weer eens gestaakt, maar de KLM vliegt.
Arriveerde samen met Comte Arnold de Contades bij de lift in
het Paris Match-gebouw. We moesten weer even aan elkaar wennen na een aantal jaren van no see. Ik polste hem hoe hij tegenover parapsychologie stond. „Je ontkomt er niet aan,” antwoordde hij. Ik bracht geleidelijk het gesprek op Gerard Croiset en de Kennedy’s. Hij had in 1968 samen met Robert Kennedy tijdens diens verkiezingscampagne gereisd. Een senator
had hem bij die gelegenheid voorspeld dat indien Bobby de
verkiezingen zou winnen hij voor zijn ambtsaanvaarding vermoord zou worden. Maar Arnold scheen het befaamde Warren Rapport – waar zo langzamerhand niemand meer in gelooft – voor de waarheid over Dallas te beschouwen. Een paar
maanden geleden toen senator Edward Kennedy – op weg naar
Bangla Desh – in Parijs was uitgestapt, had hij bij De Contades
gedineerd, samen met Pierre Salinger42 en nog vijf personen.
Ted had zelf gezegd het Warren Rapport als juist te beschouwen. Dan weet je hoe laat het is. Ik begreep dat De Contades
de laatste was die verder onderzoek in Fort Worth naar de herkomst van de JFK-moordenaars zou willen bekostigen. Hij zei
zelfs: „En wat doen we, wanneer we iets vinden en de Kennedy-familie geeft een ontkenning uit?” Ik antwoordde dat de
Kennedy’s niet bij mij kwamen dineren en dat ik geen ene moer
gaf om wat de Kennedy’s of for that matter anyone else zou zeggen in reactie op ons onderzoek. Ik benadrukte dat Croisets
„visie” op de zaak zonder meer interessant was en geleidelijk
scheen hij iets van zijn aanvankelijke bezwaren te laten varen.
Arnold scheen kritisch te staan tegenover wat hij noemde „veel
te oude leden van de Raad van Bestuur van Paris Match. Hij is
als directeur voor financiën de jongste (midden veertig). „Ik
42 Perschef van president John F. Kennedy die in Parijs woonde.
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43 The New York Times, 11 april 1972.
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probeer deze heren er wel eens van te overtuigen dat we allerlei veranderingen en vernieuwingen nodig hebben, maar dat
zien ze gewoon niet. Ik zou hier uren over kunnen praten,” zei
hij, stond op en liep naar een raam met een dikke sigaar in zijn
mond. Hij scheen ook ergens buiten Parijs, waar ze een buiten
hebben, tot burgemeester te zijn gekozen, waar hij trots op was.
„Mon beau-frère est maintenant Maire de Deauville.” Vooral
het feit dat hij erin geslaagd was een overwinning te behalen op
communisten en socialisten, die het burgemeesterschap 42 jaar
in handen hadden gehad, scheen hem te plezieren. Terwijl hij
stond te praten keek ik naar een door George Pompidou getekend portret. Hij sprak over zuiver water, milieuproblemen en
sportarena’s in zijn campagne, en dat scheen hem tot de overwinnaar te hebben gemaakt. Hij dacht dat met de toename van
jonge stemmers het klassieke establishment zou verdwijnen.
Ook hield Arnold de Contades een tirade tegen market place
journalism. Goebbels had het gebruik van de radio geperfectioneerd. Nu was het de beurt aan televisie. Hij noemde het een
uiterst belangrijk onderwerp, democratie en nieuws (media),
wat het natuurlijk ook is. Ik gaf hem het voorbeeld van hoe we
het Club van Rome-onderwerp met succes in de Nederlandse
huiskamers hadden gemanoeuvreerd. Hij dacht dat alle weekbladen tussen de vijf en tien jaar zouden verdwijnen. Het
kwam nu op dagbladen aan, vandaar dat Paris Match 97 percent
van de aandelen van Le Figaro had opgekocht.
Toch kreeg ik het gevoel hem te hebben achtergelaten met
voldoende input om zich in mijn voorstel te verdiepen en tot
samenwerking te komen. Hij zei bereid te zijn naar Amsterdam
te vliegen om met ons de zaak nader te bespreken.
Op de vlucht terug naar Amsterdam kwam ik een irritant knipsel tegen uit The New York Times dat drie sovjetstudenten op
zeven Amerikaanse campussen van universiteiten en colleges in
debat zullen gaan met Amerikaanse collega’s. Dat is nu precies
de gedachte die ik voorstelde aan het American Program Bureau in Boston en de sovjetzaakgelastigde in Washington, Michael Polonik. Zo gaat dit altijd weer. L.P. Saakyan, Vladimir
Kavtaradze en Nikolai Mukhin zijn volgens Fred Hechinger al
de vorige maand hiermee bezig geweest.43
Waarvan ik werkelijk perplex sta is een Op-Ed artikel van Marshall Green, voormalig ambassadeur in Jakarta tijdens de CIAcoup tegen Sukarno in 1965, die nu glashard verklaart: „I believe that I helped in reassuring Asian leaders – inbegrepen na-
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tuurlijk meneer Suharto – that our seeking a closer relationship
with the People’s Republic of China will not be at the expense
of their nations. On the contrary, it will be in accordance with
their – and our – long term interests.”44
Nu moet je toch even bedenken: Bung Karno moest tegen iedere prijs verdwijnen, juist omdat hij te vriendschappelijke betrekkingen met Peking onderhield. Diezelfde Green werd in
Jakarta gestationeerd om toe te zien dat de coup tegen Bung
Karno dit keer zou slagen. Nu kletst Green heel anders: „I was
able to explain to Asian leaders that what we seek through improved contacts with Peking is a lessening of tensions and dangers and that we did not negotiate behind the backs of our
friends and that we stand by them.” Sukarno’s buitenlandse politiek was op dezelfde uitgangspunten gebaseerd, met dit verschil dat Sukarno in Zuidoost-Azië een belangrijke, zo niet de
belangrijkste natie, vertegenwoordigde naast China zelf. Maar
omdat hij bepleitte dat er naar verzoening en detente met Peking moest worden gestreefd zette de idioten via de CIA hem af
met als resultaat een bloedbad in Indonesië. Dit zal Green en zijn
handlangers in het Pentagon of de CIA verder een worst wezen.
Zeven jaar na de coup in Jakarta zou Bung Karno aan meneer
Green dit artikeltje gedicteerd kunnen hebben. Zo gaat het altijd weer. Rampzalig. Green benadrukt ook nog dat de VS nu in
Vietnam de voorkeur geven aan „a negotiated settlement, because we want the war to end not only for the US but for all the
people of Indo China.” Wat een schijnheiligheid. Hetzelfde
bepleitte Bung Karno tegenover mij toen ik hem in 1966 hierover op het Istana Merdeka in Jakarta sprak.
Omdat Washington met de Johnsons, Nixons, Greens en Joost
mag weten wie verder tegen Indonesië en Sukarno hebben samengezworen, intussen achterliepen en de realiteiten van Azië
niet kenden en uitsluitend door een anti-rode bril zagen, diende Indonesië totaal ontwricht te worden. Oogluikend werd
toegestaan dat Suharto een massaslachting onder het Indonesische volk aanrichtte. Bung Karno betaalde echter het gelag:
voor zijn eervolle standpunt is hij ten onder gegaan. Hij weigerde aan deze misdadigheid zijn medewerking te verlenen.45
5 mei 1972

Gisteren zag ik in Parijs nog een gedeelte van een film over hoe
de Fransen, onze NAVO-broeders, in Algerije hebben huisgehou44 The New York Times, 15 april 1972.
45 Om niet te spreken wat er allemaal in het koninkrijk Cambodja is voorgevallen na
Nixons onzalige besluit daar te interveniëren; één miljoen doden door Pol Pot en
zelfs in 1991 is de rust in dit geteisterde land nog niet teruggekeerd.
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6 mei 1972

Droomde iets vreselijks. Dat ik tegen mijn vader zei: „U bent
een onmogelijke man.” Waarom was dit nou weer? Ik werd er
wakker van en was upset. Peter kwam laatst beneden en zei van
Henk van Ulsen te hebben gedroomd in een soort horror scène
met leer en messen. Hij heeft dan ook een frisse ervaring met die
meneer gehad.
Harmke Wiebenga, dochter van een politieman uit Leeuwarden
en studerend voor haar kandidaats economie, kwam een paar
uur praten. Haar zuster probeerde haar man te vergiftigen, haar
moeder had een hartaanval en hersenbloeding gehad, haar vader
betaalde haar studie maar scheen ook te worden gechanteerd
en als klap op de vuurpijl: zij was de afstammelinge van een
Britse koningsdochter, een vrouw die met koning Willem II in
de koffer had gelegen. Zij meende dat prins Bernhard bij de
slag om Arnhem hoogverraad had gepleegd, dat Luns bindingen had met de KGB en men had haar al enige malen proberen
te vermoorden. Ik keek en luisterde naar haar, in haar rode jurk,
met blazer, overjas en wollen muts op en dacht: Schat, wat kan
ik voor je doen? Ze belde later op om te zeggen dat het feit dat
ze met mij had kunnen spreken, haar in een jaar tijd niet zo gelukkig had gemaakt. Ik zal haar aan Wim Klinkenberg voorstellen. Zij vroeg of Wim en ik haar niet in de steek lieten.
7 mei 1972

Lunchte met mam in Lage Vuursche. Zij sprak over vliegtuigkapingen: „De wereld is tegenwoordig vol met schurken.
Vroeger zou zoiets niet in de hoofden van mensen zijn opgekomen.” Broer Hendrik zou 28 mei uit Kaapstad in Zürich
aankomen om bepaalde zaken te regelen en Theo en Nel daar
ontmoeten. Zij is bang dat hij helemaal niet naar Nederland
komt. Ik stelde haar gerust. Maar hij had haar wel het gevoel
kunnen geven dat hij voor haar naar Europa komt.
Anton Koenen van De Tijd zei in Parijs uit zeer betrouwbare
bron te hebben vernomen dat ik in de naaste toekomst een
baan aangeboden zou krijgen bij een NAVO-tijdschrift. Het zou
31
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den, compleet met levensechte executies en de rest. Afschuwelijk. Intussen zag ik hier op televisie een Wolper Productie met
William Shirer over het leven van Adolf Hitler. Ik ben het zeer
met Hofland eens zoals hij in zijn TV-commentaar meldde er
nog wel het een en ander van te hebben opgestoken. Ik zou me
heel anders hebben uitgedrukt, veel directer en explicieter, maar
dat weten we dat dit nooit gebeurt in onze heerlijke vrije pers.
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binnen drie maanden rond zijn. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik,
onder de rook van Luns werken? Het is overigens wat Croiset
steeds heeft voorspeld dat zou gebeuren. Ik liet niet merken of
ik een dergelijk aanbod zou aanvaarden.
8 mei 1972

Om 08.00 uur stond Harmke Wiebenga weer voor mijn neus.
Ze vond het niet meer dan fair om me te vertellen dat de CIA in
mij was geïnteresseerd, zoals haar onlangs was gebleken na een
gesprek van vijf uur met een hoge piet op de Amerikaanse ambassade. Gisteravond kwam Dick van de Poll van Vrij Nederland
langs die naar de VS gaat en om introducties vroeg. Gaf hem er
acht. Hij leek me wel aardig.
Luns is als secretaris-generaal van de NAVO op staatsbezoek in
Nederland. Een Rolls Royce met NAVO-vlag stond voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan iedere zijde vier motorfietsen van de politie. Ik ga naar zijn persconferentie. Liep zowat tegen Leopold Quarles van Ufford aan die me direct opmerkte en ostentatief een andere kant op keek. Allemaal klootzakken.46
In Nieuwspoort vroeg Fred Verbrakel van het NOS Journaal: „Is
het toeval dat je hier tegelijk bent met Luns?” Wat antwoord
je op een imbeciele vraag?
Ontmoette Emile van Konijnenburg die voor het eerst jeans
droeg, maar de verkeerde, en een leren jack. Hij adviseerde me
vooral „van standing” op te stellen en nooit de vraag, waarom
liegt u over Sukarno en de Kennedy’s? aan Luns te stellen. Konijn: „Je moet het omdraaien, bovendien zijn de Kennedy’s
belangrijker. Waarom liegt u over de Kennedy’s en Sukarno?”
Sorry, maar voor mij gaat Bung Karno voor. Ik denk trouwens
dat Sukarno belangrijker is. Hij vond echter dat de beste vraag
zou zijn: „Waarom doet u niet uit de doeken wat werkelijk in
Genève en ten aanzien van de Amerikaanse toezeggingen is gebeurd? Je mag best het woord liegen gebruiken, maar je moet
er niet mee openen.”
Van Konijnenburg vond het een stomme streek van me dat ik
premier Biesheuvel een brief over de Luns-zaak had geschreven: „Want daarmee heb je hem meteen tegen de muur geplakt. Hierdoor kon hij natuurlijk niet meer ingrijpen uit angst
dat jij later zou komen met ‘ik heb Biesheuvel geschreven’.”
Hetzelfde gold voor mijn brief aan prins Bernhard47 om druk
46 Zie Memoires 1925-1953.
47 Ben er niet zeker van dit eerder gemeld te hebben: inderdaad had ik dit de prins verzocht.
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48 Zie bijlage 8.
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op Van Roijen uit te oefenen zijn mond open te doen in de
zaak-Luns. „Zeg me niet, omdat ik voortdurend Van Roijen
heb aangespoord met de waarheid voor de draad te komen, dat
hij het daarom juist niet doet? We zijn toch niet als kleine jongens bezig?”
Konijn knikte. „Bovendien,” zei hij, „weet Luns immers genoeg van meneer Biesheuvel om direct met een tegenzet te
komen.”
Het is 17.00 uur. De perskamer van BZ gaat open. Het uur van
de afrekening is geslagen. Mijn zin: „U wordt niet betaald om
moppen te tappen: daar krijgt u geen grootkruisen voor. Ik wil
de waarheid horen,” houd ik in reserve. Carel Enkelaar voorspelde al: „We krijgen morgen weer koppen in de kranten.”
Fred van Brakel zei dat the word had gotten around niet over mij
te spreken. Ik vraag me altijd af wat er de komende pagina’s op
het blanco papier zal komen te staan. Van Konijnenburg had de
eerste hoofdstukken van mijn nieuw boek gelezen, maar vond
ze niet te pruimen. Hij adviseerde, nu de contacten met DAF
liepen, om Martin van Doorne te vragen bij Philips te interveniëren: „En jou ook die zaak te laten regelen.” Hij wilde zich
er niet zelf mee bemoeien.
Bij binnenkomst in de zaal werd ik door mijn voormalige Handelsblad-collega Simons – nu bij BZ – verwelkomd. Iedereen
was er. Ik werd onbedaarlijk aangegaapt. Luns kwam binnen,
samen met Schmelzer, De Koster en zijn gebruikelijke entourage tot en met zijn secretaresse die mijn telegram in de prullenmand had gedaan. Ik keek naar het theater en dacht: Small
wonder this guy is a star among this group. Toch heeft hij het
maar gefikst om de eerste viool te spelen. Luns had me gezien
en fluisterde iets in het oor van Schmelzer. Ik zag hem mijn
naam uitspreken. Het zal iets zijn geweest van: ik zal die
meneer eens op zijn plaats zetten. Schmelzer keek mij tenminste ogenblikkelijk recht aan. Mijn inwendige reactie was: die
lol gun ik je niet meneer Luns. Maar op dat moment besloot ik
nog niet in alle talen te zwijgen en niets te zeggen.
Voor ons op tafel lag de toespraak van Luns die hij dezelfde
avond tijdens een officieel diner, aangeboden door de regering,
zou uitspreken.48
Luns begon zijn persconferentie met te zeggen dat hij tegen zijn
gewoonte in deze keer maar eens enkele zaken had opgeschreven. Hij ratelde de gevaren van de Sovjet-Unie achter elkaar af.
De sovjets waren in alles achter en het armste blok in de wereld,

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:14

Pagina 34

in export, in inkomen, alles, maar verreweg de sterkste in bewapening. Zijn zorgen gingen uit naar de spectaculaire opbouw van de sovjetstrijdkrachten – hij sprak natuurlijk over
„Russische” strijdkrachten – te land, in de lucht en vooral op
zee. Sovjetvloten bevoeren alle wereldzeeën. Dit kon nauwelijks op defensieve bedoelingen wijzen. Het maakte de hele
wereld alleen maar onveiliger.
Luns voelde zich „zeer gelukkig” in zijn nieuwe functie. Hem
werd gevraagd of er op het gebied van milieubescherming in
NAVO-verband iets zou kunnen worden gedaan. Nee, dat was
geen hoofdtaak voor de alliantie. Hij ging ook ruim in op de
rol van atoomonderzeeërs. Hij lokte me zelfs uit, omdat ik maar
steeds mijn mond hield, met een referentie aan mijn klacht bij
de Hoge Raad. Hij schimpte: „Straks moet ik voor de Hoge
Raad verschijnen.”49
Hij was als te doen gebruikelijk ruimschoots onbeschoft. Terwijl minister Schmelzer een uiteenzetting gaf passeerde Luns
achter diens rug om een teken naar de perschef dat Schmelzer
lang genoeg had gesproken en er een volgende vraag gesteld
kon worden. Schmelzer merkte dit en keek op zijn neus. Hij
gaf de minister zelfs een duw op zijn rug, die hij over zich heen
liet gaan. Wat kan je ertegen doen? Luns denkt zich alles te kunnen permitteren. Aan de andere kant was hij ook wel weer op
zijn gebruikelijk manier lollig. Ik moest soms ook wel erg lachen. Een journalist, die voortdurend met zijn vinger in de
lucht had zitten dringen om een vraag te stellen kreeg eindelijk
het woord. Wat kwam er uit? „Hoe laat vertrekt u terug naar
Brussel?”
Luns: „Nou dat is een gemakkelijke vraag.”
Hoe is deze Luns toch op de plaats terechtgekomen waar hij
zit? Mij is dit een raadsel. Misschien gewoon geluk? Een resultaat van volmaakt grenzeloze brutaliteit? Plus een olifantshuid.
Hoe verder de persconferentie voortschreed hoe meer ik besefte dat zij uitsluitend was belegd in NAVO-verband. Ik merkte
wel dat steeds meer journalisten verbaasd waren dat ik stil bleef.
Sommigen hadden zelfs microfoons geplaatst bij de plaats waar
ik zat. Wanneer ik nu, hier, plotseling met vragen over Indonesië, Nieuw-Guinea of Sukarno zou zijn gekomen, was het
voor Luns een koud kunstje om te antwoorden dat hij daar best
eens een andere keer over wilde praten, maar of ik misschien
ook vragen had over de NAVO. Waarom zou ik die meneer die
49 Een journalist vroeg hem iets over de tekst van zijn dinerspeech. Toen antwoordde
Luns: „Laat ik precies zijn, want anders moet ik straks voor de Hoge Raad verschijnen.”
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9 mei 1972

De crimineel Richard Nixon is begonnen met mijnen neer te
laten in de haven van Haiphong. Hij heeft Moskou gevraagd
Noord-Vietnam alleen nog maar verdedigingswapens te zenden. Alsof Vietnam niet al tien jaar lang op volledig onwettige
wijze door de Amerikanen wordt bezet en is aangevallen. Het
brein van die man is geïnfecteerd, als bij Luns. Luns zei zelfs dat
de Sovjet-Unie een landcontinent was en helemaal geen vloot
nodig had. Dat kon alleen maar op sovjetagressie wijzen. Wie
hebben de Sovjet-Unie van pool tot pool met militaire bases
omringd? De wereld is in griezelig gevaar met leidinggevende
minds als Nixon of Luns.
Gerard Croiset was verbaasd dat ik mijn mond had gehouden.
Hij had zeker iets anders „gezien”. Maar de consensus was dat ik
„verstandig” was geweest. Voor mij had dit niets met verstandig te maken. Ik voelde instinctmatig dat het niet het geschikte
moment was Luns over andere onderwerpen dan de NAVO aan
te spreken. Het had immers geen zin om een publieke nederlaag te lijden op een moment dat de kaarten niet gunstig lagen.
10 mei 1972

Voor mam – en voor ons – blijft dit een bijzondere dag. Het
was de ondertrouw van mijn ouders. Ik herinner me als kind
dat mijn vader dan altijd de avond tevoren bloemen verstopte
in de kelder en mam rozen op bed bracht. Was al om 10.00 uur
in Bilthoven. We haalden bloemen. Ik stond met mam aan vaders graf. Ik gaf mam zelf twaalf rozen. Zij vond dat er nu te
veel zon op het graf scheen, omdat er enige bomen waren gekapt. Haar was toegezegd dat dit niet zou gebeuren. Ik vond
het verdrietig dat ik haar nadien alleen moest laten, ook voor
moederdag, maar ik wil absoluut nog een keer naar Stuttgart
om Harisanto te zien voor hij naar Indonesië terugkeert.
Gisteravond hoorde ik Nixon op televisie zeggen – en zag hem
dit doen – dat de leiders in Hanoi „were a bunch of outlaws”.
Hoe is het Gods ter wereld mogelijk? Those outlaws in Hanoi
vertegenwoordigen massaal het Vietnamese volk dat van de
Amerikanen af wil. En wie is deze Thieu in Saigon? Geen outlaw? Natuurlijk, wanneer je een land maar lang genoeg jouw
eigen weg opduwt en corrumpeert, zoals Zuid-Korea, Indonesië et cetera – dan schep je op den duur a new way of life. Maar,
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lol doen? Geleidelijk vatte de overtuiging bij mij post dat ik
niets moest zeggen en op een andere gelegenheid zou moeten
wachten.

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:14

Pagina 36

wanneer mankind, zoals Aurelio zegt, er niet in slaagt a better
man te worden – wat betekent je hersens op andere manieren
te gebruiken dan tot dusverre – hoe zullen we dit dan met zijn
allen kunnen overleven?
Hoe Joop van Tijn het klaarspeelt om zijn tijd te besteden aan
het samenstellen van anderhalve pagina in Vrij Nederland over de
wielrenner Peter Post is mij een raadsel. De man heeft een reeks
zesdaagsen gewonnen. En wat verder? Maar wat me wel verbaast, is dat in de rubriek Het Wereldje van VN informatie is verschenen over het „met de eer gaan strijken” door W.L. Brugsma van mijn ontdekking van de Club van Rome. Ook geen
verheffend onderwerp anders.50 Dit wordt ook in vijftig regeltjes afgedaan.
Vanmorgen zei een zekere Dick X. zinnige dingen op de VPROradio. Luns vond hij „een enge man.” En: „Terwijl meneer
Nixon tenslotte maar president was over 6 percent van de wereldbevolking (…).”
Ben op weg naar Santo. Hij schreef me nog in allerijl om drie
dozen „bumbu rendang” mee te nemen (…).

Harry Mulisch reageerde uitgebreid in VN op Gerard van het
Reve. Financieel interessant misschien, maar ik zou dit niet in
mijn hoofd hebben gehaald.
50 Vrij Nederland, 18 mei 1972.
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Het is wel ver per trein naar Stuttgart. Af en toe neem ik koffie,
ga naar de restauratie om wat te eten en lees.
„Als je hebt geleefd, heb je tenminste nog iets gehad,” zei
mam. True. Maar „wat” heb je uiteindelijk gehad?
„Die nacht heb ik begrepen dat je soms kunt verlangen te sterven, omdat niets meer van enig belang is, vergeleken bij een
zeker soort helder inzicht in het leven (…) telkens wanneer ik
geloofde de diepste zin van het leven te begrijpen, die uiterste
eenvoud ervan mij van mijn stuk gebracht.”52
Vanmorgen reed ik met de trein door Baarn, en dacht aan de
Genestetlaan, waar ik jarenlang bij de familie Van Dijk in huis
ben geweest.53 De bomen leken groot en dik geworden. Onwerkelijk: kinderjaren, korte broek, fiets.
Eens zal ik over alles moeten schrijven. Hoe dikwijls denk ik niet
over de bewerking van mijn dagboeken? Ik heb het er met Peter dikwijls over. Ik zou moeten en ook willen schrijven over
alles wat door mijn denkmachine raast: de mensen, de oorlog,
de kinderen, het leven.
„Sommige mensen leggen een bloem tussen de bladen van een
boek en sluiten daarmee een wandeling af, waarop de liefde hen
heeft beroerd (…).”54
Ik ontmoette Santo op het station. We reden naar zijn flat en
praatten tot 02.00 uur. We sliepen samen op een matras op de
grond.
51
52
53
54

Albert Camus, Keer en Tegenkeer, De Bezige Bij, Amsterdam 1970, p. 19.
Idem, p. 57.
Zie Memoires 1925-1953.
Idem, Camus, p. 93.
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Keulen
De Rijn in geen jaren gezien.
Alle bladen, Guardian, Le Monde, Le Figaro, zijn uitermate kritisch dat Nixon het nu via een totale blokkade van Noord-Vietnam probeert. Het is dan ook ontstellend gelul van Washington
dat ze gracefully uit Indo-China weg willen gaan. Hoe stellen zij
zich dit voor na de massaslachting, die zij hebben aangericht?
Een student sociologie, die vanmorgen meereed – hij was een
nachtje in Groningen geweest zonder tandenborstel: „Lekker
om dan iemand een zoen te geven,” zei ik – merkte intussen
terecht op dat hij het misselijk vond dat Fiat Nederland adverteerde onder de paraplu van de Club van Rome-publiciteit.
Wist ik niet.
„Eenzaamheid brengt die mensen samen, die door het samenzijn van elkaar worden gescheiden.” – Camus51
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11 mei 1972

Vanmorgen hebben we met een Chinese student uit Bandung,
André, en een meisje een wandeling door de bossen gemaakt.
Het parcours was met bordjes aangegeven. We lunchten in café
Java dat werd gerund door Oom Kwee. Daarna gaf Santo les
aan een andere Indonesische student. Er zijn meer dan honderd
Indonesiërs die in Stuttgart studeren. Er was een student uit
Yogjakarta, David, die me interesseerde. Hij studeerde techniek maar wilde ook architect worden. Hij was 24 jaar. Hij
kwam bij me over als een baby, die eigenlijk geknuffeld wilde
worden. Heb me zeer op hem geconcentreerd. Ik ben soms
verbaasd over mezelf met welke intensiteit ik dan in een andere mind probeer door te dringen via een dosis giswerk, intuïtie
en pure inspiratie.
Er werd veel over politiek gediscussieerd, ook over de Madioenaffaire in 194855 en wat zij noemden „de onmenselijkheid van
communisten,” tot en met de coup van 1965. De onmenselijkheid van de PKI zou het bloedbad van Suharto mogelijk hebben
gemaakt. Kon eigenlijk mijn oren bij die drogreden niet geloven. Dat was identiek het weerwoord van de coupmilitairen in
Jakarta. Ik sprak veel over Bung Karno en probeerde ze te vertellen wat voor man hij was geweest. Nieuwe generaties in Indonesië weten kennelijk niets over de bevrijder van hun land.
Het onderwerp Sukarno is voor de verraderlijke generaalskliek
natuurlijk taboe.
Ook werd gesproken over het verschil van volkeren in de wereld. Indonesiërs werden nog altijd via wajang character building
het leven binnengeleid. Ik nam een ander standpunt in en vergeleek de groei van de mind met de ringen van een boom. Ik
zei te denken dat de fundamentele biologie en neurofysiologie
van alle mensen gelijk leek, maar dat slechts de input verschilde.
„Maar als je de basisonderdelen, de psyche, de chemie en de
organismen vergelijkt, dan bestaan diepgaande verschillen,” zei
Santo.
„We leren om te overleven via verschillende methoden,” antwoordde ik. „Onze modi-vivendi verschillen, onze godsdiensten verschillen, waardoor we verschillende leefpatronen scheppen, en daardoor uit van elkaar verschillende culturen voortkomen. Maar ik denk dat uiteindelijk de Western way of life,
Western so-called civilization zich over alle continenten zal verspreiden, ondanks de Javaanse wajang of Mao’s rode boekje.
Kijk maar hier de kamer rond, we dragen vrijwel allemaal blue
jeans. Dat is het fatale begin.”
55 De eerste communistische opstand in Indonesië.
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12 mei 1972

Santo reed me naar het station om de trein terug naar Amsterdam te nemen. Ik vroeg me af hoe hij op mijn bezoek zou terugzien, inbegrepen het fysieke deel.
Het was heerlijk om bij hem te zijn geweest. Opnieuw een
steen toegevoegd aan het bouwsel van een duurzame vriendschap. Hij is druk aan het inpakken. Hij stuurt grote kisten
rechtstreeks aan generaal Ashari op het ministerie van Buitenlandse Zaken.56 Het laatste wat hij trouwens zei was: „Groeten
aan Peter.”
Ben diep geschokt door Bob Semples artikel in de Herald Tribune.57 Hij schrijft dat Nixons besluit eigenlijk totstandkwam
tussen de minds van Nixon, Henry Kissinger en John Connally,
de minister van Financiën. Nadat de National Security Council
had vergaderd vroeg Nixon aan Kissinger en Connally terug te
komen naar het Oval Office. Met z’n drieën besloten zij dat de
blokkade van Vietnam en verwoestende bombardementen de
laatste optie van de president waren om Hanoi op de knieën te
krijgen en „een eervol wegtrekken van de Amerikanen” te bewerkstelligen. Henry was op 2 mei van de onderhandelingen
met Hanoi in Parijs teruggekeerd. Samen met Nixon had hij
een vaartochtje op het jacht Sequoia op de Potomac gemaakt.
Hij rapporteerde dat Le Duc Tho zijn been stijf hield en dat
56 Ashari was secretaris-generaal, bovendien Santo’s zwager.
57 Herald Tribune, 12 mei 1972.
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’s Avonds gingen we uit. Santo en ik legden ons om 02.00 uur
weer te slapen. Ik masseerde hem, als gisteravond, voorzichtig.
We lagen tegen elkaar aan. In de vroege ochtenduren lagen onze
benen in elkaar verstrengeld. Het wond me eigenlijk op. Een
Javaans vel werkt op mij op een speciale manier, dat zal ik van
mijn voorouders hebben meegekregen. Ik deed eerst een arm
om Santo heen. Hij weerde me niet af en draaide zich niet van
me af, maar naar me toe. Heel langzaam lag hij na al die jaren
voor het eerst heel rustig in mijn armen. Ik zoende hem. Maar
toen hij voelde dat mijn body in werking trad, gaf hij me een
paar zachte klopjes op mijn rug en we lagen weer naast elkaar
als voorheen. Er kwam verder geen betasten van genitaliën aan
te pas. Op het moment dat Santo merkte dat ik in de overdrive
terechtkwam, kapte hij iedere mogelijkheid daartoe af. Wat het
was? Een affectieve explosie, niet meer, niet minder. Ik zei, als
om me te excuseren, dat mijn body slechts had meegedanst met
mijn gevoelens. Maar iedere uitleg is bij Santo overbodig. Misschien wel vanwege de oorsprong van zijn wajang-cultuur.
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Hanoi verder geen concessies wenste te doen. Blijkbaar had
Nixon weer eens geconcludeerd dat zijn manhood op het spel
stond en dat hij zich niet langer door Noord-Vietnam wenste
te laten ringeloren. Hij ging naar Camp David en schreef zijn
rede-tot-de-natie. Bob Semple58 schrijft dat de president daarop
zijn chief speech-writer, Raymond K. Price59, om diens oordeel
had gevraagd. Daarna vloog de kogel van een blokkade van
Noord-Vietnam door de kerk. Dat zijn dan de heren die de
dienst uitmaken in deze wereld.
Admiraal Elmo R. Zumwalt,60 de commandant van de Amerikaanse marine, doet er in stupiditeit nog een schepje bovenop.
Hij verklaarde dat het neerlaten van mijnen in Noord-Vietnamese havens „clearly an act of self-defence on the part of the
United-States and South Vietnam” was. Hoe krijg je die onzin
door je keel? Hij zei dit nog wel in een televisieprogramma dat
nation-wide werd verspreid. Je kunt Amerikanen vrijwel alles op
de mouw spelden. Er wordt verder toch niet werkelijk over
nagedacht.
Ik ben het uitermate eens met de televisiekritiek van Henk
Hofland dat er in het NOS Journaal slechts summier over Vietnam wordt bericht, to put it mildly. „De omvang van Nederland
valt af te meten,” schrijft hij, „aan de manier waarop werkelijk
belangrijk nieuws door de heren en dames van de media wordt
behandeld. De rede van Nixon, waarin hij onder meer de blokkade van de Noord-Vietnamese havens aankondigde, is geen
kleinigheid, zou men zeggen, evenmin als trouwens het NoordVietnamese offensief dat al een week of vijf aan de gang is.” Terecht noemde Hofland het afdoen met „een flitsje” wanneer
Nixon de Noord-Vietnamezen als international outlaws noemt.
Ik denk er hetzelfde over. Evenals het feit dat ik het veelbetekenend voor de stand van de Nederlandse politiek vond dat alleen Fred van der Spek van de PSP vragen over het optreden van
Nixon tegenover Vietnam heeft gesteld aan minister Schmelzer. „Adembenemend,” schreef Hofland, „was het optreden
van de afgevaardigde Van der Spek, die een weinig pacifistische
lachstuip kreeg bij het aanhoren van een verklaring van minister Schmelzer”.” Aardig geschrijf, maar ik begrijp steeds beter
waarom Hofland en niet ik TV-kritieken voor de NRC schrijf. Ik
zou met scherp hebben „geschoten” op Nixon en op Schmelzer. Voor Den Haag acceptabele journalisten doen dit niet, zelfs
nooit.
58 Kende Semple van de reis met Nixon in 1968. Zie Memoires.
59 Idem, kende ik Ray Price op die manier.
60 Admiraal Zumwalt zou ik in de tachtiger jaren uitstekend leren kennen.
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13 mei 1972

14 mei 1972

Moederdag

De tijd vliegt. Ik zal een colbert en jasje dragen om mam een
plezier te doen.
Ik zei gisteren tegen Frits: „Waarom heb je je dagboeken niet
bij mij gebracht? Ik zou ze nooit met één vinger hebben aangeraakt.”62 Hij antwoordde: „Jij zou er nu juist rustig in mogen
kijken.” Frits heeft zijn hond Zoef bij de directeur van de
staatsdrukkerij, Oltheten, ondergebracht. Hij zou in Engeland
eerst zes maanden in quarantaine hebben gemoeten. Toch gaat
dit maar gemakkelijk allemaal.
Was om 16.00 uur in Bilthoven met rozen voor mam. Reserveerde een tafeltje in Lage Vuursche. Zij vond het allemaal een
treat. We keken nog naar het nieuws van 19.00 uur en er waren
weer eens een militair en vijf burgers in Ierland omgekomen.
Mam zei: „I like cave-dwellers.” Later gaf ze me seringentakken uit de tuin mee om op Amerbos neer te zetten.
16 mei 1972

Dewi Sukarno telefoneerde uit Gland, Zwitserland. Zij had me
verwacht toen ik in Parijs was voor Arnold de Contades. Zij
meende dat Mochtar Lubis de memoires van mevrouw Hartini
Sukarno schreef om zijn reputatie als journalist te redden.
17 mei 1972

Gerard van den Boomen heeft in De Nieuwe Linie een vijfkoloms hoofdartikel geschreven: WAAR BLIJFT HET ONDERZOEK
NAAR DE BEWERINGEN VAN LUNS? Hij voegde een kopie van de
State Department brief aan W.H. Heeres bij dat er geen Amerikaanse toezeggingen aan Luns over Nieuw-Guinea werden
gedaan. Het helpt allemaal niets. Den Haag verdomd het Luns
aan te pakken voor zijn schelmenstreken.
61 Een van mijn oudste vrienden, de beeldhouwer en schilder Frits van Eeden.
62 Later bracht hij zijn dagboeken en notities inderdaad altijd bij mij uit vrees ze weer
te zullen vernietigen. Ik heb ze nog.
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Santo is vandaag 40 jaar geworden.
Frits kondigt zijn vertrek naar Londen aan om bij zijn nieuwe
lover Bob te kunnen zijn. Hij vroeg of ik genoteerd had wat hij
me vertelde over een andere vriend Jan, inmiddels overleden.
Hij had al zijn dagboeken vernietigd, ook de groene klappers,
die ik voor hem samenstelde. Het was een reactie geweest nadat
een vorige vriend, Rudi, er ongevraagd in had zitten neuzen.61
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18 mei 1972

Dagje Den Haag. Fred van der Spek (PSP) onderstreepte nogmaals dat hij het enige parlementslid was geweest die een parlementaire enquête naar het beleid van Joseph Luns had bepleit.
Hij vertelde dat een Britse journalist (Fletcher?) de PSP had benaderd in verband met CIA-connecties van prins Bernhard.
Onmiddellijke flitste natuurlijk de naam W. Verrips door mijn
hoofd. Waar had Paul Rijkens die zware jongen anders vandaan kunnen toveren dan via zijn vriend PB, die met één telefoontje naar de CIA Verrips ter beschikking stelde van zijn vriend
Rijkens om mij in de soep te draaien. Want dat Verrips voor de
CIA werkte (en had gewerkt) staat vast.
Van der Speks assistent, Geert Mak,63 arriveerde wat later.
Vervolgens werd gezamenlijk het Wetboek van Strafrecht geraadpleegd om na te gaan of Luns met zijn gelieg niet op een
wetsartikel aangepakt zou kunnen worden. We komen binnenkort weer bijeen.
Op de sovjetambassade ontmoette ik V. Kouznetsov. We gingen naar de vaste spreekkamer in een bijgebouw. Hij bevestigde wat ik al dacht, dat hij mij enige tijd geleden een brief had
geschreven op de eerste plaats bedoeld voor de „censuur” (lees
BVD), want hij was er zeker van, zei hij, dat mijn post werd gecontroleerd. Hij benadrukte dat dit in Moskou niet het geval
was. Het leek hem beter dat wanneer ik hem wilde bezoeken,
ik zou bellen, want brieven naar de ambassade werden „natuurlijk” ook allemaal gecontroleerd.
Hij scheen verbaasd dat ik dr. Gvishiani in Parijs had ontmoet.
Kouznetsov heb ik altijd voor een KGB-er en niet een diplomaat aangezien, maar wat doet het ertoe? Een Rus is voor mij
een Rus. De rest zoeken ze zelf maar uit. Ik lichtte hem uitvoerig in over bemoeiingen met DAF en Philips. Dit lijkt me
namelijk de beste methode, om geen rekening te houden met
interne sovjetproblemen als pro of contra Gvishiani of wat ze
mogen zijn. Hij was even open en vriendelijk als voorheen. Hij
betwijfelde of Philips ten opzichte van de USSR banden zou
aangaan.
Ik beklaagde me er over dat geen enkel filmproject dat ik had
voorgesteld gerealiseerd kon worden. Hij antwoordde dat alle
beschikbare fondsen nodig waren om verliezen te compenseren, die in de landbouwsector waren geleden als gevolg van de
strenge winter en slecht weer. Bovendien was de ambassade
nergens van op de hoogte. Men had vanuit Moskou hen niet
63 In 1991 is Mak verbonden als redacteur aan NRC Handelsblad.
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64 Ik kende Rostov sedert 1960, zie vorige Memoires.
65 The New York Times, 23 april 1972. Ik had een abonnement op de Times uit New
York, die per boot kwam, de berichten waren dus steeds een aantal weken achter.
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gepolst, laat staan erover ingelicht. Hij beklaagde zich min of
meer dat geen van de personen die hij op Amerbos had ontmoet – en die zonder uitzondering hadden toegezegd contact
met hem te zullen opnemen – dit ook werkelijk hadden gedaan. Daarom leek het er inderdaad op, aldus Kouznetsov, dat
De Telegraaf-campagne tegen hun bezoek aan mijn huis, met
het doel betrekkingen tussen sovjetdiplomaten en Nederlandse
mediavertegenwoordigers te helpen bevorderen, was geslaagd
en dat zo voorkomen werd dat mijn opzet van de ontmoeting
een succes zou worden.
Hij vertelde drie jaar als diplomaat in Irak te hebben gewerkt.
„Dan hebt u succes gehad, want ze staan in Irak nu het oprichten van een communistische partij toe,” zei ik.
„Ja, tot de volgende coup,” antwoordde hij.
„Ik herinner me,” vervolgde ik, „dat ze de koning en kroonprins aan een eind touw daar door de straten trokken.”
„Ja en uiteindelijk werden de lichamen van beide heren uit elkaar getrokken,” reageerde Kouznetsov.
Hij had ook een reis naar vijftien Afrikaanse landen met Jacov
Malik, de huidige sovjetvertegenwoordiger bij de VN, meegemaakt.
Walt Rostov, de voormalige veiligheidsadviseur van de presidenten Kennedy en Johnson64, heeft in de Times geschreven dat
er „not the slightest reason is” voor Moskou, Hanoi of wie dan
ook in de wereld om zich op te winden over het hervatten van
bombardementen op Noord-Vietnam. LBJ had op 31 oktober
1968 deze aanvallen immers stopgezet op voorwaarde dat er
„ernstig” zou worden onderhandeld. Hanoi nam met de vredesgesprekken in Parijs een loopje. Dat „left President Nixon
free to resume the bombing (…).”
Rostov: „Why is Southeast-Asia so important in the Asian balance of power? It is important for four reasons. First: because
its population, now approaching 300 million, and its resources
give it a weight approximating that of Latin America or Africa.
Second: because its geography commands the sea routes of the
southwest Pacific, which are of critical importance to Australia,
New-Zealand, and Japan, as well as the United-States. Third:
because its geography commands the eastern Indian Ocean, an
area of critical importance to India and Burma as well as Malaysia
and Singapore. Fourth: because Southeast Asia is a critical buffer
zone, if it remains independent, separating India and China.”65
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Hier was een man aan het woord die jarenlang betrokken was
bij de belangrijkste beslissingen van de Amerikaanse regering
op het allerhoogste niveau. Hij ziet kans Zuidoost-Azië te bespreken zonder het belangrijkste land in de regio, Indonesië,
ook maar zelfs te noemen. Om niet te spreken over het fatale
uitgangspunt van Washington dat de hele wereld van strategisch, economisch en financieel belang voor Amerikanen zou
zijn. En wie dit niet wil erkennen zal het moeten voelen.
19 mei 1972

Onrustig geslapen. Ik ontmoette Peter vandaag vijf jaar geleden en had er graag een feestje van gemaakt. Het is bovendien
de verjaardag van Erik van der Leeden. Heb geen idee waar ze
uithangen. Zo gaat het helaas altijd. Er is eindelijk wat zon. We
zouden er een heerlijke dag van hebben kunnen maken.
Eindelijk beter nieuws. Carel Enkelaar heeft besloten mij naar
de Stockholm Milieu Conferentie te laten vertrekken voor een
schriftelijk verslag van dit gebeuren. Beter iets dan niets.
Bij de NOS besprak ik mijn reis naar Zweden met Joop van Os.
Alles is geregeld. Toen ik weg wilde gaan, vroeg hij, „Waarom
heb je toch keet met Luns gemaakt?”66 Ik ben er maar weer
even voor gaan zitten en heb het hem uitgelegd.
20 mei 1972

Je moet er niet aan denken dat Richard Nixon op weg naar
Moskou zou zijn en een sovjetschip bij Haiphong op een Amerikaanse mijn zou lopen. Ondanks de Amerikaanse misdadigheid ten aanzien van sovjetbondgenoot Noord-Vietnam gaat
Leonid Brezhnev door met het aan één tafel zitten met meneer
Nixon. Communistisch pragmatisme heet dit dan.
Pinksteren 1972
Maakte een lange rit met mam, met de kap neer. Zij vond het
heerlijk. Lunch in Rhenen. Via de Betuwe en Culemborg terug. De kippen van de buren liepen veel in haar tuin. Tante
Jetty reclameerde ertegen omdat ze veel in de grond krabben
en pikken. „Mij kan het niets schelen,” zei mam, „want er is
toch niet veel te verknoeien.”
Gerard Croiset hoopt dat ik zijn boek in het Engels zal vertalen, „Ik betaal je het normale honorarium.” Ik had eigenlijk
het hart niet hem te zeggen dat ik en geen tijd en geen zin had
in die job.
66 Joop van Os werkte als parlementair redacteur van de NOS en het leek me nuttig hem
mijn kant van de zaak te vertellen.
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22 mei 1972

Bezoek van Gerard Spong, rechtenstudent uit Suriname. Het
was wel gezellig en het lijkt me een lieve jongen.67
23 mei 1972

Nam mam mee naar de Loosdrechtse plassen.
Ik let er nooit op of Cees Meijer bij De Typhoon iets uit mijn
„column” haalt. Maar ik zie dat uit mijn beschouwing over
handel met de USSR de opmerking is verdwenen dat Verolme
geen belangstelling heeft voor handelsbetrekkingen met Moskou, en VMF’s Raad van Bestuur er evenmin heil in ziet. Waarom deed Meijer dit? President Podgorny en Nixon hebben in
Moskou een akkoord getekend over samenwerking op het gebied van milieu. Zou misschien CBS nu wel toestemming van
de sovjets hebben over dat onderwerp te filmen? Zes journalisten vroegen om naar Moskou te mogen reizen voor het bezoek
van Nixon. Alleen Henk Leffelaar (GPD) – die niet is gegaan –
en Link van Bruggen, AVRO, kregen een visum.
24 mei 1972

Trouwdag van mijn ouders.
Liep vanmorgen tegen Frits Behrendt aan, tekenaar van Het Parool. Ik zei hem de indruk te hebben dat hij steeds rechtser werd
en dat ik walgde van die hoofdartikelen van meneer Sandberg,
plus royaliste que le roi. „En Paul van ’t Veer dan?” vroeg hij.
„Ook een halfbakken socialist,” antwoordde ik.
Behrendt zei een plaat te gaan maken van Nixon op bezoek bij
Mao, Brezhnev, God en de duivel, met als titel Als het me maar
helpt bij de verkiezingen. Uitstekende gedachte.
Woonde de opening van een sovjetindustrietentoonstelling in
de RAI. bij. Vladimir Opalev vroeg mijn hulp om dit gebeuren
op het NOS Journaal te krijgen. Ik heb dit geprobeerd, maar tevergeefs. Ik vroeg Opalev hoe die visumzaak zat voor journalisten. Hij vertelde dat Louk Menschaar en Henk Leffelaar beiden voor de GPD visa hadden aangevraagd en gekregen zouden
hebben. Hun aanvraag werd op het laatste nippertje op een
zondag gedaan. De consul was, om hen ter wille te zijn, al om
10.00 uur op de ambassade. Zij zouden tussen 10.00 uur en
67 Gerard Spong is in 1991 een alom gevreesde advocaat in Den Haag.
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De Amerikaanse minister van Defensie, Melvin Laird, heeft het
Congres meegedeeld dat er geen enkele kans was op een offensief van de Vietcong. Een leugenaar in de klasse Luns.
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11.00 uur hun visa komen halen. Toen zij er om 16.00 uur niet
waren is de consul naar huis gegaan, het was tenslotte zondag.
Pas om 20.00 uur belde Menschaar naar Opalev dat ze niet kwamen. „Ach,” zei Wim Klinkenberg, „zoiets durven ze alleen
bij de Russen te doen.” Intussen hadden circulerende persberichten een geheel andere indruk gewekt. Wim was het eens
geweest met de teneur van Eddy Lachmans artikel uit Washington dat de Russen de hen toegeworpen handschoen van
Nixon niet opnamen. Hij noemde het terecht top criminality
van Nixon om juist tijdens de top in Moskou Hanoi nog eens
extra plat te gooien.68
Heb ontdekt dat de Officier van Justitie J.J. Abspoel mijn zaak
tegen De Telegraaf op de nieuwe privacywet gaat behandelen.
Fred Emmer heeft vanavond een perfect overzicht op televisie
verzorgd over de sovjet-handelstentoonstelling Dus toch.
Keek naar de voetbalmatch Moskou (Dynamo) tegen Glasgow.
Ik betrapte me er op pro-Dynamo te zijn. De omroeper meende dat ook het publiek voor de Russen was, omdat zij minder
ruw en sportiever speelden dan de Schotten. Ook zou hun
conditie beter zijn. Drie minuten te vroeg renden de Glasgowsupporters het veld op. Met de grootste moeite werd het tuig
weggewerkt om de wedstrijd af te kunnen maken. De vreugde
van de Schotse supporters was gewoon belachelijk. Dit had niets
meer met sportbeoefenen te maken. Het is hysterie. De Russen
zijn alleen minder verpest.
25 mei 1972

Las voor het eerst in mijn dagboek over de reis met Bung Karno door Oost-Indonesië in 1957 terug. Mijn dagboek is werkelijk uniek. Ik geniet er dan ook van dagelijks met het schrijven van mijn nieuwe boek bezig te zijn.
Een lid van de Amerikaanse delegatie bij de vredesonderhandelingen in Parijs, Daniel Davidson, heeft de moed gehad in de
Times de houding van Richard Nixon, uitstekend beargumenteerd, sterk te veroordelen. Dat zou dr. J.H. van Roijen maar
eens moeten lezen, of een paar andere onfrisse meneren in Den
Haag. Davidson schreef dat de VS nu net doen of de NoordVietnamezen de huidige bombardementen en vernietigingen
aan zichzelf hebben te danken, omdat zij de overeenkomst uit
1968 zouden hebben geschonden. „The clear implication has
been that the United-States has kept its word while Hanoi has
68 Wim zei ook dat sedert de botsing tussen Henk en mij over De Telegraaf-fotograaf
in mijn huis, Hofland „nogal vreemd tegen mij heeft gedaan.” Ik vroeg me af in
welk verband.
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26 mei 1972

Haalde mam op in Bilthoven. Speelde bijna foutloos de derde
étude opus 10 van Chopin voor haar. Nu laat ik haar de Fantasie voor piano en orkest van Debussy horen. We spraken over ons
leven. „Als je geen kinderen hebt,” zei ze, „wat moet je dan
beginnen? Wat had ik moeten doen nadat je vader er niet meer
was. Ik zou me hebben verdaan.” Ik vind het heerlijk dat ze op
Amerbos is.
Besprak met Geert Mak de kansen van een rechtszaak tegen
Luns. De PSP was van mening dat alleen politieke actie kans van
slagen had. Ze hadden de mogelijkheden nauwkeurig onderzocht. Hij gaf me een overzichtje van hun naspeuringen.69
27 mei 1972

Bracht mam naar Schiphol voor haar vlucht naar Zürich. Zij
zal er morgen ter verwelkoming van broer Hendrik uit ZuidAfrika zijn. Ik heb haar lang nagekeken met haar bruine hoed
(beige eigenlijk) en haar groene wollen jas. Zij moest naar Gate
25. Zij scheen haar ogen uit te kijken op het nieuwe Schiphol.
Het beeld van hoe ze daar moederziel alleen tussen de mensen
69 Zie bijlage 9.
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not. The facts are that it was President Nixon who first repudiated and breached the 1968 understanding.” Waarom is niemand uit de omgeving van Luns zo sterk van karakter om de
kaarten op tafel te leggen zoals Davidson hier deed? „In May
of 1970, shortly after he had sent American troops into Cambodia, President Nixon in four days sent over 500 planes to raid
the North. This was officially described as a ‘protective reaction’ necessary for the defence of our reconnaissance flights
(…). In November 1970, another series of heavy American attacks on the North was again officially described as ‘protective
action’(…). Bombing reached a peak during five days in December 1971, when over 1,000 strikes were made against the
North.” En hoe eindigt Davidson zijn tirade? „There are
strong indications that Nixon Administration officials believe
the negotiated understanding (of 1968) was a bad deal for the
United-States. They may or may not be correct. But the crucial point is that after painstaking negotiations, the word of the
United States was given. This Administration had no right to
dishonour it. Having done so, for it to charge North Vietnam
with violating the understanding is the purest hypocrisy.”
Zag de film De pijp van Roeland Kerbosch. Splendid.
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van de B-pier verdween hamerde de hele ochtend door mijn
hoofd, zoals de wind en water groeven in stenen veroorzaken,
zo griefde ik dit beeld in mijn geheugen.
Zij moedigde me aan naar de reünie voor de vijfde lustrumviering van Nijenrode te gaan.
Heb dit uiteindelijk ook gedaan. Wandelde in de tuin van het
kasteel. De bomen roken heerlijk. Ik was veel te vroeg en ging
een tijdje in een collegebank zitten met mijn manuscript. Het
stortregende. Viel zelfs in slaap. Daarna had ik eigenlijk geen zin
in de reünie en besloot te vertrekken. Bij de garderobe zag ik
een donkerblauwe scheepstrui slingeren, pikte die mee en verliet Nijenrode richting Amsterdam. Het is eigenlijk de heerlijkste wollen trui, die ik ooit heb gehad, zoals de duikboot-trui,
die John van Haagen mij eens gaf.70
Vanavond ging de telefoon. Een stem zei: „Willem, kijk uit voor
een zekere Leusink. Hij gaat je opbellen. Hij is geen vriend van
je. Hij werkt voor de BVD.” En de haak werd erop gelegd. Ik
kende die stem, maar wie was het? Houdt het gelazer nooit op?
28 mei 1972

Mam had een uitstekende reis gehad en maakte zich op om haar
oudste zoon na al die jaren te begroeten.
Vandaag ging de telefoon nul keer.
Vanavond sloot Panoramiek het seizoen met een filmpje over Jack
Anderson. Brit Hume kwam er ook in voor. Spoor, Wigbold en
Lücker gaven commentaar op de journalistiek, die Anderson bedreef. Luns kwam ter sprake. Zelfs de snuffelaffaire in diens residentie, waar nu het kantoor van Frits Böttcher is gevestigd,
kwam ter sprake. Maar iedereen danste zorgvuldig om de kwestie Nieuw-Guinea en een mogelijk onderzoek naar de oud-minister heen. Er is duidelijk geen plaats in Nederland voor een
Jack Anderson bij de heersende Betje Wolf- en Aagje Dekenmentaliteit. Ik zwijg. Mij betrekken ze er niet bij, want ik zou
niets verzwijgen, nooit. Ze brachten niet eens ter sprake dat Anderson een kritisch stuk over Luns heeft gepubliceerd wat toch
een prima invalshoek zou zijn geweest. Ze willen gewoon niet.
Ze mogen niet van hun bazen. Ik heb godzijdank geen baas.
29 mei 1970

Ellen Thomassen belde om aan te kondigen dat zij tot over haar
oren verliefd is. Ik vroeg of zij haar beau thuis al had voorgesteld. „Ho, ho,” zei ze, „dat gaat niet zo vlug. Ik ken hem pas
één week.”
70 De trui ligt in 1991 nog altijd in mijn klerenkast; heb er al de nodige gaten in gestopt.
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Heb acht bladzijden van Croisets boek in het Engels vertaald.
Mijn grootste probleem is dat het materiaal me niet interesseert. Het is slecht geschreven. Hoe kan ik hem dit zeggen?
Penguin Books zendt een uncorrected proof copy van J.D. Legge’s
Sukarno: A Political Biography. De man is geschiedenisprofessor
aan de Monash University in Australië. Ik heb het actuele gedeelte vanaf ongeveer pagina 227 al gelezen. Op pagina 295 is
hij pas bij de PRII-rebellie, terwijl het hele boek maar 409 pagina’s telt. Dan schrijf ik toch wel even anders over Indonesië.
Dit heet dan „een politieke biografie over Sukarno”.
Heb de kranten nageslagen wat ze over het Jack Anderson-programma hebben geschreven. Hofland was zeker gaan fietsen.
De NRC had niets. De Volkskrant: „Mocht men wel zo driest als
Anderson op staatsgeheimen jagen?” dat was het morele dilemma waarover men zich had gebogen. „Men gaf overigens te
kennen,” schreef Joris van den Berg, „dat men op Nederlandse
schaal ook wel een geheimenjager wenste, die bijvoorbeeld
wat meer uit de nagelaten papieren van Luns had weten te halen. Hebben wij dan geen Willem Oltmans?” Aardig van Joris,
maar wat heb ik er aan? Niemand doet iets en verroert een vin.
Carel Enkelaar zei me trouwens vandaag dat Panoramiek volledig de boot had gemist door bij Anderson niet in haken op
diens aanval op Luns.
Wim Klinkenberg vertelde dat een Rus hem had gezegd: „Liefde kan van één kant komen. Vriendschap nooit dat komt altijd
van twee kanten.” Hij noemde het „typische Russische wijsheid.” Hij wees er op dat niet Joris maar Jan Bank het Volkskrant-commentaar had geschreven.
Wim Wertheim is aan het Howard Jones-boek over Indonesië
begonnen. Hij had zich onmiddellijk gestoten aan het voorwoord „waarin Sukarno van alles de schuld krijgt.” Ik lees
nooit voorwoorden en had dit gemist. Inderdaad. Jones schreef:
„A leader of vision who lost himself in self-glorification, forgetting that the truly great are humble, and in doing so betrayed his people.” Dat is inderdaad een verschrikkelijke leugen en
verdraaiing van Bung Karno’s werkelijkheid. Jones sluit zelfs
met: „I hope that he understood the sadness with which my
wife and I viewed the tragic events that brought him down,
but for which he must bear major responsibility.” Wertheim
had volkomen gelijk. Sukarno is door een groep rechtse officieren verraden en verkwanseld en om hem verantwoordelijk
te houden voor 1965 is je reinste waanzin. Dit heb ik voldoende in voorgaande notities uiteengezet.
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30 mei 1972

Ambassadeur Tammenoms Bakker schrijft dat het hem niet is
gelukt een plaats te vinden voor de dochter van Walter Sullivan
van de New York Times.71
Oud-ambassadeur H.N. Boon heeft bij Ad. Donker in Rotterdam à raison van tien gulden vijftig Bagatellen het licht doen zien.
Heb zelden onbenulliger 177 pagina’s onzin bij elkaar gezien.
31 mei 1972

Carel Enkelaar bevestigt de opdracht naar Stockholm te gaan.
Hij is de enige die mij de bal blijft toespelen.72
1 juni 1972

Gisteravond vertelde Wim Hoogenkamp in het Vondelpark
dat hij Peter deze week in Thermos had gezien. Ik wilde dat ik
dit niet had gehoord. Hij blijft naar Amsterdam komen, terwijl
ik van niets weet. Het houdt me anders wel constant bezig.
Joop van Tijn interviewt W.F. Hermans op televisie. Hermans
is kennelijk geen partij voor hem en daarom spreken ze maar
over onzinonderwerpen als spelling en taal. Je wordt er absoluut niets wijzer van.
2 juni 1972

Mam belde uit Zürich. Zij komt zaterdag terug. Ik hoorde aan
haar stem dat er iets was misgegaan. Wat kan het zijn? Is het
weerzien een teleurstelling geworden? Kreeg een lieve kaart
van haar uit Zwitserland.
Race door Legges boek. In sommige gezichtspunten kan ik me
vinden, in andere absoluut niet, omdat zij aangeven dat hij in
de verste verte niet begrijpt wie Sukarno was.
Mr. N.S. Blom (73) is overleden. Hij heeft zich zeer lang met
Indonesië beziggehouden.
Hofland meldt in de NRC dat Van Tijn juist „een goede gesprekspartner” van Hermans was, „zij het dat hij hier en daar de
stof nog niet grondig genoeg had bestudeerd.” Zo kan je die
ontmoeting natuurlijk ook karakteriseren.
Ontmoette Loet Kilian, met nieuwe desert boots, op zijn gemak
en lief als altijd. Hij heeft een vliegschool in Antwerpen gevonden, waar hij zijn vlieguren „vol” zou kunnen maken. Maar
hoe aan een sponsor voor de kosten te komen? Ik wil hem helpen, maar hoe?
71 Sullivan had me gevraagd een au pair-plaats voor zijn dochter in Moskou te vinden;
brief d.d. 24 mei 1972.
72 Zie bijlage 10.
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3 juni 1972

4 juni 1972
Met Van Konijnenbergs waarschuwing in gedachten niet te
vlug gevoelens op papier te zetten heb ik Gerard Croiset precies geschreven hoe ik tegenover de vertaling van zijn boek sta.
Amsterdam-Stockholm SAS
„What the mind knows is essentially unrelated to what the
body feels (…). Philosophy must begin by analyzing the data of
the mind.”73
73 F.D. Wilhelmsen, Man’s Knowledge of Reality, Prentice-Hall New Jersey 1956, p. 25.
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Woonde in De Speeldoos in Zaandam de jaarvergadering van
de NVJ bij. Althans een gedeelte. Het geouwehoer kende geen
grenzen. Jan Rogier hield een toespraak die alles zegt over wat
voor man hij is. Hij lanceerde een aanval op Wim Klinkenberg
in verband met een artikel van diens hand in een communistisch blad.
Haalde mam op Schiphol af. In verwondering zag ik haar door
de douane komen. Zij zag kans iemand te charteren voor haar
bagage en daar was zij, 76 jaar oud. Het was haar eerste vliegreis en het was haar prima bevallen. Broer Hendrik schijnt alleen nog voor zaken naar Genève te willen gaan en keert op 19
juni naar Kaapstad terug.
Dat was het probleem dat ik meende in haar stem door de telefoon te hebben opgemerkt. Zij vond broer Hendrik na een verblijf van 25 jaar in Afrika „verwilderd.” Zij vindt hem extreem
in zijn politieke standpunten, inbegrepen anticommunisme en
jongeren-met-lange-haren zijn tuig en gek… . Hij was een
week in een duur hotel naast het Jan Smuts Vliegveld in Johannesburg gaan zitten om naar opstijgende en dalende vliegtuigen
te kijken en mensen te bestuderen. „Ik heb er maar geen drama
van gemaakt,” aldus mam, „maar nu moet ik de hele familie
vertellen dat hij niet naar Nederland komt.” Zij zei ook vandaag te zijn teruggekomen om mij nog te kunnen zien voordat
ik naar Stockholm vertrok. Wat zij nooit doet: ze liep toen ik
vertrok mee naar de auto, geparkeerd in de Genestetlaan. Ik
vraag me af of mam nu toch het verschil in haar verhouding
met „de beiden andere heren” en mij ziet.
Ik schrijf niet over broer Hendrik uit een vorm van stille Schadenfreuden. In tegendeel. Maar hoe komt het dat hij nooit eens
tot over zijn oren verliefd is geweest, zich eens in een ander
heeft verloren? Ik geef toe dat brengt strijk-en-zet veel tranen
met zich mee, maar dan leef je tenminste.
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Ik denk dat als de Club van Rome ooit substantiële resultaten
wil behalen men eerst eens alle kennis die er tot dusverre is opgedaan over de mind machine in een computer zal moeten stoppen. Want uiteindelijk komt het erop aan wat de mind met het
milieu doet, daar en daar alleen ligt de kern van het milieuvraagstuk. Zoals C.G. Jung de ramp van Hirosjima als een mindprobleem identificeerde.
Het toestel vloog recht over Amerbos.
Er schijnt weer kinderachtig gedoe aan de gang te zijn of de
DDR aan Stockholm kan deelnemen of niet. Als ware East-Germany van de aardbodem weg te denken.
Verdiep me in Daniel Levs The Transition to Guided Democracy:
Indonesian Politics 1957-1959.74 Hij wijdt een hoofdstuk (pagina
46) aan de persoonlijkheid van Bung Karno. Hoe doen wetenschappers zoiets vanuit Berkeley, California? „A shrewd, charming, and energetic man,” schrijft Lev, „admired for those qualities by friends and enemies alike, Sukarno appears to be the archetype of the pure politician, far more interested in power and
leadership than in particular policy goals and broad objectives
(…). It is often very difficult to assess Sukarno’s motives, for
despite his outgoing character he plays a cautious and solitary
political game. He has no permanent and intimate political
friends or confidants.”
Waar haalt zo’n man een dergelijke mening over Bung Karno
vandaan? Uit personal observation? Heeft ook hij Bung Karno
een aantal jaren van nabij meegemaakt en geobserveerd? En hoe
vertrouwelijk was de president tegenover de Amerikaanse professor? Lev schreef zijn studie voor 1967, toen Bung Karno gelaten afstand deed van zijn rechten en prerogatieven als staatshoofd juist omdat hij zijn persoonlijke macht en zijn presidentschap als secundair beschouwde ten opzichte van een nog groter bloedbad dan Suharto reeds had aangericht. Hij offerde die
macht en het presidentschap op om levens te behouden. Zijn
vrienden en aanhangers stonden gereed de strijd tegen de rechtse generaals aan te binden. Bung Karno zei: „Nee, niet om
mij.” Hij trok zich eervol terug en werd vervolgens voor deze
laatste aan het vaderland bewezen dienst door Suharto en de
zijnen doodgetreiterd.
Ben wel benieuwd naar Stockholm.
De NOS plaatste me veel te ver van het centrum in het Esso Motor Hotel. Bij aankomst stelde een medereiziger K. van der
74 Daniel Lev, The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959, Modern Indonesia Project, Department of Asian Studies, Cornell University, Ithaca, New
York 1966.
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5 juni 1972

Stockholm
Stralend zonnig weer. Zweden deed me aan Zwitserland denken, twee landen die de Tweede Wereldoorlog hebben ontlopen. Ging naar het oude parlementsgebouw. De eerste autoriteit die ik langs zag komen was de Zweeds koning omringd
door agenten op motorfietsen. Stockholm is een zee van lange
blonde haren, zowel boys als girls. Quite sexy, en niet vulgair,
zoals in Greenwich Village in New York.
Woonde een press briefing bij, maar bracht het grootste deel van
de dag op terrasjes in de zon door.
Ik besloot ’s avonds het laatste deel terug naar het hotel over
een landweg te gaan lopen. Er stonden twee jonge jongens
langs de kant. We raakten in gesprek. Ze wandelden mee op.
Twee jonge binken, Leif en Per-Ove. Ze deden aan bodybuilding. Het was niet duidelijk waar ze vandaan kwamen en waar
ze naartoe op weg waren. Ze kwamen mee naar mijn kamer.
We dronken bier. Uiteindelijk bleven ze in het andere bed slapen, na een behoorlijke douche te hebben genomen, want ze
stonken verschrikkelijk.
6 juni 1972

Bung Karno’s geboortedag.
Na een paar uur slapen met Leif en Per-Ove in het andere bed,
merkte ik dat ze bleven tollen en draaien omdat ze kennelijk
niet genoeg plaats hadden. Ik stelde voor beiden matrassen op
de grond te leggen, zodat we alle drie meer ruimte kregen. Ik
zorgde er voor dat Per-Ove, met het lekkerste lijf, in het midden kwam te liggen. Jammer dat zijn smoel en mond mislukt
waren, want zijn body voelde strak, gespierd en super aan. Ze
moeten allebei zo groen als gras zijn geweest. Er gebeurde verder eigenlijk niets. Ik wilde ze vanmorgen toch wel weer snel
kwijt. Onaardig misschien, maar twee vijftienjarige Zweedse
jongens op mijn kamer is ook niet alles.
Ze zijn hier quite body conscious. Ze hebben over het algemeen
prima lijven. Ze zijn met de warmte ook vrij snel met hemmetjes uit en laten zien wat je hebt. Er wordt, denk ik, ook flink
aan sport en bodybuilding gedaan.
53
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Zwiep van Elsevier zich voor. In de VN-bus naar het hotel ontmoette ik prof.dr. F.A. van Baren, secretaris-generaal van een
internationale vereniging van bodemkundigen. Hij voelde zich
in die functie „een soort U Thant.” Hij vond Luns altijd wel
geestig. Dan weet je het verder wel.
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Heb me maar eens aangesloten bij het vaderlands gebeuren.
Gezamenlijk eten met de zes andere correspondenten en een
ontmoeting en gesprek met minister Stuyt van Milieubeheer.
Zijn persman vroeg mij: „U bent hier niet in een speciaal verband?”
„Wel degelijk meneer, in NOS-televisie-verband.” Hij hield
meteen zijn bek en keek op zijn neus. Idioot. Altijd weer hetzelfde liedje. Vijandigheid en waarom? Om Luns?
Er schijnt een juffrouw van de VARA gearresteerd te zijn die stenen in haar tas had om ruiten in te gooien.
De persconferentie van de minister in Hotel Amazantan was een
trieste zaak. Hij werd door medewerkers van Trouw, de Volkskrant en de VARA-radio meedogenloos aangevallen. Hij kreeg
het zelfs te verduren met wat de Amerikanen in Vietnam deden en wat zou Nederland doen als Washington zich bij de
Stockholm-besluiten zou aansluiten om verdere vernietiging
van milieu in Zuidoost-Azie te helpen voorkomen? Wat zijn uw
persoonlijke gevoelens? Wat heeft zo’n resolutie voor waarde
als de VS deze met voeten treden? Staat u achter Olaf Palmes
verkapte veroordeling van Amerika? Minister Stuijt is een stuntel. Hij zat met de mond vol tanden. Het was hatelijk en pijnlijk. Stuijt zei bijvoorbeeld: „Ik ben maar een eenvoudige arts.”
De VARA- man: „Maar u bent ook minister.”
Later sprak ik onder vier ogen met de juridische adviseur van
de minister. Ik zei geschokt te zijn geweest door de generation
gap tussen de minister en de sterk gemotiveerde jonge verslaggevers. Ik zei van mening te zijn – en trok een parallel met de
nazi-tijd – dat bewindslieden meer menselijke warmte en meer
begrip voor deze tijd dienden op te brengen, want het waren
de jongeren die het varkentje van het milieu kregen te wassen.
Blijft wel de vraag waarom de achtbare collega’s er onderwerpen met de haren bij sleepten, waar een minister van Milieuzaken nauwelijks namens de regering antwoord op kon geven.
7 juni 1972

Lees Only One Earth door Barbara Ward en René Dubos.75
„Man inhabits two worlds. One is the natural world of plants
and animals, of soils and airs and waters which preceded him by
billions of years and of which he is a part. The other is the
world of social institutions and artifacts he builds for himself,
using his tools and engines, his science and his dreams to fash75 Barbara Ward, René Dubos Only One Earth, A Pelican Book, Penguin Books, Londen
1972. An unofficial report commissioned by the Secretary General of the UN Conference on the Human Environment.
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ion an environment obedient to human purpose and direction,” aldus begint het eerste hoofdstuk.
Barbara Ward studeerde politics, economics en filosofie in Oxford.
Dubos heeft een onduidelijke achtergrond, maar neemt een
prominente plaats in onder Amerikaanse wetenschappers. Zij
noemen hun beschouwing (pagina 35) MAN MAKES HIMSELF.
Was het maar zo. De omgeving waarin we geboren worden en
opgroeien „maakt” ons. Weet er ook geen antwoord op, maar
deze beschouwing bevredigt mij niet.
Zit in de zon bij het hotel. Mijn vader zou dit boek verslonden
hebben. Ik zit naar die eindeloze blauwe lucht, of hemel, te kijken waar alle vaders op de een of andere manier in verdwijnen.
Misschien is het mijn innerlijke stem, die weigert hem in die
eeuwige stilte te laten opgaan. Op een of andere wijze probeer
ik hem binnen mijn soul complex levend te houden.
Een mooi bruin en wit gevlekt paard galoppeerde vanmorgen
hier langs de snelweg. Een jongen stopte zijn bestelauto en rende erachter aan. Een oude man in een vrachtauto stopte eveneens en produceerde een touw zodat het dier, dat inmiddels
door de jongen werd gekalmeerd, kon worden weggevoerd.
Van verre kwamen vier meisjes aangehold om het paard op te
halen. Ik voelde me aangetrokken tot de drie hoofdrolspelers
van de eenakter, de blonde jongen, de oude man en het arme
weer gevangen paard.
Luisterde naar een toespraak van de bioloog, Barry Commoner,
directeur van het Center for Biology of Natural System aan de
Washington University in St. Louis. Hij benadrukte dat „the
root of all causes of crisis is not how men interact with nature,
but how men interact with each other.” Prima: maar dit is pas
de helft van het verhaal. Voor het milieu onder de loep wordt
genomen zal men man zelf moeten tackelen. Commoner:
„Therefore we must solve problems of poverty, racial injustice
and war.” Nee, niet daarom. Je lost armoede, rassenongelijkheid en oorlog niet op door te bestuderen hoe „men” met elkaar omgaat. De oorsprong van alles begint bij man zelf, bij a
man. Bij de psyche van die „man”. Dat is het enigma aller enigma’s.
Liep tegen professor Carroll Wilson van het Massachusetts Institute of Technology aan. Hij zit in het uitvoerende comité
van de Club van Rome en vertelde dat deze organisatie in de
VS bij lange na niet zo aansloeg als bijvoorbeeld in Nederland.
Hij begint zelf op het MIT met een seminar over The Transition
towards economic equilibrium. Professor Jay Forrester was nu aan
een national computermodel voor de VS begonnen.

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:14

Pagina 56

De receptie ter ere van de conferentie op het gemeentehuis van
Stockholm was eigenlijk niet om te doen. Veel en veels te veel
gasten en veel en veels te veel voer. De overdaad was zo overweldigend dat denkende aan Bangla Desh of Vietnam ik tegen
een Indiase gedelegeerde opmerkte, dat het me te veel van het
goede leek. Hij haalde zijn schouders op en zei: „Well, we have
to eat (…).” Hij wel. Ik ook. Maar de rest?
8 juni 1972

Nog steeds prachtig weer. ’s Ochtends om 01.30 uur begint het
hier al weer licht te worden.
Verschrikkelijke nachtmerrie over mijn vader. Hij had mijn
TR-5 nodig, met tegenzin leende ik hem de auto. Toen ik hem
weer wilde gebruiken, zei hij de auto nog nodig te hebben. Hij
reed er weer mee weg. Ik was buiten mezelf van woede. Toen
ik de auto eindelijk terugkreeg had deze een lekke achterband.
Ik zei nooit meer iets met hem te maken te willen hebben.
„Vroeger werd mij altijd van alles de schuld gegeven. Als ik
wat nodig had kreeg ik het niet en nu heeft u mij een keer nodig… . Wat me het meeste in de war maakte was de onbeschrijflijke haat die ik voelde toen ik ontwaakte. Ik kon natuurlijk niet meer slapen en lag me af te vragen waarom ons in godsnaam dergelijke demonische dromen overkomen. Een paar dagen geleden heb ik hier nog opgeschreven dat ik voor mijn
verjaardag rozen op vaders graf wilde leggen. Ik moet dit ook
doen. Maar wat simmert er allemaal in het onbewuste, waar we
niets van weten of besef van hebben? Men hoopt dat deze afval
van de mind in dromen een uitweg vindt. Wat ligt er verder
nog verborgen in de diepste spelonken van de ziel? Het lijkt op
een constante bedreiging, want wanneer komen dergelijke onzalige zielenroerselen aan de oppervlakte? En wat vermengt
zich ervan met ons actuele behavior?
Na een rot nacht viel ik na het ontbijt even in slaap en droomde ditmaal dat ik een Arabesque van Debussy voor Lex Poslavsky76 speelde. Er zullen wel weer een dozijn verklaringen voor
deze droom voorhanden zijn.
Om 10.00 uur spreekt prins Bernhard de vergadering toe. Ik heb
voor de zon en buiten zijn gekozen.
De Telegraaf meldt dat minister Stuijt het met de kritiek van
Olaf Palme eens is geweest. Dat is absoluut niet wat Stuijt heeft
gezegd. Hij zei iets in die richting, maar deze uitspraak is in
hoge mate tendentieus.
76 Mijn oom professor in de psychiatrie.
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10 juni 1972

Vreemde dag. Mijn 47ste verjaardag. De natuur biedt stralende
zon, maar ik voel me zeer alleen.
Heb verkeerde onderwerpen meegenomen om te lezen. Ik mis
mijn piano. Ben eigenlijk al dagenlang zonder muziek.
Telefoneerde met mam en sprak ook met Theo die blijkbaar in
Bilthoven is. Hij zei een kamer voor me gereed te hebben in
zijn huis bij Bilbao.
Lig tegenover het hotel op een heuvel in het gras tussen de
bloemen. Een wit en oranje vlindertje voert een vreugdedansje uit. Een vogel zit in een berk tegen mijn inbreuk te protesteren. Het is hier kalm en vredig. Als ik mijn ogen sluit staat Peter centraal in mijn mind. Een sprinkhaan springt op mijn boek.
Na de lunch wandel ik in een heerlijk bos met zingende vogels
en de lucht van hars en dennennaalden. Hoe ik me voel? Verdrietig over Peter. Maar tenslotte staan mijn dagboeken vol met
niet haalbare kaarten en affaires. Ik zal het wel nooit leren om af
te dalen tot het vulgaire niveau van de huis-tuin-en-keukenmentaliteit van iedereen. Viel een uur in slaap in het bos. Later
ben ik naar de stad gegaan en heb in de St. Jacobs kerk gebeden.
11 juni 1972

Het weer is om. Te lang mooi geweest. Gisteravond was er een
ontvangst op de Nederlandse ambassade aangeboden door de
ambassadeur en mevrouw baronesse van Haersolte. De uitnodiging was in de Franse taal gesteld. Ik schreef een briefje van
verhindering. Ik hoor dat verschillende journalisten die maar
doorgingen met zuipen, onder zachte dwang uit de bijeenkomst zijn gezet.
„The individual should understand himself, schrijft Mitscherlich, „and his own behavior under the influence of excitation.”77 Ga er maar even aan zitten. Wie in de hele wereld be77 Alexander Mitscherlich, Society without Father, Harcourt, Brace & World, New York
1965, p.18.
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Ga regelmatig naar de sauna in het hotel en doe oefeningen in
de gymzaal. Weeg nog steeds 85 kilo (bloot).
Bestudeerde Maurice Strong in diens redevoering. Aurelio Peccei heeft hem tegenover mij „as a good man” omschreven. Ben
het er absoluut niet mee eens. Ik vind hem evasive. Hij maakt
niet de indruk recht door zee te zijn.
Breng de dag verder door op de conferentie. Heb de film Bangla
Desh gezien: geweldig. George Harrison is quite something. Bob
Dylan is nu out of date. Was een paar maal zeer geëmotioneerd.

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:14

Pagina 58

grijpt zijn eigen gedrag? Nietzsche schreef: „I did that, says my
memory. I cannot have done that, says my pride, and remains
inexorable. Ultimately it is my memory that yields.”78
Toen ik bij uitwerken van mijn dagboekaantekeningen las dat ik
bij een bezoek aan Nijenrode twintig jaar geleden aan een kapstok
een trui zag hangen en die als in een flits me toe eigende en sedertdien al jarenlang met plezier heb gedragen, zei mijn geheugen me
dat het waar was. Een gevoel van schuld en schaamte over de diefstal legde het echter af tegen mijn vastbeslotenheid de integriteit
van mijn dagboek tegen iedere prijs te bewaren. Ik geef toe dat
toen ik een aantal pagina’s terug de notitie vond dat ik vroeger liever stiekem geld uit de brandkast van mijn ouders haalde dan een
conflict over geld te krijgen of erom te moeten vragen, heb ik geaarzeld of ik dit misdadige gedrag zou weglaten en dus niet vermelden, zoals het nu in mijn dagboek staat. Ik besloot al gauw die
slechtheid uit mijn jonge jaren juist niet weg te poetsen. Ook omdat ik weiger oneerlijk te zijn tegenover dit dagboek, mijn ouders,
mijn verleden, dus tegenover mezelf.
De BBC heeft een film over de Club van Rome uitgezonden.
Ze schijnen een gedeelte van mijn vorig jaar opgenomen gesprek met professor Jay Forrester van de NOS te hebben gekocht.
Ben erg zuinig geweest. Heb nog 200 Kronen.
12 juni 1972

Om 08.30 uur belde Aurelio uit het Grand Hotel. Hij sprak
over zijn „ordeal” om morgen voor het Forum van de conferentie te moeten spreken.
„Emotional impulses that threaten the status quo generally appear in the guise of prejudice.” – Alexander Mitscherlich
Ben om 09.30 uur naar de VN press briefing gegaan. Er werd
weer niets van enig belang gezegd. Dit soort bijeenkomsten
zijn totaal vruchteloos. Zelden heb ik me op een internationale bijeenkomst dermate verveeld als hier in Stockholm. Afgemeten aan de trammelant die erover wordt gemaakt is het een
schijnvertoning. Ik begreep niet waarom mijn naam niet op de
lijst van geaccrediteerde journalisten voorkwam. Ik heb hierover uiteraard bij de VN-functionarissen op mijn poot gespeeld.
Robert Sterneberg, de lul, die hier zogenaamd de liaison doet
78 Idem, p. 19.
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79 Altijd weer vroeg ik me af of er verband bestond tussen niet op een lijst van journalisten te staan en de aanwezigheid van Nederlandse diplomaten.
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voor Nederland– hij is ervoor uit New York overgekomen –
heeft dit feit bij andere Nederlandse journalisten rondgekletst.
Zij kwamen er natuurlijk weer bij mij mee. Amateurs.79
Liep tegen Aurelio aan. Hij was weer bezig contacten voor me
te leggen met Oostenrijkse, Franse en Zweedse TV-producers.
Jermen Gvishiani zou van 16 tot 23 juni in Parijs zijn, dit was
een kans voor DAF tot een gesprek. Ik liet dr. Peccei een artikel
uit The Guardian zien over een nieuw boek van John Maddox,
The Doomsday Syndrome: an assault on pessimism, zojuist gepubliceerd door Macmillan. Maddox vindt dat de Peccei’s, Forresters, Meadows evenals Barry Commoner, Paul Ehrlich en
René Dubos aan „een ziekte” lijden. Dat is een zaak om bezorgd over te zijn. „Those suffering from the disease of pessimism may alienate the poor countries from the West. Their false
warnings of catastrophe may distract us from short term problems, and, they may undermine our spirit,” aldus Maddox.
Aurelio zei letterlijk: „Let Maddox make an ass of himself.”
Omdat de Heilige Stoel hier is vertegenwoordigd en mijns inziens met buitengewoon antiquated filosofies naar de 21ste eeuw
oprukt, ben ik maar eens gaan luisteren naar wat de press briefing
van het Vaticaan zou opleveren. De woordvoerder waarschuwde dat de paus het standpunt innam dat bewapening de belangrijkste bron van vervuiling van het milieu in de wereld was. Ik
dacht: man, waarom spreek je niet over de krankzinnig ongeremde bevolkingstoename als nummer een van de bron van
vervuiling? Maar daar kwam hij ook op. Hij wilde niet ontkennen dat er geen verband bestond tussen ecologieproblemen en
demografische druk. Maar waar het omging was de minds van
mensen en hun attitudes te veranderen. Heel juist, maar dan moet
je ook de morele, ethische en rationele uitgangspunten van de
human condition bijstellen. Doet het Vaticaan dit?
Kwam terug in het hotel, deed de TV aan en een prachtige
blonde Zweed zong liedjes met een gitaar. Een opkikker na een
dreary day.
Russell Train heeft op 6 juni namens Amerika en Richard
Nixon een rede uitgesproken, waar superschijnheilige passages
in voorkwamen als: „I recall last Christmas standing on a magnificent stretch of lonely beach in the Bahamas, watching the
great sea waves sweep in from the open Atlantic …,” en meer
van dergelijke onzin. Peking-gedelegeerden, die om te beginnen protesteerden dat Noord-Korea en Noord-Vietnam van
deze milieuconferentie werden geweerd (wat ook bespottelijk
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is) benadrukten uiteraard hoe Amerika huishield in ZuidoostAzië. De voorzitter van de Chinese delegatie zei op 10 juni bijvoorbeeld dat de Amerikanen „fanatically are using toxic chemicals and poisonous gas continuously.”80 Hij vervolgde: „These
barbarous atrocities on the part of the United States has resulted
in massive killings of innocent old people, women and children
as well as unprecedented and serious destruction of the human
environment. Innumerable houses have been raised to the
ground, great stretches of fertile land have been reduced to
bomb craters, rivers and water resources have been polluted,
forests and agricultural crops destroyed and certain biological
species are faced with the danger of extinction.” Het is duidelijk hoe de Zweedse televisie hierover denkt. Men toont de
kletspraat van Russell Train gevolgd door wat de Chinezen
hierover hebben te zeggen. Prima.
Tijdens het avondeten met de Oostenrijkse TV-producer Erich
Steinitz merkte ik op dat de hele wereld het beste Engels kon
leren volgens de één planeet-, één kuddegedachte. Erich vroeg:
„Waarom geen Chinees?” Dit leidde tot een escalatie van argumenten, waarbij ik mij op een gegeven moment hoorde
zeggen: „Ach, wie weet bombarderen de sovjets China nog
wel eens naar het stenen tijdperk terug.” Een Noorse jongen
aan onze tafel vond dit een dermate onacceptabele opmerking
dat hij opstond en vertrok. Zo zie je maar hoe na vijftien jaar
grotendeels in de VS te hebben gewoond je beïnvloed wordt
door typisch Amerikaans denken en geklets in de ruimte. Ongemerkt, en gedeeltelijk in scherts, worden in de VS aan de lopende band dergelijke opmerkingen gemaakt. Je raakt haast
ongemerkt met een dergelijke benadering van de wereld besmet. Ik nam vanavond het besluit me nooit meer te verlagen
tot dit soort schertsopmerkingen met betrekking tot bombardementen en vernietiging.
De NOS is altijd vol met verrassingen op het laatste moment. Ik
werd opgebeld dat morgen Walter van de Kamp voor de NOS
arriveerde om op het laatste nippertje nog even een paar interviews over de conferentie te maken. Het moesten wat sfeerstukjes worden. Het was voldoende als een paar zinnige dingen
konden worden gezegd waarom de conferentie is verlopen zoals zij was. Eerst dacht ik, laat ik dan ook maar een dag langer
blijven. Maar waarom? Mijn tien dagen zijn om. Ze zoeken het
maar uit.
80 Wat dat betreft hebben andere politieke leiders als Saddam Hussein in Irak een lichtend voorbeeld aan de Amerikanen zelf gehad, die zich in 1990-1991 plotseling opstelden als de bewakers van civilized behavior in this world.
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Er zijn natuurlijk voldoende bright minds in de VS die de waanzin van Vietnam inzien. MIT-linguïst Noam Chomsky, Yale
psychiater Robert Jay Lifton en de bioloog met een Nobelprijs,
George Wald van Harvard, hebben weer eens de nacht op een
politiebureau vastgezeten, omdat zij aan een anti-Vietnamwaanzin demonstratie deelnamen. Ze doen het toch maar.
13 juni 1972

Vannacht onweer. Vandaag regen. Mooi moment om te vertrekken.
81 Newsweek, 5 juni 1972.
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Newsweek meldt trouwens dat de Yanks iets nieuws hebben bedacht en wel smart bombs.
De Amerikaanse oorlogscommuniqués uit Vietnam roepen herinneringen op aan het Duitse oppercommando uit de Tweede
Wereldoorlog. Overwinning na overwinning wordt steevast
gemeld, maar in werkelijkheid draaien ze steeds verder de soep
in. Sedert zes weken geleden het Noord-Vietnamese offensief
werd ingezet zouden 35.000 vijandige soldaten zijn gedood en
300 tanks buiten gevecht gesteld. Deze „successen” zijn voornamelijk te danken aan het vinden van vijandelijke doelen met
gebruikmaking van televisiecamera’s en laserstralen bij het afwerpen van bommen. Terwijl het vliegtuig zich van het doel
afwendt, zoekt het projectiel automatisch het gestelde doel op.
Waar de menselijke geest al niet toe in staat is.81
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Indira Gandhi arriveert vandaag nog. Dus nog meer politieauto’s met gillende sirenes.
Margaret Mead herinnerde zich dat ik haar had gefilmd met
een CBS-crew „that was behaving badly.”82 Zij vond dat de conferentie redelijke vooruitgang boekte. „I completely condemn
Vietnam,” zei zij, „but it is nonsense to blame capitalism for
pollution, as some people seem to be doing here.” Ik vraag me
dit af. Een verdediging van dit standpunt is mogelijk. Maar wat
is het alternatief? Mevrouw Mead lijkt een tick te hebben met
haar tong, zoals hagedissen dit kunnen doen.
Maurice Strong, de secretaris-generaal van deze conferentie,
zegt op een persconferentie dat hij het begin heeft waargenomen van een nieuwe basis om wereldproblemen te bestuderen.
Veel woorden en weinig substantie. Ik blijf deze man een mediocrity vinden. Hij mist ten enen male de diepe oprechtheid
die bijvoorbeeld Aurelio Peccei uitstraalt. Strong heeft „public
relations sincerity”. Het is wel aardig om naar een hippiekamp
hier in Zweden te gaan kijken. Maar dan? Trouwens Aurelio
heeft ook de neiging een stortvloed van woorden te gebruiken
en wat gebeurt erna?
Maurice Strong bepleit „new codes of international Law, new
codes of international Behavior – we zijn terug bij de beschouwingen van B.F. Skinner – and therefore the Conference will
have succeeded if delegations manage to support and accept
proposals in which it is stated that we will have to exceed
sovereign and national rights in favor of international cooperation.
Margaret Mead spreekt de vergadering toe in een schitterend
kort toespraakje, vol humor, maar ook vol cynisme. Ze maakte
zelfs een laatdunkende toespeling naar de vele afgevaardigden
en persmensen, die eigenlijk helemaal niet op deze conferentie
thuis hoorden. Zij werd gevolgd door Barbara Ward, die zich
„enormously encouraged” voelde. Zij beschreef de conferentie
als een „little short of a miracle in such a short time to have
created so much awareness. Once the environment has become a citizen concern, it will become a Government concern.”
Ik denk dat het trouwens andersom werkt.
Ik heb voor de Nederlandse journalisten om 16.30 uur een speciale ontmoeting met Aurelio Peccei belegd. De lul van de Volkskrant vroeg: „Wat gaat Peccei zeggen?” Collega Roos van De
Telegraaf stelde ik persoonlijk aan Aurelio voor. Nu moeten ze
het verder zelf maar uitzoeken. Ik vertrek.
82 Zelf herinner ik me mijn eerste ontmoeting met dr. Margaret Mead in 1968 helemaal niet meer, althans nu in 1991.
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83 Zie bijlage 11 (brief van twee pagina’s).
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Ook sprak premier Indira Gandhi haar rede „Man and his Environment” uit. Zij vertelde te zijn opgegroeid met „a sense of
kinship with nature in all its manifestations (…). One cannot
be truly human and civilized unless one looks upon not only all
fellow-men but all creation with the eyes of a friend. Throughout India, edicts carved on rocks and iron pillars are reminders that 22 centuries ago the Emperor Ashoka defined a King’s
duty as not merely to protect citizens and punish wrongdoers
but also to preserve animal life and forest trees (…).” Mevrouw
Gandhi wees voorts op de enorme verscheidenheid en verdeeldheid van mensen en werelden op deze kleine planeet: „where
still is no recognition of the equality of man or respect for him
as an individual. It has been my experience that people who are
at cross purposes with nature are cynical about mankind and illat-ease with themselves. Modern man must re-establish an unbroken link with nature and with life. He must again learn to invoke the energy of growing things and to recognize, as did the
ancients in India centuries ago, that one can take from the Earth
and the atmosphere only so much as one puts back into them.”
Wie ik eveneens ontmoette was Leeflang, vroeger redacteur
van Het Algemeen Handelsblad en nu bezig met milieuproblemen. Hij vertelde dat Henk Hofland hem zijn baan bij de krant
onmogelijk had gemaakt. Hij zei me niet veranderd te vinden.
„Zeventien jaar geleden zei je ook al ‘ik heb een goed idee’,
maar je zei niet wat.” Ik dacht wat bedoelt de man? Ik barst van
de ideeën en tracht ervan uit te voeren wat ik kan.
Vanuit de lucht is het Zweedse landschap schier eindeloos gevuld met bossen. Prachtig deze tijd van het jaar. Meren en sparren: alles ziet er fris en pollution free uit.
Terug op Amerbos belde ik eerst Peter. Er waren gelukwensen
voor mijn verjaardag van broer Theo, mejuffrouw Boekhoudt
(voor wie ik nog steeds „Beste Wim” ben vanwege de Lunsaffaire), Richard Thieuliette en Casper van den Wall Bake.
Casper sloot een werkstuk in geschreven in opdracht van Th.F.
Warffemius, leraar maatschappijleer aan de Hogere Bosbouwen Cultuurtechnische School in Arnhem. Het document
draagt de titel De toekomstige maatschappij bezien vanuit de standpunten voortvloeiend uit het Rapport van de Club van Rome. Hij
schreef het samen met Martin Duisterwinkel. Ben er blij mee.
Casper belde trouwens. Hij heeft nog twee weken examens,
dus zal ik hem wel niet zien. George de Mohrenschildt is bang
dat we zijn tapes gebruiken en hij geld zal mislopen.83
Dank de hemel thuis te zijn. Piano.
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Koud en bewolkt.
Casper waarschuwde dat er over me was geschreven. Inderdaad had de Volkskrant op 10 juni meegedeeld dat de regering en
het kabinet overwogen een onderzoek naar de zaak-NieuwGuinea te laten instellen. De Rijkscommissie voor Vaderlandse
Geschiedenis heeft in een brief aan premier Biesheuvel laten
weten op welke voorwaarden een dergelijk onderzoek zou
kunnen worden uitgevoerd. Ook Gerard van den Boomen had
opnieuw een editorial aan de zaak gewijd.84
Bracht twee goddelijk ruikende rozen naar het graf van mijn
vader. Tranen.
Mam was bijna affectionate. Dinsdagavond was broer Hendrik
uit Zwitserland terug naar Kaapstad gevlogen. Ook broer Theo
schijnt at a loss te zijn wat zijn motieven waren. Maakte met
mam een rit naar Maarsbergen, waar ze intens van genoot. Zij
vond een foto van mijn vader die zij vergroot wil hebben.
Bernard Person schrijft dat zijn vingers jeuken om een boekje
over Kurt Waldheim open te doen, „wiens benoeming meer
en meer een ramp blijkt te zijn. Maar voor wie zou ik dit kunnen schrijven?” Ik belde André Spoor. Hij reageerde: „Dat is
onzin,” en wilde een dergelijk verhaal van Person dan ook niet
hebben. Wie anders?85 Person heeft zijn lichte Amerikaanse
korte stukjes, de grabbelton, opnieuw aan Brugsma van de Haagse Post aangeboden. Hij hoorde er niets op.
(Waarom er vier dagen ontbreken is onduidelijk.)
18 juni 1972

Gisteravond laat was ik in het Vondelpark. Het is belangrijk
wat je daarbij draagt. Ik had Frye boots, jeans en een oud legerjack aan. Dan kunnen ze blijkbaar niet van je afblijven. Liep
in de bosjes tegen een violist aan met zeer losse handen (vingeroefeningen). Maar uiteindelijk bij de auto ontmoette ik
Leo, een heerlijk kroeldier, waar ik de godganselijke nacht van
genoten heb. Hij vertelde een nachtmerrie te hebben gehad
waarbij hij tussen twee treinen bekneld was geraakt. Heb hem
vanmorgen naar de Stadionweg teruggebracht.
(Maakte slechts een fout: 18 juni moest 15 juni zijn.)

84 De Nieuwe Linie, 14 juni 1972.
85 Ik zag met verdriet dat Person uitgerangeerd raakte vanwege zijn leeftijd. Hij werd
afgedankt door de collega’s.
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Ben met mam naar de Koertoren in Rhenen gereden. Zij was
er voor het laatst acht jaar geleden met vader geweest. „Dan
wandelden we langs dit pad met de honden.” We hebben copieus gedineerd. Ik trakteerde voor mijn verjaardag. Broer
Hendrik had haar gezegd zijn erfdeel aan Theo te zullen nalaten. We spraken over het voortzetten van het geslacht, en zelfs
een dochter zou volgens haar betekenis hebben. We reden terug via Renswoude. Gaf haar een doos rode bessen. Over een
paar dagen is zij 76 jaar. „Je merkt er niets van. Ik kan alles
nog,” zei ze.
„Marry and have children,” aldus Bernard Shaw, „then you
will not ask from works of art what you can get only from life.”
Willem Brugsma vraagt president Georges Pompidou op televisie in voortreffelijk Frans – ik doe het hem niet na – wat hij
er van vindt dat Joseph Luns zo’n wantrouwende houding te65
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16 juni 1972
De Fiat-directeur die in Argentinië was ontvoerd is nu toch
vrijgelaten.
De heer Van Veen bij uitgeverij Van Hoeve vond mijn boek
zeer leesbaar, maar hij had het nog niet inhoudelijk bestudeerd.
Wat betekent dat?
Ging naar Den Haag voor de persconferentie van premier Biesheuvel. Een ANP-journalist vertelde dat hoofdredacteur Joop
Baggerman over mijn persconferentie met André Spoor indertijd had gebeld. Er was een kort bericht over op het net gezet.
Andere hoofdredacties hadden zich beklaagd waarom er niet
meer informatie over mijn persconferentie was gegeven. De affaire was zelfs in het college van hoofdredacteuren aangekaart.
De klootzakken. Het ANP is niets anders dan een soort overheidsfilter op wat de kudde wel of niet mag weten. En het zogenaamde college van hoofdredacteuren zijn ook maar een
stelletje zwijmelaars. Geen wonder dat ik er niet in zit.
Omdat Kees Bastianen van de Volkskrant er niet was heb ik zelf
Biesheuvel gevraagd, waarom het zo lang duurde voordat onderzoek naar Nieuw-Guinea geformaliseerd zou worden. Nog
al aardig antwoordde hij: „Dat is mijn schuld. Maar we zijn er
nog niet aan toegekomen. Het gaat om die wettelijke bepaling
over het vrijgeven van notulen na 25 jaar (…).” Hij hoopte er
volgende week meer over te kunnen zeggen. Eigenlijk was de
enige compensatie voor het gaan naar Den Haag de mooie zomerse avond.
Bruckner.
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genover de Sovjet-Unie inneemt. „Een secretaris-generaal van
zo’n organisatie behoort wantrouwend te zijn,” aldus Pompidou, „want anders was hij geen goede secretaris-generaal. Zelf
ben ik het niet,” aldus de Franse president.
19 juni 1972

Het blad Sovjet-Rusland heeft Luns ervan beschuldigd „een
spaak in het wiel van de geschiedenis te steken. Mensen die
achteruit kijken kunnen de geschiedenis slechts compliceren.”
Hofland doet in de NRC maar even net of Brugsma geen gesprek met de Franse president heeft gehad. Het viel me trouwens op dat koningin Juliana mevrouw Pompidou formeel begroette en dat de laatste geen hartelijke „pakkerd” kreeg zoals
mevrouw Suharto te beurt was gevallen.
20 juni 1972

Na verschrikkelijk geploeter is het werkstuk van Croiset eindelijk gereedgekomen in het Engels: 68 pagina’s.
Wat Biesheuvel betreft: als je niet zou weten dat die man eerste
minister was, zou je denken: een schrander boertje uit Medemblik in zijn trouwpak.
Anthony Lewis is ook in Stockholm geweest. Hij is kennelijk
tot het denken van de Club van Rome bekeerd. Hij citeerde
Margaret Mead en Barbara Ward. Mevrouw Mead had gezegd
dat we eindelijk begonnen in te zien dat de biosfeer van grond,
water en lucht „finite qualities” had en dat er een revolutie in
denken nodig was vergelijkbaar met de revolutie van Copernicus. Mevrouw Ward had de gedachte geopperd dat er grenzen
waren aan alles en dat we een begin dienden te maken met na
te gaan hoe, wat er was het beste verdeeld kon worden: „To
act without rapicity, to use knowledge with wisdom, to respect
interdependence, to operate without hubris and greed are not
simply moral imperatives. They are an accurate scientific description of the means of survival.”86 Precies.
Om 14.00 uur ontmoette ik officier van justitie J.J. Abspoel over
mijn klacht tegen De Telegraaf. De man ontpopte zich als a nice
guy. Hij begon met minstens zes zaken tegen De Telegraaf voor
te lezen, die de afgelopen maanden waren geseponeerd. Hij
voelde eigenlijk ook niet zoveel voor mijn klacht tegen Peter
Zonneveld. Ik heb daarop alle registers opengetrokken en een
gepassioneerde redevoering afgestoken. Hij was er van overtuigd dat Henk Hofland schuldig was. „Waarom heeft hij dat
86 Herald Tribune, 20 juni 1972.
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87 Peter Polomka, Indonesdia since Sukarno, Penguin Books, Middlessex, England 1971.
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gedaan?” vroeg de officier. Ik zei hier ook geen antwoord op te
hebben, maar legde uit dat ik emotioneel hier problemen mee
had, omdat hij een van mijn langdurigste vrienden was. Hij zag
geen mogelijkheid voor een aanklacht vanwege smaad, maar
de list die was gebruikt om foto’s te maken zonder dat iemand
dit zag of wist bood mogelijkheden. „Dat vind ik een aardige
zaak,” zei hij nota bene. „Dan moet ik eerst die wet grondig
bestuderen. En mocht H. Goeman Borgesius worden vrijgesproken, dan heb ik nog altijd het prerogatief om tegen de pers
te zeggen het een schoftenstreek te vinden.” Vervolgens las hij
me gedeelten voor van wat Peter Zonneveld tijdens het verhoor had gezegd, „maar die kan natuurlijk liegen,” aldus de officier. Zonneveld had zelfs gezegd een camera om zijn schouder te hebben gehad toen hij mijn huis binnenwandelde. Pas nadat hij ons over Luns had horen spreken had hij snel wat foto’s
genomen, zich realiserende dat het een news story was. Wat een
ongehoorde leugen. Het lijkt wel alsof ze van tevoren afspraken maakten, Hofland en Zonneveld, om er een news story van
te maken.
Rob Kopuit had, tot mijn stomme verbazing, getuigd (onder
ede) dat Marianne en Zonneveld zelfs camera’s hadden verwisseld. Maar wie weet hebben zij dit gedaan toen ik uit de kamer
was. Maar dan hadden de Russen dit toch ook moeten opmerken? Abspoel zegde toe een gerechterlijk vooronderzoek te
zullen gelasten. Ik vroeg hoe lang dit allemaal nog zou duren.
Het kon pas a.s. september beginnen. „Ik zal bovendien een
rechter uitzoeken, die de pest heeft aan De Telegraaf,” aldus Abspoel, „maar dit blijft dus onder ons.” Ik verliet hem met de
overtuiging dat hij zin in de zaak had gekregen. Ging nog even
terug om te vragen of ik de pers mocht meedelen dat hij Zonneveld ging onderzoeken. „U bent journalist, gaat u gang.” Ik
belde het ANP.
Om 17.00 uur nam ik een toestel naar Parijs.
Ik blader door een pocket van Peter Polomka, een Australische
journalist, die Indonesia since Sukarno schreef.87 Informatief en
up-to-date. Wemelt van de details. Begin 1967, bijvoorbeeld,
kreeg Suharto steeds meer met Sukarno-aanhangers te maken.
Admiraal Muljadi, nu ambassadeur in Moskou, zou tegen Suharto hebben gezegd: „If Bung Karno decides to resign of his
own accord, that’s okay. But if he is put on trial before the military tribunal, the Navy will strike out and declare war.” Ook
generaal Sutjipto – mij eveneens uitstekend bekend – had ver-
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klaard: „The police still defends the status of Bung Karno. If it
is instructed by Bung Karno to move, the police will move!”88
Ik heb ook steeds onderstreept dat indien Sukarno dit had gewild, hij het op een confrontatie met Suharto had kunnen laten
aankomen, maar dit zou tot een volledige burgeroorlog hebben
geleid. China, de Sovjet-Unie en andere derde wereldlanden
zouden Bung Karno hebben gesteund, de CIA natuurlijk Suharto. Er zou in Zuidoost-Azië een Vietnam bij zijn gekomen.
Parijs ligt me duizendmaal meer dan Stockholm. Had alweer
meteen een neger aan mijn staart. Hij wist „un petit hotel” waar
geen papieren nodig waren. Andere keer maar.
21 juni 1972

Hotel Vendôme
Clear sky, stralend weer.
Telefoneerde mam voor haar verjaardag in Bilthoven. Daar was
het als gewoonlijk verschrikkelijk slecht weer.
Aurelio Peccei was in het Crillion Hotel maar ook hij kon dr.
Jermen Gvishiani niet vinden. Hij was er nog mee bezig, maar
ik reageerde door te zeggen: „That are the risks of the trade.”
Ik had hem de uitnodiging van DAF willen overhandigen. Aurelio zei ook dat vermoedelijk op 6 of 7 juli in Londen de overeenkomst over het System Analysis Institute tussen Oost en
West – waar hij met dr. Gvishiani en dr. Philip Handler zich
met man en macht voor hadden ingezet – getekend zou worden. De Fransen waren gekant tegen vestiging in Wenen.
Rome was ook een mogelijkheid. Dr. Gvishiani had het voorzitterschap aanvaard: „But you never know with the Russians
whether it will really happen,” voegde hij eraan toe.
Hoe had hij de Stockholm Conferentie ervaren? „Rather
gloomy. When the developing nations led by China keep insisting, that the developed nations have to compensate for pollution they cause and pay most of the costs for present damage as
well for damage caused in the past, then this thing will drag on
for ever and no solution will be really possible,” zei hij. „It will
all become clear within the next three or four years. Hij wees
me op pagina 7 van Le Figaro van vandaag, met een artikel van
Robert Lattes over het MIT-rapport en de Club van Rome.
Kocht voor mam in de Rue Rivoli een zachtroze sjaal. En
brandde twee kaarsen in de Madeleine. Ik zie geen kans me te
concentreren wanneer een juffrouw op hoge hakken klikklakt
door de kerk.
88 Peter Polomka, idem, p. 91.
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89 Zij hadden haar tijdens het staatsbezoek aan Georges Pompidou op de voet gevolgd.
90 Gelukkig heb ik voor mijn eigen entree bij Bung Karno gezorgd en van niemand een
introductie gevraagd: zie Memoires 1953-1957.
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Er hebben vijf voormalige CIA’ers ingebroken in het hoofdkwartier van de Democratische Partij in het Watergate gebouw
in Washington. Crooks all around. Intussen vervolgt Nixon
zijn guerrillaoorlog in Vietnam en stuurt minister Laird naar
het Congres om meer geld te vragen voor meer bommenwerpers en raketten. En het ziet er naar uit dat hij zijn zin krijgt.
Reis met Anton Veldkamp van De Telegraaf terug naar Amsterdam. Hij was met een fotograaf van Stevens en Magielse samen.
Ze vonden allebei dat koningin Juliana steeds vreemder doet.89
Hij begon echter meteen met enthousiasme over president Sukarno te spreken. Emile van Konijnenburg had hem bij de president geïntroduceerd.90 Anton gaf verre de voorkeur aan Bung
Karno „dan die droogkloot Suharto.” Ik zei hem best aan
Dewi te willen voorstellen, opdat hij haar huwelijk zou kunnen
fotograferen. Ik vertelde de vervolging van H. Goeman Borgesius en Peter Zonneveld door te zetten. Hij was het eens dat
ze deze keer te ver waren gegaan. Intussen bleef ik op mijn quivive en wist ik dat ik de man natuurlijk nooit kon vertrouwen.
Veldkamp is nu 23 jaar bij De Telegraaf . „Ik ben het ook lang
niet altijd eens met wat ze doen.” Hij zei bij Bung Karno te
zijn geweest, toen hij eigenlijk al gevangen was. Ik dacht aan
Wisma Jaso. Hij bleek echter Bogor te bedoelen toen de president nog grotendeels kon doen en laten wat hij wilde.
Was tegen 16.00 uur in Bilthoven. Mam leek me triest. En ook
moe. Maar – ik dacht er later in bed over – wanneer je 76
wordt begin je waarschijnlijk ook verjaardagen af te tellen. Er
was een telegram van broer Hendrik uit Kaapstad. Theo had een
kaart gezonden. Maar misschien was ik zelf wel triest bij het
zien van een steeds ouder wordende moeder. Bij het afscheid
was mam weer erg affectionate. Voelde me machteloos. Peter
belde tegen 17.00 uur op om haar te feliciteren, terwijl ik er al
was. Dit verraste haar. Zelfs het schrijven van deze simpele regels maakt me triest. Er waren enkele familieleden, ook tante
Jetty, maar dat interesseerde me niet. Zou het liefst met haar alleen hebben willen gaan eten.
Kreeg een brief van Alfred Nöth uit Würzburg. Eerst had ik
geen idee wie hij was. Maar misschien is hij die lifter, die ik vorig jaar vanuit Baarn meenam en die hier is blijven logeren.
Ben het totaal vergeten. Kan me zelfs niet herinneren hoe hij
eruit zag.

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:15

Pagina 70

22 juni 1972

Vanavond in de Kloosterhoeve, Harmelen bijeengekomen met
Gerard Croiset, Carel Enkelaar en Kees Buurman om de moord
in Dallas op JFK opnieuw te bekijken. Ik vertelde hem zijn
boek niet zo bijzonder te vinden. „Tenhaeff vindt het ook rotzooi,” zei hij, „maar hij publiceert er wel stukken uit. Croiset
vervolgde: „Mijn naam kan mij niets schelen; het gaat om de
parapsychologie.” Ik geloof dit. Het onweerde.
Croiset verklaarde opnieuw dat George de Mohrenschildt zich
zou verspreken en binnen een half jaar91 zou verklaren, waar
meerdere mensen bij zouden zijn, dat hij betrokken was geweest bij de moord op JFK. Dit zou gebeuren in een zaal waar
werd gedronken. Acht personen waren erbij aanwezig: „overigens geen beste jongens.” Hij sprak ook weer over Cubanen
betrokken bij Dallas. Wij vroegen of hij de uitspraak deed ter
gelegenheid van een reünie. „Nee,” antwoordde Croiset, „het
was noodzakelijk dat ze weer bij elkaar kwamen.” Drie van de
moordenaars waren reeds dood, maar de belangrijkste moordenaar leefde nog.
Robert Kennedy had al lange tijd een zeer slechte verhouding
met J. Edgar Hoover van de FBI. De Federale Recherche was
zijns inziens veel te gekleurd bezig en stond niet open voor feiten. RFK wilde rücksichtslos feiten weten. Hoover meende het
vaderlandse belang te moeten dienen. Kennedy zou plannen
hebben gehad die in de ogen van Hoover gevaarlijk voor het
land zouden zijn geweest. JFK zou bereid zijn geweest een
atoombom tegen Cuba te gebruiken om de communistische
krachten in Latijns-Amerika tegen te gaan.
Wij vroegen of Hoover wist hoe de Dallas-affaire in elkaar zit.
„Niet voor 100 percent,” antwoordde Gerard, „maar voor 70
percent. De FBI is ook op de hoogte van onze rapporten.” In
sommige regeringskringen is men niet op de hoogte. In andere
wel. In Texas weten ze veel meer van de Dallas-moord dan in
New York. „Er zit in Dallas nog steeds dat kleine kereltje met
dat brilletje,” zei Gerard. „Hij lijkt op die filmacteur Peter Lorre. Hij zei dat de man nu 51 jaar was en in een buitenwijk
woonde. Hij was een justitieel ambtenaar.” Dat was een vriend
van Jack Ruby92, een dikke man van 48 tot 52 jaar, 1,78 meter
lang, van beroep bokser of worstelaar, ook nog in leven. Hij was
een voormalige cowboy, die een tijdje als kelner had gewerkt.
Daarna is hij in de showbusiness gegaan. Hij heet Henry of
91 Uiteindelijk zou George de Mohrenschildt zich pas in 1977 verspreken en zijn betrokkenheid aan mij kenbaar maken.
92 De moordenaar van Lee Harvey Oswald.
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23 juni 1972

Nadat Croiset was vertrokken praatten Enkelaar, Buurman en
ik nog na. Zij begrootten een operatie Dallas op vijf ton. Waar
dit geld te vinden? Bavaria television? Besloten werd dat ik er
een balletje over zou opgooien bij Aurelio Peccei. Die ziet ons
komen!
Anton Veldkamp vertelde – en André Spoor bevestigde dit later
– dat Henk Hofland Peter Zonneveld met Marianne van het
71
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Harry. Hij heeft nog steeds een nachtclub in de buurt van een
kathedraal in Washington DC. Naast die club zit een juwelier.
De moordaanslag op gouverneur George Wallace van Alabama
had niets met Dallas te maken. Volgens Croiset was dat meer
een nasleep omdat het in Texas immers ook was gelukt. De
aanslag op Wallace was gericht op het zaaien van warboel. In
Dallas had een organisatie achter de moordaanslag gestaan.
We vroegen Gerard of hij dacht dat uiteindelijk de moord in
Dallas in de openbaarheid zou komen. Hij antwoordde beslist
„ja”. En over hoeveel tijd. „Dat weet ik niet; misschien in
twaalf jaar.” Hij „zag” dat er papieren op tafel zouden komen.
„Dus uitkomen doet het toch, ook zonder mij. Ik doe dit alleen, niet omdat mijn naam me iets kan schelen, maar als dit
experiment zou slagen, dan zou men mijn boeken meer lezen
en dan zou ik in staat zijn de parapsychologie werkelijk te dienen. Dat is mijn enige doel. Eigenlijk kan me helemaal niet
schelen wat er in Dallas is gebeurd.”
Daarna vertelde hij dat als er in de toekomst iemand zou overlijden er bij een notaris stukken boven tafel zouden komen.
„Daar komt de ontknoping van Dallas uit voort. Eerst zal men
nog proberen om die stukken te verzwijgen.”
„Senator Edward Kennedy weet niet hoe het zit,” aldus Gerard. „Ook niet welke de rol George de Mohrenschildt heeft
gespeeld. Jeanne de Mohrenschildt weet 85 percent van de affaire. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat Lyndon Johnson
er iets van af wist. Evenals J. Edgar Hoover vond hij dat JFK te
gevaarlijk was voor het land. Er zijn te veel hoge pieten bij die
zaak betrokken. De fundamenten van Amerika zullen schudden wanneer het eenmaal bekend wordt.”
Enkelaar en Buurman waren van mening dat we al het tot dusverre verzamelde materiaal zouden moeten catalogiseren. Kopieën zouden op een veilige plaats moeten worden bewaard.
Gerard pakte de 68 pagina’s vertaling aan zonder een woord
van dank of iets dergelijks. Hij mist zelfs een embryonale aanleg
voor savoir vivre.
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Hilton Hotel gewoon zou zijn tegengekomen. Hij had aanvankelijk alleen Zonneveld mee naar mijn huis gevraagd, omdat
hij de fotograaf niet bij Marianne achter had willen laten zodat
die „het terrein” alleen zou hebben. Hij was jaloers geweest.
Geloof er niets van. Wat heeft hij dan tegen Zonneveld gezegd
om diens trip naar mijn huis aantrekkelijker te maken dan Marianne? Dat hij bij mij foto’s van Russen zou kunnen nemen?
Hofland complotteerde, dat is duidelijk. Ze proberen er met
man en macht een acceptabele punt aan te draaien. Trap er niet
in.
Frits Gongrijp vertelde me in Nieuwspoort dat hij op verzoek
van de hoofdredactie van De Telegraaf J.J. Abspoel had gebeld.
Deze had er op gewezen dat de Wet op de Privacy een nieuwe
wet was en onverkend terrein. „De rechter-commissaris moet
maar beslissen,” aldus Abspoel tegen Gongrijp.
Hans Hoefnagels van De Haagse Courant schrijft geschrokken te
zijn over de situatie waar Bernard Person zich in bevindt, maar
hij kan niet helpen. „Onze nieuwsvoorziening uit Amerika is
behoorlijk geregeld.”
De heer Van Veen van Van Hoeve Uitgeversmaatschappij herhaalde toen ik binnenliep dat mijn boek „zeer boeiend en gematigd geschreven was,” maar zij zouden geen goede distributeur voor dit manuscript zijn. Originele manier om te zeggen
dat je een manuscript niet wilt uitgeven.
24 juni 1972

Mijn vader zou vandaag 78 jaar zijn geworden. Hij had nog gemakkelijk geleefd kunnen hebben.
Schrijf het rapport voor de NOS over de conferentie in Stockholm.
25 juni 1972

Mijn vriendin Penny Hedinah uit Jakarta bedankt voor mijn
brief bij de dood van haar oude vader. Zij heeft haar leven geofferd om voor haar vader te zorgen. Zij heeft toch het gevoel
tegenover hem ernstig te hebben gezondigd. Ook vraagt zij zich
af wat te doen met de rest van haar leven, nu ze alleen achter
blijft. Wat kan ik voor haar doen? Zij is alleen. Ik ben alleen,
dus waarom niet samen komen? Ik weet maar al te goed dat ik
te onmogelijk ben om mee samen te leven. Waarom zou ik haar
leven verstieren door haar naar hier uit te nodigen? She is better
off alone, althans wat mij betreft.
Het is merkwaardig hoe ik soms door „een stille kracht” naar
informatie toe word gedreven, die me interesseert. Emile van
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93 Pamela and Alfred Meyer, Life and Death in Tana Toradja, National Geographic, juni
1972, p.p. 793-815.
94 Een kopie zit in mijn dagboek.
95 Medewerker van De Telegraaf.
96 Zie ook de brief die hij me later schreef, bijlage 12.
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Konijnenburg had me uitvoerig gesproken over een begrafenisceremonie in Toradja in Indonesië, waarvan hij meende dat
die gefilmd moest worden. In de National Geographic staat er
een schitterende reportage over. Kijk nooit in dat tijdschrift en
voilà.93
Casper belde. Hij is jarig. Hij werkt als nachtwaker in Dieren
om geld bij te verdienen. Hij was bovendien geslaagd voor zijn
examens. Hij ging nu met Hein, een vriend, naar Spanje, Marokko en zuidelijker. Met Pasen had hij ook al geen tijd. Knap
behoorlijk af op meneertje.
Fidel Castro heeft in Praag gezegd dat in Neurenberg nazi’s
voor dezelfde misdaden werden opgehangen als waar nu de
Amerikanen in Vietnam mee bezig zijn. Hij heeft volkomen
gelijk.
Schreef een verslag van 32 pagina’s voor de NOS over Stockholm.94
Sprak een uurtje met Sjoerd Rodermond.95 Hij wist te melden
dat meneer Heitink, adjunct van Goeman Borgesius, „die stomme streek over de Russen bij jou thuis” heeft uitgehaald. Het
moet uit te zoeken zijn welke bindingen die meneer nu wel of
niet met de BVD heeft. Dan was het toch een BVD-stunt.
Vanmorgen kreeg ik bezoek van Joris Voorhoeve met een taperecorder. Hij is assistent-landbouwattaché in Jakarta geweest. Hij
besteedde vooral aandacht aan corruptie met Bimas-landbouwprojecten. Hij werkt nu aan de John Hopkins University aan
een Ph.D. Hij wist dat mijn oude vriend en professor van Political Science aan de Yale University, Arnold Wolfers, enkel jaren geleden was overleden. Hij bleek er ook van op de hoogte
te zijn dat „Amerikanen” nogal van Joseph Luns waren geschrokken bij de laatste Bilderberg Conferentie, vooral aangaande diens opmerkingen dat er te veel aandacht aan parlementen of het Amerikaanse Congres werd besteed. Hij heeft een
interview over de Nieuw-Guinea-kwestie met me gemaakt.
Hij heeft de tape. To hell with it. Misschien is hij een spion, wie
zal het weten? Ik heb hem De Verraders gegeven.96
Bracht Carel Enkelaar mijn Stockholm-rapport. „Dat is jouw
taak hier,” zei hij, „en dan ben je voor eeuwig aan de NOS verbonden.”
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29 juni 1972

Mam logeert op Amerbos. Zij zat tot 22.00 uur bij me in mijn
werkkamer op de bank. Haar gezicht kan nog zo jong lijken en
met een prachtige kleur. We zaten ook in de zon op het Apollo-terras. Op een speciale manier zei zij: „De eerste keer van
mijn leven dat ik hier zit.”
Ik moest vanmiddag naar de rechter-commissaris voor De Telegraaf-zaak. Ik vroeg de wachtmeester wat de voorletters van
deze meneer Miechels waren. „Dat zeg ik u niet,” zei de man
op een hoogst onaangename toon. Officier J.J. Abspoel was
eveneens aanwezig. Beide heren deelden mee dat het vervelende van de Wet op de Privacy was – in tegenspraak tot wat mr.
K. Helder van de Raad voor de Journalistiek beweerde – dat
alleen degene wiens foto is genomen en vervolgens werd afgedrukt als de benadeelde partij wordt beschouwd. Alleen de persoon die zonder toestemming op de foto staat kan De Telegraaf
vervolgen. Zij vroegen wie wel op de foto’s hadden gestaan. Ik
legde uit dat dit Vladimir Opalev en Milo Anstadt waren, die
andere Rus herinnerde ik me niet. Het advies luidde: vraag
Opalev zich bij ons te beklagen. Als de Rus dit niet wilde, zou
onderzocht kunnen worden in hoeverre er sprake was van
smaad. Heb meteen met Opalev – en eveneens Kouznetsov –
een afspraak gemaakt.
Ze gaven toe dat de Wet op de Privacy was ontstaan door het
bespieden van Beatrix en de beruchte foto met Claus, maar, en
dit werd onderstreept, die wet heeft een loop hole. Neem bijvoorbeeld aan dat een man met een andere vrouw werd gefotografeerd, dan zou de wettige echtgenote niets kunnen ondernemen? De wettige echtgenote stond niet op de foto en was
machteloos, zoals ik machteloos zou zijn, omdat ik zelf niet op
de door Peter Zonneveld genomen en afgedrukte foto’s sta. Ik
leg me er niet bij neer.
De scheepsbouwcombinatie IHC Holland is met de SovjetUnie in onderhandeling over de levering van een aantal sleepboten. Cornelis Verolme wilde niet.
30 juni 1972

Fred van der Spek belde gisteravond. Hij had met Gijs van der
Wiel van de RVD gesproken die op zijn beurt premier Biesheuvel had gepolst. De indruk bestond dat vandaag bij het kabinetsberaad het besluit over een onderzoek naar Luns zou vallen.
Peter Hagtingius heeft woord gehouden. Er staat in Propria Cures een editorial: SCHANDE. Hij memoreert dat Kees Bastianen
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van de Volkskrant al vier weken geleden aan de heer Biesheuvel
vroeg wat er nu met het onderzoek naar Luns gebeurde. De
premier antwoordde Bastianen dat een beslissing op handen
was. Daarop herinnerde het blad er aan dat Biesheuvel mij vorige week had gezegd dat het „zijn schuld” was dat er nog geen
besluit was gevallen. Laten we kijken wat er vandaag gebeurt.
Bracht mam eerst naar Bilthoven. Zij heeft kennelijk zeer van
de logeerpartij genoten.
Daarna ben ik opnieuw in Nieuwspoort naar de persconferentie van premier Biesheuvel gegaan. Met tongue in cheek heb ik
gevraagd of het nog steeds „zijn schuld” was dat er niets was
gebeurd in de zaak-Luns. Hij glimlachte. „Er is in eerste instantie vandaag oriënterend over gesproken,” zei hij, „en er zullen
thans contacten over zijn tussen de ministers De Brauw,
Schmelzer en mijzelf.” Hij voegde eraan toe De Nieuwe Linie
te hebben gelezen waarin schande werd gesproken over de
gang van zaken. „Komt uw besluit nu volgende week?” vroeg
ik. Daar wilde hij zich niet aan binden.
C.A. Steketee van Het Handelsblad klampte me aan. Hij wilde er
nog eens over spreken, want Luns beriep zich op een toezegging van John Foster Dulles dat Washington beslist niet zou
toestaan dat minderheden als de Papoea’s onder de voet zouden worden gelopen.
Dewi Sukarno belde vanuit Gland. Zij vroeg of ik met Peter
een weekend naar haar toe kwam. „Francesco is brilliant. You
will like each other. But don’t try anything with him. He is not
interested in men.” Ook de uitgever Masagung was in Gland
en wilde zaken doen met Francesco Paesa. Anton Veldkamp
wilde zij niet op haar huwelijk hebben om foto’s te maken.
Marta, de vrouw van Nixons minister van Justitie John Mitchell,
heeft voor een eersteklas schandaal gezorgd. „Ik wil niets meer
te maken hebben met de smerige dingen die er gaande zijn. Ik
verlaat mijn man tot hij besluit niet meer mee te werken aan de
verkiezingscampagne van president Nixon.” Er is in Washington iets aan de hand, maar wat?
l’Express heeft een gesprek van zeven volle pagina’s met Aurelio Peccei.97 Ben het zeer met hem eens. Hij zegt uitstekende
dingen. De Sunday Times publiceerde zondag een gesprek met
Mr. Europe, Sicco Mansholt, die langs dezelfde lijnen redeneert.98
J.J. Vis publiceert een zes kolomsverhaal over L.J.M. Beel die
zeventig jaar is geworden en zich uit het publieke leven terug-
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trekt.99 Ik heb die koude vis eenmaal in mijn leven gesproken
en zal nooit vergeten hoe hij er vrijwel prat op ging een politionele actie tegen Indonesië aan HM de Koningin te hebben
aanbevolen. Ook zo’n geval à la Luns die nooit ter verantwoording is geroepen voor zijn misdadige politieke misstappen. Heb
meneer Vis maar eens een briefje geschreven. Wat hij over die
man oplepelt heeft nauwelijks met de werkelijke Beel te maken.
1 juli 1972

De aandelen IHC zijn met 23 gulden fors gedaald. Dit gebeurde
vanwege de sovjetorder. Of gaat het misschien slecht met het
bedrijf?
Mijn werkkamer blijft voor mij een paradijs. Zit aan de schrijftafel van mijn grootvader, loop af en toe naar de vleugel, luister
naar Mendelsohns pianomuziek en maak koffie wanneer ik er
zin in heb. Wanneer mam deze kamer rondkijkt vraagt ze:
„Heb je al die boeken nu gelezen?” Lang niet allemaal maar
toch ook wel veel. Hoe teleurgesteld zijn onze ouders geweest
dat we geen van drieën kinderen kregen? Wat voor zin heeft
het „een dynastie” voort te zetten? Wat betekent een familienaam? Of heirlooms, schilderijen, whatever? Wat moet de wereld
ermee. Vader is nu in Bilthoven begraven. Broer Hendrik was
in Europa, maar hij is het graf niet gaan opzoeken. Hij kwam
niet eens naar Nederland. Wat is de betekenis van dergelijke
bedevaartsoorden? Voor wie zou mijn graf later nog enige betekenis hebben? Jef Last gaf zijn lichaam aan de wetenschap. Ik
kan net zo goed een kadaverarrangement maken.
3 juli 1972

Ontmoette Vladimir Opalev op de sovjetambassade en overhandigde een memo inzake steun bij mijn klacht tegen De Telegraaf. Hij zei dat minister Andrei Gromyko woensdag in Nederland aankwam en dat het aardig zou zijn wanneer er artikelen ter verwelkoming zouden verschijnen. Ik vroeg hem om
gegevens en foto’s van Gromyko. Die waren niet voorradig op
de ambassade. Wat willen ze dan?
4 juli 1972

Mr. K. Helder100 belt vanuit het seminarium voor Strafrecht
van de Universiteit te Utrecht. Ik heb bij mijn klacht tegen De
Telegraaf helemaal de Russen in Den Haag niet nodig. De on99 NRC, 30 juni 1972.
100 De toenmalige secretaris van de Raad voor de Journalistiek.
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101 Herald Tribune, 4 juli 1972.
102 Idem.
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rechtmatigheid is voldoende aangetoond. Helder adviseert de
heren Abspoel en Miechels te verwijzen naar artikel 225 van
het Wetboek van Strafrecht.
Heb mevrouw Pearl Buck geschreven omdat zij in het ziekenhuis van Rutland, Vermont is opgenomen.
Seymour Hersh meldt met een vierkoloms grote kop in de Tribune dat de Amerikanen in het geheim voor het eerst in de geschiedenis met meteorologisch oorlogvoering in Vietnam zijn
begonnen. Ze hebben er in Washington wel een handje van
een „primeur” van vernietingswapens elders in de wereld te
testen. Het is met Hirosjima begonnen, gevolgd door napalm en
het beruchte chemische wapen Agent Orange, waarbij in Vietnam de bladeren van de bomen zouden vallen, opdat ze de Vietcong beter zouden kunnen zien en vernietigen. Er komt geen
einde aan misdadige „uitvindingen” door de knappe koppen
bij onze grote broer en beschermheer. Met manipuleren van
weersomstandigheden ten behoeve van de oorlogsvoering boven Vietnam is in 1963 een begin gemaakt. Tien jaar zijn deze
activiteiten geheimgehouden. Het State Department heeft –
ook in het geheim – geprotesteerd tegen deze geheime regenen wolkenmakerij, omdat niemand de gevolgen er van kan
overzien.101 John Noble Wilford voegt er een artikel bij dat wetenschappers zoals professor Meselson van Harvard hebben gezegd: „It is obvious that weather modification used as a weapon of war has the potential of causing large-scale and quite possibly uncontrollable and unpredictable destruction.”102
Anthony Lewis citeert Richard Nixon die op 29 juni jl. verklaarde: „The United States has used great restraint in its bombing policy.” Lewis noemt één voorbeeld. In de week dat Nixon weer een godvruchtig praatje hield werd het Bach Mai ziekenhuis in Hanoi door dertig bommen getroffen. The Agence
France Presse meldde: „One bomb, weighing approximately one
ton dug a crater of a circumference of 40 feet. Beds and wheelchairs were broken; operating rooms damaged, electronic control equipment in shambles, and everywhere glass splinters and
heaps of plaster.” Lewis vervolgt dat Nixon toezegde geen dijken te zullen bombarderen. „De volgende dag bezocht een
AFP-correspondent Phuly, zestig kilometer ten zuiden van Hanoi, waar precies het tegenovergegestelde was gebeurd. „What
is so chilling,” aldus Lewis, „is the cynicism of American officials in refusing to recognize that it happens – for whatever reason. That is a pose, it should be said, that has been maintained
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through both the Johnson and Nixon Administration (…).”
Hij herinnert aan de fameuze uitspraak van generaal Curtis Lemay dat Vietnam terug naar het stenen tijdperk diende te worden gebombardeerd. En Jean Claude Pomonti van Le Monde
die Vietnam onlangs heeft bezocht, heeft bevestigd dat dit precies is waar de Amerikanen in Vietnam mee bezig zijn (…).”103
Toen George Bush, in navolging van Johnson en Nixon, in 1991
het besluit nam Irak naar het stenen tijdperk – het heette toen back
to the pre-industrial age – te bombarderen met een verbluffende overmacht in de lucht en aanvullende dekking van strijdkrachten van
enkele tientallen andere landen, heb ik nergens één letter kunnen
vinden die de waanzin in Vietnam van toen in herinnering bracht.
Men kent zijn geschiedenis niet. Of men is te kort van memorie.
Het uittesten van de allernieuwste vernietigingswapens is op de
bevolking van Irak gewoon voortgezet onder het mom dat Irak
bevrijd diende te worden van „een beest” als Saddam Hussein zoals de Vietnamezen bevrijd dienden te worden van „een beest” als
Ho Chi-minh. Wat men verder ook over Ho of Saddam mag denken, voor mij zaten de werkelijke „beesten” in Washington, die
deze waanzin uitdachten en nog in praktijk brachten ook op een
volkomen rücksichtslose wijze, waarbij ik althans menigmaal bij de
heldenverering van „Oberfeldwebel” Schwarzkopf aan de brave
Hermann Göring heb moeten denken.
5 juli 1972

Gisteravond met Jaap Jansen in Americain gegeten. Ik vraag me
nog altijd af wat ik van die man moet denken. Wie is hij eigenlijk?104
De walgelijke streken van de Amerikanen kennen geen grenzen.
De Marta Mitchell-affaire blijft in het nieuws. Nu beschieten
de helden vanuit de lucht de sampans die de ladingen van sovjetvrachtschepen binnenbrengen aan gruzelementen. De misdadige onzin slaat steeds verder om zich heen.
Minister De Brauw hanteert een ultimatum bij het erdoor slepen van de verhoging van collegegelden in het parlement. Hoe
fascistischer moet men worden vóór er een ommekeer komt?
Wat moeten jongeren van dergelijke kloten denken? De Brauw
is een ex-Irene-brigade-mannetje. Wat is er met het idealisme
van toen en de dure lessen van de Tweede Wereldoorlog gebeurd? Jaap Jansen zei dat „linkse boeken” het niet goed deden.
103 Idem.
104 In 1991 zie ik artikelen van Jaap Jansen in Elsevier. Hij zou wat onze contacten betreft in lucht opgaan.
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„Elsevier”, zei hij, „koopt alle wetenschappelijke boekhandels
op en de concentratie van uitgeverijen maakt de spreiding van
boekenhandels alleen maar uitzichtlozer.” Ik zei hem dat het
ook niet om linkse of rechtse boeken ging, maar om intelligentie en wetenschappelijk verantwoorde boeken.
Er is geen beginnen aan om alles te bewaren wat ik zou willen.
Joseph Alsop schreef over Nixons gok tegenover Israël in 1970.
Life komt met een omslagverhaal over George McGovern.
Amerikaanse bommenwerpers blijven aanvaller uitvoeren op
Hanoi. Volgens Reuter en Associated Press zijn dichtbevolkte
woonwijken zwaar getroffen. De helden. Omdat zij hun zin
niet krijgen.
In 1940 had Nederland viermiljoen kippen. In 1972 zijn er zestigmiljoen kippen in dit land. Mijn God. De eieren weten we,
maar waar blijft de kippenshit?
Bracht mam naar Apeldoorn voor een bezoek aan haar vriendin Annie Wibaut. We stopten voor de lunch in De Cantharel.
Zij sprak honderduit. Kon ik maar sommige van onze gesprekken op de band opnemen. Als een jong meisje had zij veel in
deze omgeving gefietst vanuit De Roekel, het jachthuis van
mijn grootvader Hap van der Woude. Zij spreekt ook dikwijls
over vader. Toen hij 56 was besloot hij met mam naar ZuidAfrika te gaan om bij de broers te zijn. Hij leidde enige jaren
een fabriek in Port Elisabeth, die vruchtensappen maakte voor
het Honig-concern. „Hij maakte zich altijd veel te dik,” zei
mam. „Hij sprong in die warmte op de tanks in de fabriek
(…).” En terwijl zij zat te spreken nam ik uiterst nauwkeurig
iedere uitdrukking van haar gezicht in me op.
Toen we Apeldoorn naderden zei mam: „Wat zou het heerlijk
zijn als we niet hoefden te gaan.” Ik dacht: zij is precies als ik.
Annie Wibaut telefoneerde driemaal per week, dus wat was er
verder nog te bespreken? Zij was kennelijk blij dat ik eerder terugkwam om haar te halen dan afgesproken. We reden via een
natuurreservaat en de bossen van Stroe en Kootwijk terug, wat
zij heerlijk vond. Thuis dronken we een portje. Mam had een
mooie kleur. Zij wilde nog gras harken in de tuin, but I advised
her to rest.
De Volkskrant wijdt warempel in Dag In Dag Uit een stukje aan
het geklier van Biesheuvel & Co over het onderzoek naar Luns.
Ben voorbestemd om alleen te leven. Ik geloof echt dat ik niet
meer van Peter houd. Zie of hoor nooit meer iets. Erik van der
Leeden is in lucht opgegaan. Frits van Eeden? Hetzelfde geldt
voor Casper Bake. En waar is Richard en de anderen, Martin
Portier of John van Haagen? Wens ze allemaal het beste.
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Ramparts Magazine105 wijdt het nieuwste nummer aan Cambodja en Prins Sihanouks memoires over hoe de CIA hem – net als
Bung Karno – afzette. Dewi vertelde eens dat Sihanouk bij de
coup van 1965 in Jakarta had opgemerkt niet te begrijpen dat
president Sukarno zich niet beter tegen de CIA-manipulaties
had ingedekt. Later zou hij zelf door de Cambodjaanse variant
van Suharto, maarschalk Lon Nol, worden afgezet, terwijl hij
in Moskou was. Dat was het begin van de rampspoed over
Cambodja, die door Sihanouk in een schokkend verhaal wordt
verteld.
Op dramatische wijze verhaalt hij hoe hij op 13 maart 1970 in
Moskou arriveerde. President Nikolai Podgorny adviseerde zo
snel mogelijk naar Pnom Penh terug te keren. Precies als in Jakarta in 1965 werd hetzelfde CIA-scenario gevolgd. Pro-westerse officieren die verraad pleegden, spanden studenten voor
hun karretje. De Cambodjaanse Suharto, Lon Nol, gebruikte
scholieren om gebouwen aan te vallen. De koningin-moeder
had Lon Nol reeds bij zich ontboden. Bij vertrek naar Peking op
18 maart zei premier Aleksei Kosygin, die Sihanouk uitgeleide
deed, dat de National Assembly in Pnom Penh zich zou hebben uitgesproken voor het afzetten van prins Norodom Sihanouk. „Lon Nol turned traitor!” aldus Sihanouk. Dat kennen we uit Jakarta met Suharto die Bung Karno zou verraden.
De coup in Cambodja was een replica van wat in Indonesië gebeurde.
Frankfurt am Main, Airport
Vloog hier naartoe om Aurelio Peccei te ontmoeten. Hij telegrafeerde een paar dagen geleden dat dr. Jermen Gvishiani
weer de Scarlet Pimpernel-act opvoerde.106 Hij kan er natuurlijk
zelf niets aan doen. Als schoonzoon van premier Kosygin staat
hij onder strenge KGB-controle.
Haalde Aurelio van het vliegveld af. We wandelden arm in arm
naar de coffeeshop. Zalig die man. Terwijl ik de sabotage van de
NOS andermaal uiteenzette ontwikkelde zich tijdens ons gesprek een geheel nieuwe gedachte. „Why don’t you do a book,”
aldus Aurelio, „en publiceer een serie gesprekken over Grenzen
aan de groei.” Het zal een economisch succes zijn in het kielzog
van de Limits to growth-studie van MIT.” We begonnen meteen
een lijst op te stellen van personen die niet in de serie mochten
ontbreken. Toen we op gang kwamen begon Aurelio zijn jasje
uit te trekken. Hij zei moe te zijn en te lijden aan een soort
105 Juli 1972.
106 Zie bijlage 13.
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107 Maakte er een berichtje van voor De Typhoon.
108 Aurelio stond zeer met beide benen op de grond en was modern vergeleken bij leeftijdgenoten.
109 Directeur Rijksvoorlichtingsdienst.

81

Amsterdam

slaapziekte. Hij was net in Boedapest geweest om een internationale conferentie van wetenschappers toe te spreken: „And I
had a good fight with a Danish economist.” Hij scheen optimistisch over een doorbraak van de Club van Rome naar OostEuropa. „They are eager: obviously they are not accustomed to
our way of debating; they make big eyes when we do that, but
they also often think our way, while they publicly adhere to the
120 year old theories of Karl Marx.”
Ook zette ik hem in het kort de JFK-affaire uiteen en de onderzoekingen, die we met Gerard Croiset hadden gedaan. Hij luisterde met klimmende verbazing. Ik zei te schatten dat we
150.000 dollar nodig zouden hebben om verder te gaan en of
er een mogelijkheid was die ergens vandaan te toveren. Hij vertaalde dit bedrag meteen in een half miljoen gulden en vroeg
welk voordeel degene die het geld bij elkaar bracht zou genieten. Daar had ik natuurlijk geen antwoord op.
We spaken nog even over Stockholm. „Olaf Palme was the only
one there who had the guts to criticize the Americans.” Barry
Commoner, met wie hij had gedebatteerd, omschreef hij als „a
mean person”. Hij had een schitterende brief van Arnold
Toynbee ontvangen. Hij sprak over lord Zückermann, die het
Rapport van de Club van Rome de grond in had gekletst:
„No-one likes him. Gvishiani doesn’t like him and avoids him.
Three years ago I had a heated correspondence with Solly Zückermann. Hij bepleitte toen dat ik me niet met de oprichting
van het International Institute for Applied System Analysis zou
bemoeien, vooral omdat ik de oprichter was van de Club van
Rome.” Ook vertelde hij in Stockholm de Indonesiër Sudjatmoko te hebben ontmoet. Hij had een uitnodiging naar Jakarta te reizen aangenomen.107
Later zaten we in de lobby. Toen ik de Guardian kocht, nam
Aurelio Playboy. „Ik lees het altijd,” zei hij.108
Om 14.30 uur bereikte ik telefonisch Fred van der Spek. Hij
slaagde erin om Gijs van der Wiel109 uit een kabinetsberaad te
halen in het Catshuis. Hem werd meegedeeld dat minister De
Brauw een brief zou schrijven naar de Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken. Fred vreesde dat die brief slechts een opsomming zou worden van de moeilijkheden om de nodige documenten vrij te geven. Sommige hiervan zouden privé zijn.
Help het je geloven. Hij raadde aan niet opnieuw naar de wekelijkse persconferentie van Biesheuvel te gaan, omdat er niets
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nieuws uit zou komen. Ik vroeg Van der Spek wat hij van de
meteorologische oorlogsvoering van de VS in Vietnam vond.
Fred: „Als wij nette mensen waren zouden wij onze ambassadeur uit Washington terugroepen.” Gaf hem gelijk.
Schreef Dewi Sukarno naar aanleiding van de memoires van
prins Norodom Sihanouk en zei dat ik vond dat we hem samen
in Algiers zouden moeten gaan opzoeken.
7 juli 1972

Richtte een brief aan James Price, de managing director van Penguin Books om na te gaan of zij een interviewboek over Limits
to growth zouden willen uitgeven. „Dat is het,” zei Gerard Croiset, „dat is veel beter dan je boek met die juffrouw (Dewi Sukarno)”.
Ontmoette Carel Enkelaar en Harry Hagedorn die deze keer
wel aardig deed. Ik vertelde dat Aurelio Peccei over financiering van ons JFK-project had gevraagd of we legal angles hadden
overwogen en welk voordeel erin zat voor degene die er geld
in stak. Ook had Aurelio gezegd of we aan Japan hadden gedacht bij de financiering.110
De Typhoon publiceerde eindelijk mijn kolom Sovjet-T.V. waarin ik een passage opnam over mogelijke zakelijke contacten
tussen Philips en de USSR.111 Ik schreef dit stukje in maart. Maar
goed, ik heb het aangetekend aan de heer De Clercq van Philips
gezonden met de bemerking: „Waarom happen jullie niet?”
Andrei Gromyko en echtgenote sluiten een driedaags bezoek
aan Nederland af, waarbij zij ook op Soestdijk werden ontvangen. Frank de Jong benadrukte in De Telegraaf dat de sovjetminister gewacht had met zijn visite tot Luns zou zijn opgekrast
naar Brussel. In een kop schreef hij: NEDERLAND EIST „LIEFS”
UIT MOSKOU, alsof wij ook maar iets „te eisen” zouden hebben
van de Sovjet-Unie. Want voldoen de sovjets immers niet aan
onze eisen, dan zouden we de Karel Doorman kunnen zenden.
Minister W. Schmelzer had Gromyko uiteengezet hoe de EEG
tegen de toekomst van Europa aankeek. „Het moet een open
gemeenschap zijn, waar andere landen zich bij aan kunnen sluiten maar dan wel in blijvende verbondenheid met de VS.”
Was bij mam. Ze was erg lief. Maar teleurgesteld dat de dochter
van interieurverzorgster Gé Zijtveld, die zij altijd Italiaanse les
had gegeven, van de ene op de andere dag in lucht was opgegaan met medeneming van een aantal Italiaanse boeken.
110 In 1991 financierde Oliver Stone zijn JFK-film eveneens voor een belangrijk deel met
Japans geld.
111 De Typhoon, 6 juli 1972.
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10 juli 1972

De Roemeense tennisser Ilje Nastase heeft in een enorm spannende match verloren tegen de Australiër Stan Smith. Zat op
het puntje van mijn stoel.
Voel haast een fysieke pijn dat ik nooit iets van Peter hoor. Ik
heb eigenlijk geen vrienden. Heb alle portretten van iedereen
uit mijn werkkamer weggehaald en zette de foto van mijn vader op mijn schrijftafel. Hij was ook not much of a true friend; he
didn’t know how to; he fulfilled his duties, as he saw them, certainly
coupled to affection, but not the type to be a friend. I know. Hetzelfde
geldt voor mam, maar wie zijn er buiten die twee? Peter staat
ook niet meer op mijn bureau.112 Het is wel erg stil geworden
112 In 1991 dus wel. Ook al mijn andere vrienden staan in Zuid Afrika in mijn werkkamer, op één na: Henk Hofland.
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Bernard Person zendt nog eens zijn column Sterren & Strepen in
de hoop dat ik erin zal slagen die toch ergens te plaatsen. Maar
voor de pers hier heeft de „oude” Person afgedaan. Wat kan ik
doen? „Zoals je ziet geef ik de hoop nog niet op,” schrijft hij.
„Ik blijf je innig dankbaar voor al je moeite en ben graag tot
wederdienst bereid.” Geen van zijn oude vrienden en collega’s
steekt meer een poot uit. Hij is in nood, en wie helpt echt?
Ben toch naar de persconferentie van premier Biesheuvel gegaan. Kees Bastianen bond de kat de bel aan en vroeg hoe het
met de Nieuw-Guinea-zaak zat. „Er is vandaag niet over gesproken,” aldus Biesheuvel.
„Dat is jammer voor mijnheer Oltmans,” zei Bastianen. Hij
zeurde door (ik zei helemaal niets): „Maar u hebt toch zelf gezegd ons uitslag te zullen geven? Wat gebeurt er nu?” aldus
Bastianen. Gelukkig zijn er nog journalisten als hij, want Frank
de Jong van De Telegraaf was er ook maar die zal het worst wezen wat er met Luns gebeurt. Hans van Berkestein van de VPROradio vroeg mij om 19.50 in zijn programma fris van de lever
commentaar te geven. Ik zei: „Luns liegt dat hij groen ziet, zowel over president Sukarno als over oud-president John F.
Kennedy om zijn eigen blunders te maskeren.” Ik viel ook
Joop den Uyl aan die me had geschreven dat deze zaak hem interesseerde „maar hij steekt verder geen poot uit en het zijn allemaal zakken. Het establishment trekt een cordon om Luns,”
vervolgde ik, wat ook Frits Böttcher aldus had gezegd.
Het viel me trouwens op hoe vrij journalisten met Biesheuvel
spreken. Zij krijgen lang niet altijd een open of bevredigend
antwoord. Beseffen zij nog wel hoe bevoorrecht onze gemeenschap is vergeleken bij het overgrote deel der mensheid?
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in mijn werkkamer. Casper is eveneens „weg”. Alleen hun
stemmen waren nog rond in mij.
Grafoloog Henk Bruinsma wilde Peters jongste handschrift
hebben, want hij vond hem zeer veranderd vergeleken bij vier
jaar geleden. Hij wilde een nieuwe analyse trekken.
Croiset belde. „Is er nog nieuws van het front?”, vroeg hij.
„Zet nog maar even niet in je stukken dat JF ook niet zo’n beste vent was, zoals ik je heb verteld.”
Intussen heb ik de heer P.H. de Clercq van Philips een memorandum van drie pagina’s gezonden, opsommend wat er tot
dusverre door mij was ondernomen in de Philips-naar-Moskou-zaak; dat Gvishiani nu ook naar DAF zou gaan en dat, indien zij wilden, ze contact konden opnemen met dr. Aurelio
Peccei in Rome (gaf ook diens telefoonnummer) om alsnog
die zaak op de rails te zetten. Hans Martino113 belde me op dat
de heer De Clercq via geijkte kanalen alle informatie ontving,
die hij nodig had. Er was nauwelijks behoefte aan contacten
mijnerzijds. De Clercq was enige tijd buitenslands en zou mijn
missive pas later ontvangen. Ik heb met enige druk bewerkstelligd dat ik deze Martino morgen persoonlijk spreek.
Gisteren heb ik de heer Schreiner ontmoet, ook al vond ik het
vervelend om over iets te moeten gaan soebatten. Legde uit dat
Loet een hartsvriend was, pas 500 vlieguren had en er 2.000
moest hebben. Hoe dus 1.500 vlieguren meer te krijgen. Hij
was bereid met Loet te praten. Het viel allemaal erg mee. We
spraken meer dan één uur over politiek en de Club van Rome.
Hij vroeg wat ecosystemen waren. Hij vond dat George
McGovern „een net gezicht had”. Ik reed langs Schiphol om
Loet het kaartje van de heer Schreiner te geven. Hij ging tennissen en zal nu wel met een prettig gevoel gespeeld hebben.
Het was een heerlijke zomerse avond. Wandelde door de stad,
maar het leek of iedereen met een ander samen was. Werd er
depressief van. Vondelpark was bondé met hippies. Maar ik dacht:
wat doe ik hier. Was Peter erbij geweest, dan waren we naar
het strand gegaan. Maar hij prefereert bij Philip Nasta te zijn.
Ik zal in lucht op moeten gaan, zonder verwijten, zonder scènes, zonder iets.
12 juli 1972

Mr. G.A. Wagner noemt de energiecijfers van de Club van
Rome op een pagina in NRC Handelsblad „ONZIN.”114 Hij vindt
113 De correspondent van het ANP in Jakarta in 1956-1958, die altijd braaf met Luns meedanste en beloond werd met en topjob bij Philips.
114 NCR Handelsblad, 8 juli 1972.
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115 Alvin Toffler, Future Shock, Bantam Books 1970. Hoofdstuk 16, THE PSYCHOLOGICAL DIMENSION, pp. 343-350.
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de door de MIT-groep genoemde getallen „hoogst speculatief
en daardoor gevaarlijk.” Anderzijds zei hij te hopen dat het
nuttige effect van het Rapport zou zijn: „Dat we zuiniger worden met energie.” We zullen zien wie er gelijk krijgt. Ik denk
dat Wagner kletst.
Emile van Konijnenburg geeft mijn pogingen om Philips van
de grond te krijgen in de USSR: „Geen schijn van kans. Ik zou
het vooral vervelend vinden voor die mijnheer (dr. Jermen
Gvishiani), wanneer hij vervelend zou worden ontvangen.
Philips (Frits) met zijn morele herbewapening wil geen zaken
met de Sovjet-Unie doen.” We zullen zien.
Het ANP belt terug dat prins Sihanouk momenteel in Conakry
is. Ik wil proberen hem ergens te ontmoeten.
Kees Hageman, de fotograaf, zegt: „Dat mijn lange haar me tot
‘een oude vrouw’ maakt.” Frits van Eeden noemt het „je ziet
er uit als een overjarige pot.”
Sigmund Freud zag geen kans te stoppen met het roken van sigaren toen kanker bij hem was ontdekt. Onbegrijpelijk. Ik denk
dat ik nergens aan verslaafd ben: ja, misschien aan love.
„Our image of reality is distorted,” aldus Alvin Toffler. Hij
waarschuwt voor a blurring of the line between illusion and reality
als gevolg van a bombardment of the senses in moderne levensomstandigheden. „If overstimulation at the sensory level increases
the distortion with which we perceive reality, cognitive overstimulation interferes with our ability ‘to think’.” Hij stelt:
„Rational behavior, in particular, depends upon a ceaseless
flow of data from the environment.” Toffler wijst er heel terecht op dat future shock niet alleen fysieke problemen veroorzaakt, maar future shock attacks the psyche as well. Hier wordt veel
en veel te weinig aandacht aan besteed.115
Nu is aartsbisschop Makarios laaiend op Luns. Hij zou voor de
BBC hebben gezegd dat hij met Moskou flirtte. Makarios heeft
Luns van „onverantwoordelijke opmerkingen” beschuldigd,
„die activiteiten tegen het Cypriotische staatshoofd kunnen aanmoedigen en een onaanvaardbare inmenging veroorzaken in de
binnenlandse aangelegenheden van Cyprus.” Niemand maakt
me wijs dat Luns zijn geklets niet in Washington of in overleg
met de alomtegenwoordige CIA coördineert. Ze hebben in het
Pentagon een goeie aan Luns.
Ontmoette Hans Martino in de Posthoorn. Hij vond mijn memo eerlijk en to the point. Ook al was misschien het antwoord
later negatief, dan zouden andere overwegingen kunnen heb-
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ben meegeteld dan dat mijn silent diplomacy per se zou zijn mislukt. Ze hadden, herhaalde hij, mij echt niet nodig. „Ach,” zei
ik, „het kwam op mijn weg. Ik zou het aardig hebben gevonden er een kleurentelevisie aan over te houden.”
Het bureau van aartsbisschop Makarios antwoordt per telegram
aan de NOS niet bereid te zijn een interview toe te staan. Jammer.
R. Buckminster Fuller schrijft over hen die erin slagen to unbias
hun gedachten. „When we approach our problems on a universal basis and progressively eliminate the irrelevancies, somewhat as we peel petals from an artichoke (…) we gradually uncover you and me in the heart of now.”
14 juli 1972

De brief die mam voor mijn verjaardag naar Stockholm had
geschreven, kwam terug op Amerbos.
Brit Hume116 begint eraan te twijfelen of het State Department
de documenten, waar we om hebben gevraagd „zal vinden of
zal vrijgeven”. Precies als hier. Met Luns in Brussel. Wie gaat
de kat de bel aan binden?
Bracht met mam een bezoek aan de heer en mevrouw J. van
Dijk in Epe, bij wie ik gedurende oorlog in Baarn in huis ben
geweest. Zij maakten het allebei uitstekend. Zij toonden foto’s
van mij in hun albums.
Stond lang bij mijn vaders graf. Van 1894 tot 1966 leefde hij.
Al die jaren. Er is zoveel gebeurd: ik heb mijn vader in tranen
gezien en mam in tranen gezien. Ik moet alles hebben opgeschreven. Wanneer zal ik een begin maken met mijn dagboek
terug te lezen? Ik blijf denken en hoop en wens dat ik ooit zelf
mijn dagboeken zal kunnen uitwerken en dat ik er een zeven
voor zal krijgen.
15 juli 1972

Heb een vorm van inwendige onrust alsof een ware ramp in
aantocht is.
Generaal Suharto heeft alle militairen in Indonesië verboden
meer dan vijf kinderen te hebben.
Opland heeft een prima tekening geproduceerd. Je ziet Makarios en Luns, en de Amerikaanse ambassadeur zegt: „Hij is gek
geworden (…).”117
116 Brief van Brit Hume d.d. 7 juni 1972: was onvoldoende gefrankeerd en kwam met
zeepost. Zie bijlage 14.
117 Zie bijlage 15.
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16 juli 1972

17 juli 1972

De heren Drees junior en De Brauw zijn afgtreden. Betekent
dit dat Böttcher minister voor Wetenschapsbeleid zal worden?
Zouden er dan betere kansen zijn op een onderzoek naar Luns?
Trouw komt met een voorpagina-artikel dat nu ook Washington de heer Luns op de vingers heeft getikt.118
18 juli 1972

Met mam naar De Witte Holevoet in Leersum gereden en sa118 Zowel het Amerikaanse als Britse ministerie van Buitenlandse Zaken maakten bekend dat de opmerkingen van Luns ten aanzien van Makarios en Cyprus “niet de politiek van Amerika, Engeland of de NAVO weerspiegelden.
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Nam mam gisteren en vandaag voor een autorit en een maaltijd buitenshuis mee. Zij geniet er altijd van. Ik denk ook steeds
aan vader en probeer te doen wat hij voor haar zou hebben gedaan. Toen ik tegen haar zei dat ik soms het gevoel had dat mijn
leven door vader en Bung Karno werd bestuurd, zei mam:
„Dat denk ik niet. Je handelt misschien in hun geest, zoals ik
ook altijd aan je vader denk bij wat ik doe.”
Wat zou Sigmund Freud over doodsangsten hebben geschreven? We spelen met zoveel realiteiten verstoppertje dat we tot
de grootst denkbare onzin in staat zijn. Eigenlijk zou onderwijs
op de eerste plaats zich moeten bezighouden met de finaliteit
van alles, de dood. Dit leren te zien en te accepteren. Wat verdrukken we niet allemaal? Zag een Abessijn op televisie een
geit voortslepen terwijl hij beide voorpoten van het dier bij elkaar vast had, moest de geit maar zien op zijn achterpoten mee
te komen. Het was een wreed gezicht. Het arme dier stootte
de boer nog met zijn neus aan als het ware om te zeggen: stop
hier mee. Op zo’n moment flitst het door je mind nooit meer
één stuk vlees te eten. Het volgende moment is het goede voornemen weer vergeten en gaan we over tot de orde van de dag.
De nobele gedachte wordt even snel onderdrukt als zij is opgekomen.
Zo denken we ook wel over de dood, maar niet echt of blijvend.
Wanneer we het wel zouden doen, zouden onze dagelijkse
wensen, behoeften en problemen een andere dimensie krijgen
en veel minder belangrijk zijn. Ik las ergens weer dat de mensheid leeft alsof de hulpbronnen en grondstoffen tot in lengte
van dagen toereikend zullen zijn. Waarom spreekt niemand er
over dat wat we op de eerste plaats zouden moeten leren is ons
ervan bewust te zijn onze eigen eindigheid te accepteren?
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men geluncht. In Scherpenzeel zei ze dat mijn grootvader hier
dikwijls naartoe ging met zijn dochters. Ik weet dat ik veel aandacht aan haar moet besteden, want ze heeft er kennelijk behoefte aan herinneringen op te halen en überhaupt zich te uiten en contact te hebben. Ze was tenslotte altijd onafscheidelijk
met vader. Nu is zij voortdurend alleen.
De Nieuwe Linie heeft mijn review over de boeken van professor
Legge en Petter Polomka in een vierkolomsartikel gepubliceerd.119
Voor de tweede achtereenvolgende avond staat de televisie bol
over de kabinetscrisis. Steeds dezelfde gezichten: Drees, Den
Uyl, De Brauw aan de ene kant, Tania, Jacobs en Elkerbout
aan de andere. Een land heeft inderdaad de leiders, die het verdient. Ik sta mijlen en mijlen van de hele bende af.
19 juli 1972

Gelazer met de auto. Had met mam een gezellig bezoek aan
Nol in het Bosch gebracht maar op de terugweg was het mis
met de motor. Mam sprak over de problemen met onze onderwijzers op de lagere school in Zeist: „Want de heren Klein en
Lingemann gaven er de voorkeur aan jullie ezelsbruggetjes aan
te praten in plaats van jullie behoorlijk te leren denken.” Zij
spreekt ook altijd veel over Zuid-Afrika.
Loet Kilian heeft een behoorlijk gesprek met de heer Schreiner gehad. Hoop dat het resultaten voor hem afwerpt.
20 juli 1972

Aad Nuis van Spectrum zou vanavond naar Amerbos komen
om over een interviewboek over de Club van Rome-problematiek te spreken. Ik wachtte vergeefs, maar om 22.45 uur belde hij alsnog en vroeg om naar de Koningshut te komen. Ik ben
gegaan maar hij was er niet. Toen ik er wegreed liep er op de
Leidsegracht een jongen uit Maleisië, Cheng Shang Hea. Hij
had lang zwart haar en stevige poten. Hij studeerde in Pasadena, Californië, maar was na anderhalfjaar van college weggelopen en gaan zwerven. Hij had het hart niet naar Maleisië terug te
gaan met een onafgemaakte studie. Ik nam hem mee naar huis
en stopte hem in bad, want hij was ontzettend smerig. Hij had
grass gerookt, en zat steeds te giechelen. Maar de nacht was goddelijk, met non-stop activiteit en absoluut zalig gekroel. Zo’n
lekkere guling120 had ik in lange tijd niet in mijn bed gehad.
119 De Nieuwe Linie, 19 juli 1972.
120 Kussen; op Java slapen de boys met een pillow in hun armen wanneer ze alleen slapen.
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21 juli 1972

22 juli 1972

Meneer Suharto heeft maar even zevenenveertig generaals benoemd om de zogenaamde Golkar-partij in het parlement te
vertegenwoordigd te krijgen.
Mijn oude vriend Thomas Kanza uit de Kongo schreef in de
Times over de Amerikaanse verkiezingen. Hij is thans een research fellow op St. Anthony’s College in Oxford. Zou hem
graag eens terugzien.121
Peter belde voor het eerst in weken alsof er niets was gebeurd.
Henk Bruinsma vertelde het handschrift van Peter in zijn nieuwe boek te willen zetten als voorbeeld van iemand die onder
de invloed van een vriend – dat zou ik dus zijn – veranderde.
Hij wilde ook nog een paar krabbels van mij hebben.
Toen ik vanavond uit de stad kwam zat Cheng op de stoep op
me te wachten. Nu had hij zijn paspoort en riemtas met belongings ook nog verloren. Ik heb hem terug naar de stad gereden.
24 juli 1972

Aad Nuis belt: „We zijn tot de sobere conclusie gekomen
(…).” Ik wist het. Geen visie.
De Herald Tribune opent met het opzienbarende nieuws dat
maarschalk Lin Piao op zijn vlucht naar Moskou in de lucht
geëxecuteerd zou zijn.
Belde Jan Buis bij Bruna, die vrijwel onmiddellijk en als eerste
reactie zei bereid te zijn de komende Club van Rome-interviews te willen uitgeven.
26 juli 1972

Peter kwam eindelijk opdagen. Hij had een serie achten gehaald voor zijn atheneumexamen en een vier voor economie.
We dineerden in het Americain. Ik heb verder niet laten blijken wat er in me omging, geen enkel verwijt gemaakt, helemaal niets.

121 Zie Memoires 1961.
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Vandaag heb ik een ontmoeting met Aad Nuis gehad in De
Meern, waar Spectrum is gevestigd. Ik vond de man een superlul. Hij vroeg niet eens naar de lijst met mogelijk te interviewen personen. Hij was bij voorbaat tegen het project. Dat is
dan een hoofdredacteur.
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28 juli 1972

Graaf Koudenhove-Kalergi is overleden. De man in wie Wicher de Marees van Swinderen geloofde.122 Ik ook wel.
Amsterdam-Rome
Zeven passagiers.
Gisteravond zijn we naar het ballet Twilight geweest.
In Vietnam wordt verschrikkelijk gevochten om de citadel van
Quang Thrie. Je moet er niet aan denken wat zich daar afspeelt.
Aurelio had een auto met chauffeur naar het vliegveld gestuurd. Ik werd naar Italconsult, zijn nieuwe bureau, gebracht.
Aurelio nam me mee naar het restaurant Shangri-la en bestelde
een uitgebreide lunch. Hij wilde weten of ik Frits Böttcher uit
hoffelijkheid had ingelicht over het boek dat ik ging schrijven.
Bruna vond hij prima. Hij vermoedde dat Böttcher misschien
banden met het Spectrum had, waar ik niet aan had gedacht.
Hij bedoelde dat Nuis wellicht naar Böttcher had gebeld en dat
deze gezien mijn controversiële reputatie in Den Haag negatief
had geadviseerd. We namen opnieuw de lijst door met mogelijke interviews. Hij vond Buckminster Fuller te oud, dr. Margaret Mead een uitstekende gedachte. Hij wist niet wie Robert
Jay Lifton was.
Ik bracht zo tactisch mogelijk naar voren dat ik vijfduizend gulden nodig had om te kunnen beginnen. Hij zou meteen nog
vandaag een serie introductiebrieven schrijven voor verschillende mensen, want hij ging met vakantie en anders zou het
september worden. Op mijn „hint” om een financiële bijdrage
ging hij glashard niet in. Ik heb dan niet het hart erover door te
gaan. Hij bleef het JFK-project een griezelige zaak vinden en
waarschuwde dat we een proces van tien miljoen dollar aan
onze broek konden krijgen.
We keerden terug naar zijn kantoor. Hij dicteerde onmiddellijk een serie brieven. Misschien kan ik daarmee een voorschot
van Bruna lospeuteren.
Probeerde Richard Thieuliette deze keer in Rome te vinden.
Maar hij was er weer niet.
29 juli 1972

Vloog gisteren terug via Milaan, landde om 20.15 uur en
spoedde me naar Americain waar Peter was en waar we samen
aten.
122 Zie Memoires 1925-1953.
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30 juli 1972

Ben eerst naar Bilthoven gegaan om met mam in Soesterberg
te lunchen en daarna met Peter naar het strand. We vonden ver
weg van de bewoonde wereld een 22-jarige Amerikaan uit
North-Carolina in de duinen. Hij logeert nu bij ons.
Peter kwam thuis en had zeezout voor me mee genomen. Hij
had reeds kaal gemaakte jeans gekocht bij Bonapart. Geloof er
niets van. Hij moet ze geleend hebben of van een andere jongen
hebben gekregen. Ik weet nooit of hij de waarheid spreekt.123
Hij had ook weer knoflook gegeten, wat een lucht is die ik
haat. Toen ik er iets van zei, werd hij woedend en vertrok. Hij
hoeft niet terug te komen. Ik wil hem niet meer in huis hebben. Ik vind hem aardig voor wat hij voelt, zegt en voor wat
hij is, maar hij is gewoon te zelfzuchtig. Hij leeft alleen voor
zichzelf en verder niemand, doet precies waar hij zin in heeft.
Zolang ik alles doe wat hij wil doen is er geen vuiltje aan de
lucht. Hij is hier pas een weekje. Het is op die manier een hel.
Hij kondigt aan dat hij uitgaat en het is nog nooit bij hem opgekomen te vragen waar ik zin in zou hebben. Ik zie Peter nu
toch wel met andere ogen. Vanmiddag heb ik de knoflook die
in de keuken was in het toilet weggespoeld.
Ik heb Frits Böttcher geschreven dat ik met Bruna een boek
wilde maken. Hij telefoneerde en zei de voorkeur aan Spectrum
te geven. Maar die hebben het boek geweigerd (met of zonder
zijn medeweten). Hij hing op met te zeggen dat hij erover wilde nadenken. Hij kan tot sint-juttemis denken, maar ik ga mijn
gang. Hij heeft er helemaal niets mee te maken.
1 augustus 1972

Had Gerard Vermeulen van Panorama gevraagd of hij mee wilde doen met het financieren van veertig interviews over de
Club van Rome-problematiek. Hij antwoordde vanmorgen
dat het onderwerp hem persoonlijk „in hoge mate interesseerde, maar het is met de mondiale belangstelling van Panorama’s
lezertjes een droevige zaak.” Hij zei dat het weinig zin had gesprekken te publiceren waarvan je wist dat de meerderheid ze
niet zou lezen.124
David Ellis van Northwest Nazarene College schrijft me. Hij is
123 Ik was belachelijk bezig, want omdat ik niet wist dat je kaal gemaakte jeans kon kopen, speelde mijn jaloezie me weer eens parten.
124 Brief van 31 juli 1972.
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We hebben vandaag urenlang op het strand gelopen en bleven
vanavond thuis.
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nu in Kent, Washington. „It would be nice if you could come
out here. We could do some camping, climbing, some good
old-fashioned bulling, may be even shoot down a river or
two.” Hij eindigde met: „Thinking of you, David.”125
2 augustus 1972

Droomde van Bung Karno. Eerst zag ik hem alléén. Daarna telefoneerde ik de adjudant of ik hem kon bezoeken. Ik wilde de
politieke biografie van Abdel Gamal Nasser aan hem geven. Intussen zat president Sukarno in een grijs pak naar een film te kijken die professor W.H.C. Tenhaeff hem liet zien. Naast Bung
Karno zat aan de ene kant de fotograaf Rochman en aan de andere de radioreporter Pak Darmosugondo. Dromen!
Er zijn 200.000 exemplaren van het Club van Rome-rapport
verkocht. Iemand verdient er grof geld aan. Ik zie er geen cent
van en heb toch feitelijk de zaak in Nederland aan het rollen gebracht.
Loet heeft weer contact met de heer Schreiner gehad. Hij heeft
een afspraak met de directeur van een vliegschool in Rotterdam.
3 augustus 1972

Tot mijn verbazing zie ik dat AKZO met het Comité voor Wetenschap en Techniek van de Sovjetraad van Ministers, dat is
dus dr. Jermen Gvishiani, een overeenkomst heeft getekend
over de uitwisseling van kennis, zowel op theoretisch als op
toegepast gebied.
Met Peter de film Family Life gezien over een meisje, wier leven werd geruïneerd door druk van haar ouders. Peter merkte
op dat het niet eenvoudig was voor een psychotherapeut om in
dit soort gecompliceerde zaken te duiken. Hij was met zijn
vriendin van de toneelschool in Maastricht, Leonie, twee uur
bij Henk Bruinsma, de grafoloog, geweest. Hij vindt dat Leonie de film ook moet zien.
Mijn Indonesische vriend uit New York, Hashram Zainoeddhin
(Sumatraan en evenals Harisanto een architect) arriveerde om
12.15 uur op Centraal Station. We lunchten op Amerbos, waarna ik samen met Hashram naar Bruna in Utrecht reed voor een
anderhalf uur durende onderhandeling met Jan Buis en Willem
van Beusekom over mijn Club van Rome-interviewboek.
Buis had zelfs H. Goeman Borgesius van De Telegraaf gebeld,
die had gezegd: „Geef in godsnaam geen boek van Oltmans uit.”
We hebben in restaurant Indonesia met Peter gegeten.
125 Als er iemand is die ik graag terug zou willen vinden is het David Ellis wel.
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4 augustus 1972

5 augustus 1972

Hashram is vertrokken richting Jakarta. Hij neemt De Verraders
mee voor Penny Hedinah. Ook een Franse foulard, die ik bij
Metz voor haar kocht. Peter vertrok naar Oostelbeers. Het is
weer stil op Amerbos.
Heb naar een adembenemende film over de atoombom gekeken. Liep heen en weer in de kamer voor het beeldscherm. Er
is „groei” overal om ons heen, behalve in de bekwaamheid om
de mysteries van het leven te bevatten.
6 augustus 1972

Sukmawati Sukarno, dochter van Bung Karno, is met haar man
Tommy Suharto126 in Amsterdam. Die verrassing wond me op.
Belde mam die onmiddellijk zei: „Dan moet je misschien de
foto van Dewi wegzetten (…).”
Frits schrijft het nog steeds te pakken te hebben van zijn nieuwe
vriend Bob in Londen. „Ik geloof alleen niet meer in sprookjes,” voegde hij eraan toe.
7 augustus 1972

Peter kwam terug uit het zuiden om mee naar Carel en Liny
Enkelaar te gaan in Buurse bij Enschede.
8 augustus 1972

Henk Hofland liep als een oud mannetje langs een gracht. Hij
zag mij maar keek met een verwrongen gezicht de andere kant
op.
De contracten van Bruna waren gereed. Ik heb ze in Utrecht
126 Geen familie van „de” Suharto.

93

Amsterdam

Peter merkte op Santo „toch nog fijner” te vinden dan Hashram, wat volkomen waar is. Santo is Javaan en is dus minder
blunt. Het woord is door Peter exact gekozen: „verfijnder.”
Loet Kilian, die Hasram vanuit New York ook kende, kwam
vanavond uit Den Haag over. Hij is reeds begonnen op Zestienhoven met vlieguren vol te maken. De directeur had zelfs
aangeboden dat Loet niet voor zijn lessen behoefde te betalen.
Hij moet een eerste examen doen in november en een tweede
in maart volgend jaar. Hij was er zeker van dat de recommandatie van de heer Schreiner wonderen had verricht. Niets maakte me gelukkiger dan dit nieuws. Hij zag er aantrekkelijk uit en
bracht een fles whisky mee.
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opgehaald. Om 16.00 uur ontmoette ik Aize de Visser van
Bosch & Keuning in het Jaarbeursgebouw. Hij zei dat de condities en percentages in orde waren. Ik ontmoette dr. Margaret
Mead, die akkoord ging met een interview voor mijn Club van
Rome-boek. Zij woont een vergadering van de World Council of Churches bij. Zij vond het hoogst hinderlijk dat de ramen van de Holiday Inn te Utrecht niet opengedraaid kunnen
worden.
Sukma, Tommy en vrienden, waar ze logeert kwamen vanavond eten. Peter verzorgde bijna alles wat het eten betrof. We
hebben honderduit gesproken. Guruh Sukarno is in Parijs,
maar ook onderweg naar Amsterdam.127
Sukma vertelde dat haar vader en haar moeder Fatmawati bij
haar huwelijk in 1968 elkaar voor het eerst weer hadden ontmoet. Bung Karno had haar moeder gevraagd: „Do you still
hate me?” Fatmawati: „No, that is all over now.” Toen haar
vader vertrok had hij haar moeder op romantische wijze om een
zoen gevraagd, maar die had hij niet gekregen. Typische Bung
Karno-manier om te weten hoe laat het in alle echtheid is.
Sukmawati wilde vooral over haar vader spreken. Zij was wat
dat betreft bij mij aan een uitstekend adres. Ik lepelde zoveel
mogelijk ervaringen en gesprekken op die ik me kon herinneren. Zij vond het, komende uit een environment waar er alles
aan werd gedaan om de nagedachtenis van haar vader door het
slijk te halen, kennelijk een herademing eens met iemand die
Bung Karno had gekend, en respecteerde en affectie voor hem
voelde, van gedachten te kunnen wisselen. Ik deed mijn uiterste best president Sukarno uit te beelden zoals ik hem al die jaren heb meegemaakt en ervaren. Het lieve kind luisterde met
haar hele wezen. Ik herinnerde me hoe de kinderen, wanneer
ik op het achterbordes ’s ochtends met Bung Karno zat te praten bij het ontbijt, hun vader kwamen groeten wanneer zij naar
school gingen. Maar de afstand was zo onoverbrugbaar tussen
kinderen en vader, omdat de president zo totaal verweven was
met het wel en wee van zijn land, dat zijn werkelijke aandacht
voor de kinderen er vrijwel helemaal bij inschoot.
9 augustus 1972

Regelde met Panorama een reportage over Bung Karno’s kinderen. Anton Veldkamp mag foto’s maken. Dan heeft De Telegraaf ook wat. Sukma werkt voor Model, een modeblad met een
oplage van 10.000 exemplaren.
127 Helaas is mijn dagboek er in die dagen door de drukte bij in geschoten. Veel details
ontbreken.
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11 augustus 1972

Santo kwam uit Stuttgart met een meisje, Brigitte, en een vriend,
Hans, ook een architectuurstudent, blond. Hij aarzelde om met
het meisje in de logeerkamer te slapen, maar wat kon ik doen?
Voor mij was het afscheid verpest: ik wilde met Santo alleen
zijn. Hans sliep met mij. Eigenlijk was Santo over zijn theewater van de zenuwen. Ik bracht hem naar Schiphol nadat Hans
en Brigitte naar Duitsland waren vertrokken. Hij zei te zullen
schrijven: „To whom can I spit out like to you: you once said
in Kew Gardens, you selected people, because there was so little time anyway; I now agree with you (…).” Hij omarmde me
met kracht bij het afscheid.128
Ontmoette Jan Buis van Bruna die vertelde dat zijn rechterhand Wim van Beusekom had gezegd: „Het boek van Oltmans
is niets voor ons en typisch voor Opera Mundi.” De dag hierna
was bij toeval een vertegenwoordiger van Opera Mundi langsgekomen, die noch van de Club van Rome noch van het MITrapport had gehoord. Ik vroeg waarom hij Goeman Borgesius
had opgebeld, wetende dat die club anti-Oltmans opereert.
„Dat was alleen om te jennen,” zei hij. „Van der Pluym van de
Volkskrant had zeer positief op het project gereageerd. Ik geef
echter de voorkeur aan een samenwerking met de NRC en
André Spoor.
Mam zou vandaag via Parijs naar Bilbao vliegen voor een bezoek aan broer Theo en Nel. Ik had beloofd haar tot Orly weg
te zullen brengen. We arriveerden op Schiphol en wachtten
eindeloos aan de gate. Daarop werd meegedeeld dat er vijf
overboekingen waren. We konden onverrichter zake naar huis
128 Tot mijn spijt zou ik jarenlang niets meer van Santo horen, slechts via via, tot een
ontmoeting in 1990 in West- Duitsland.
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Dr. Margaret Mead belde. „I want to be amused Saturdaynight.” Zal zien wat ik kan regelen.
Sukmawati vertelde tweemaal met generaal Adjie in Genève te
hebben gesproken, eenmaal samen met Dewi. Beide keren had
hij gezegd overtuigd te zijn dat 1965 een PKI-coup was geweest. Ik weet dat hij dit helemaal niet denkt, maar hij wilde
zich blijkbaar indekken tegenover de dames, een attitude waar
Indonesiërs raad mee weten, vooral zolang zij nog een officiële
functie bekleden. Sukma zei ook dat generaal Ibnu Sutowo
nog niet de kwaadste was, want hij had nooit een onvertogen
woord over haar vader geuit. Of dit een vrijbrief voor corruptie met miljarden zou kunnen zijn lijkt me twijfelachtig.
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gaan. Ik was razend. Ik heb per brief bij Rein Vogels129 geprotesteerd. Nu viel mams vakantie in het water, waar zij zich dermate op had verheugd. Mam was vol sang froid en bewaarde
perfect haar kalmte. De dienstdoende KLM-man was een klier,
wat ik hem duidelijk heb gemaakt.
Frits schreef een brief van tien pagina’s uit Londen kennelijk
midden in een hevige love affair. „Wat is liefde?” vraagt hij zich
af op zijn 27ste jaar. Ik ben 47 en zou het evenmin weten. „Ik
geloof dat je er meerdere kanten mee uit kunt,” vervolgt hij.
„Wat ik er tot nu toe van heb ervaren is dat het er is of niet is.
Je kunt proberen alles wat mogelijk is te doen voor degene
waar je denkt liefde voor te voelen, maar helaas is mijn ervaring dat als je het te graag wilt, je te veel voor diegene doet en
je ten koste van jezelf alles tracht te doen, te zeggen of te besparen, je des te meer de kans loopt je liefdesobject kwijt te raken.
Vooral als die ander niet op dezelfde golflengte zit. En terwijl
de ervaring dit heeft geleerd ga je, omdat je verliefd bent, er
toch mee door.” Hij vraagt zich af waarom hij toch doorgaat
met zijn nieuwe affaire in Londen ondanks dat hij dit alles
weet.
Ik begrijp uit zijn brief dat op het moment dat Frits en Bob elkaar voor het eerst zagen „een elektrische schok” door Frits
ging, parallel aan de gedachte „dit moet hem worden.” Nu
vraagt hij zich af of hij rijp was voor dit moment van hoogste
extase. Hoe komt het toch dat we allemaal op een of andere
manier reikhalzend uitzien naar de uiteindelijke vervulling van
de „droom” dat de prins en prinses eeuwig gelukkig verder leefden? We zitten allemaal met die valse verbeelding opgescheept.
Het slaat nergens op.
12 augustus 1972

Het eerste interview voor mijn nieuwe boek staat op de band:
dr. Margaret Mead.
Om te beginnen bleek zij het zeer eens te zijn met Jay Forresters benadering van Computer Simulations om de ontzagwekkende problemen te bestuderen waarvoor we zijn geplaatst. „I
have been advocating for a long time that we make a model of
the entire planet and recognize facts in the areas which we have
no knowledge and then try to work on the areas of which we
do have knowledge in terms of the inclusion of the unknown,
so that from the point of view of using such models, I am thoroughly sympathetic. I think that without computer models we
129 Hoofd Public Relations KLM.
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13 augustus 1972

Gisteravond gaf ik een etentje op Amerbos voor mevrouw
Margaret Mead, Didi en Sukmawati Sukarno. Ik nodigde ook
Bibeb van Vrij Nederland uit om kennis te maken, opdat zij een
van haar beroemde interviews aan dr. Mead zou kunnen wijden.
In 1974 kwam Bibeb in haar boek Veertien vrouwen134 op deze bijeenkomst terug. Ik wees er die avond op welke onuitwisbare rol
Bung Karno had gespeeld bij de eenwording van Indonesië. „Sukarno made Indonesia,” benadrukte mevrouw Mead. Bibeb bevestigde dit. „Waarop,” aldus Bibeb, „Sukmawati haar ongelooflijk grote ogen richtte op het portret van haar vader, gesigneerd
door Sukarno met opdracht: ‘Voor Willem Oltmans, in grote
dankbaarheid’.” „En,” zei dr. Mead, „wat West-Irian (NieuwGuinea) betreft heb ik destijds in de VS, waar men er zelf zo trots
op is dat we een natie vormen, proberen duidelijk te maken dat
Sukarno de gebieden, die in Nederlands bezit waren geweest, wilde verenigen tot een Verenigd Indonesia. En dat dit streven niets
had te maken met bruin imperialisme.”
Bibeb gaf van mij een aanvullende, deels koddige beschrijving.
„Mij begroette hij, onstuimig fluisterend, dat ik niet meteen met
vragen om een interview op haar mocht los branden maar het met
tact moest inkleden. Beloofde me zijn steun en wierp de deur van
130 Zie volledige tekst On Growth, Putnam & Sons, N.Y. 1974.
131 Margaret Mead, Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap, Doubleday & Company, New York 1970.
132 Idem page 77.
133 Het zouden er 75 worden, later nog eens 50.
134 Bibeb, Veertien vrouwen, Van Gennep, Amsterdam 1974.
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have very little chance of handling the complexity of the problems we are going to be facing.”130
Ik had haar boek Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap131 bestudeerd. Ondermeer op basis van dat boek had
ik een aantal vragen voorbereid. Het opstel van Shannon Dickson, een 15-jarige schooljongen uit Texas, heb ik bijvoorbeeld
gebruikt. Hij schreef: „My generation is being used almost like
a machine (…).”132 Maar het loopt altijd anders. Een interview
is onvoorspelbaar. Zij vond veertig gesprekken in een boek te
veel.133 Ook was haar opgevallen dat er geen vrouwen in de
Club van Rome zaten. „That’s what is wrong with your
Club,” zei ze vermanend. Mevrouw Mead zei ook: „You are
an unusual television man. Usually, when they have their interview, they drop you cold.…”

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:15

Pagina 98

zijn werkkamer open. Vleugel, bureau, boeken. Op de sofa: Margaret Mead benieuwd kijkend door een rond brilletje, vrolijke
brede mond, kinderlijk neusje, lichtgroene jurk als een bolstaande
cape om haar heen, blote benen, bruine slippers.” Iedereen „ziet”
Margaret Mead op eigen wijze.
13 augustus 1972

Ik haalde Margaret Mead tegen 15.00 uur in Holiday Inn te
Utrecht af. Ze sliep. Ze vroeg of zij zich eenvoudig kon kleden. Zij koos goedkope Iraanse sandalen uit, had blote voeten
met slecht gelakte rode teennagels. Dit verwonderde me nogal.
We reden eerst naar de De Genestetlaan in Bilthoven. Mam en
tante Jetty schenen haar bezoek zeer op prijs te stellen. Ik verkeek me aan de drie keuvelende dames. Eerder had ik mam gezegd geen aandacht te besteden aan de staf die dr. Mead altijd
met zich meedraagt als kenteken van de antropologie, neem ik
aan, maar dat ik het ding vooral voor mijn sportauto onhandig
lang vond. „Zaag er een stuk af,” had mam geantwoord.
Bibeb arriveerde als eerste gast op Amerbos en zag er, als gebruikelijk, als een zigeunerin uit. Ik stelde haar voor als de Nederlandse Hedda Hopper. Ze zei tegen dr. Mead: „I never
thought I would shake your hand.” Bibeb scheen mijn kasten
met dagboeken „fantastisch” te vinden en vroeg waarom ik er
nooit over had geschreven. Ze herhaalde dat het een mooi gezicht was mij achter mijn bureau te zien zitten. Zij streek met
haar hand over de donkergroene leerovertrekking van het bureaublad. Zij bewonderde ook mijn gouden armband. Misschien door de eenvoud ervan. Bij haar vertrek gaf ik haar een
zoen en vroeg mezelf af: deed je dit nu in de hoop dat ze jou
ook „eens” zal interviewen. Maar nee, ik vind Bibeb een aardig mens.135
Sukmawati zag er als een schoonheid uit in haar sarong en kabaja. Zij had via de radio gehoord dat generaal Suharto dr. Mohammed Hatta ter gelegenheid van diens 70ste verjaardag de
hoogst denkbare onderscheiding had gegeven, de Ster van de
Republiek.
Ik zei tegen Margaret dat nu ze in mijn huis was gekomen for
dinner, ze helemaal tot leven (voor mij) was gekomen in tegenstelling tot onze eerste ontmoeting in het stuffy Museum of Natural History in New York „met al die opgezette beesten.”
„There are no animals in my office,” riep zij uit.
Wim van Beusekom van Bruna arriveerde ook. Hij kletste on135 De laatste acht woorden heb ik in 1991 bijgevoegd.
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136 Taufan is in Californië waar hij studeerde aan kanker overleden.
137 Als klein kind heette zij Kartika, maar later werd het Karina.
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zin. Hij zei nota bene geweigerd te hebben Rollo May’s boek
Love & Will uit te geven. Dat zo’n kerel in een positie is daarover te beslissen. Dr. Mead zei later: „I never knew what that
man was talking about.” Small wonder. Bij zijn vertrek zei hij:
„Vanavond ben ik blij met mijn nieuwe auteur.” Hij vertrok
samen met Bibeb, maar ik vertrouw hem niet verder dan mijn
neus lang is.
Margaret, Sukma, Didi en ik gingen naar de Bergman grachtenvaarten. We maakten een tour door Amsterdam. Het regende. Je kon weinig zien door de beslagen ruiten. Margaret dommelde af en toe zelfs in. We wandelden op de walletjes. Kijkend naar de dames achter de vensters vroeg ik dr. Mead:
„Waar zou zo’n juffrouw nu aan zitten te denken?”
„Misschien wel wanneer zij zich een nieuwe divan zal aanschaffen,” antwoordde zij.
We dineerden in de Cave en tegen middernacht reed ik Margaret Mead terug naar Holiday Inn in Utrecht.
Vandaag – tot dusverre berichtte ik onder 13 augustus over de
12de – arriveerde Guruh Sukarno, Bung Karno’s jongste zoon
uit het huwelijk met Fatmawati. Hij heeft twee zonen uit zijn
huwelijk met Hartini, Taufan136 en Bayu. En uit zijn huwelijk
met Dewi een dochter, Karina.137
Guruh heeft lang haar en laat dat als een Sikh uit India los hangen. Hij slaapt in de logeerkamer. Hij lijkt een stille jongen. Ik
hoorde eens dat hij gay was maar niets wijst erop. Hij is bovendien nogal mager en fysiek niet zo aantrekkelijk, althans niet
voor mij. Maar hij is Bapaks kind. Ik „zie” hem as such en behandel hem uiteraard as such. Hij vroeg of Peter lang haar had.
Ik zei: „Inderdaad.” „Good,” antwoordde hij. Ik merkte dat hij
naar Peters schilderij staarde, evenals diens foto’s in mijn kamer.
Hij zei trouwens zelf ook te schilderen. Het is duidelijk een artistieke jongen, het tegenovergestelde van zijn oudere broer
Guntur, lijkt me.
Ze lieten foto’s zien gemaakt bij Dewi’s villa in Gland bij Genève. Het huis was door de Rockefellers gebouwd en door
Dewi aangekocht. Kartika is nog maar een heel klein meisje. Ik
ben niet „weg” van foto’s waar meneer Paesa op staat, the Spanish pretender of amant. Sukma noemde Javanen „hypocriet”,
omdat zij Bung Karno aan zijn lot hebben overgelaten. Sumatranen waren anders. Dat vraag ik me nog af.
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14 augustus 1972

Weer een scène met Peter. Hij had al geschitterd door afwezigheid tijdens de avond met Margaret Mead omdat we ruzie kregen. Het blijft hommeles. Ik houd natuurlijk ook niet meer zo
totaal van hem als ik eens heb gedaan. Ik mag hem graag om
een aantal redenen, maar Peter is een niet te verwezenlijken
droom, een variant op Frits’ droom. Hij wilde morgen langskomen wanneer hij een broek moest komen passen in Amsterdam. Ik heb hem gezegd dat het niet hoefde.
Ik belde Emily Zain. De ambassadeur woont thans ergens anders alleen. Zij zei dat hij mentaal achteruitging. Wat een wreed
lot. Op die manier zie ik ze liever geen van beiden meer.
Telefoneerde professor Georgii Arbatov in Moskou. Time heeft
geschreven138: „The suave Georgii knows more about American politics than most Americans do and certainly more than
any other Soviet citizen.” Time noemt Arbatov (49) the Soviet
Union’s ranking America watcher.” Hij is directeur van het vier
jaar geleden opgezette USA Institute van de Sovjet Academie
van Wetenschappen. Time zegt dat Leonid Brezhnev zwaar
leunt op position papers and briefings van het USA Instituut, bijvoorbeeld ook toen hij zich voorbereidde op een ontmoeting
met Richard Nixon. Ik vroeg hem om commentaar inzake het
MIT-rapport over Limits to Growth. Hij verwees mij naar de directeur van het Instituut voor World Economics and International Relations in Moskou. Hij wilde er zelf niets over zeggen.
Julian Huxley heeft zijn besluit geen interview te willen geven
gelukkig herroepen. Ik verheug me in het bijzonder ook op
hem in mijn serie.139
In Georgetown, Guyana is een conferentie van niet-gebonden
landen gehouden. Indonesië dreigde de samenkomst te verlaten indien de regering in ballingschap van prins Norodom Sihanouk zou worden toegelaten. Ook de Vietcong mocht van
Jakarta niet aanwezig zijn. Was iets anders te verwachten van
de puppets van Washington uit Jakarta? De Herald Tribune herinnerde er echter aan dat er veel minder belangstelling dan vroeger voor dergelijke bijeenkomsten was, mede vanwege het
ontbreken van striking personalities als Jawaharlal Nehru, Chou
En-lai en „Indonesia’s Sukarno, who gave the Bandung Conference (in 1955) so much color and vigor and seemed to prove
that the Third World would become a third force in a polarized world’.140 Ze kunnen het in Washington niet door hun keel
138 Time Magazine, 24 juli 1972.
139 Zie brief d.d. 11 augustus 1972, bijlage 16.
140 Herald Tribune, 14 augustus 1972, editorial.
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15 augustus 1972

Bibeb heeft een interview met Margaret Mead gehad en zond
haar bloemen om te bedanken.
Theo van Houts, fotograaf van Panorama, kwam voor de lunch
met Sukma en Didi ter voorbereiding van een artikel. Sukmawati vroeg mij om de tekst van een brief samen te stellen, die
zij aan president Ali Bhutto wilde zenden. Zij willen hem als
vriend van Bung Karno op de terugweg ontmoeten. Van Houts
nam Sukma mee om in de bossen foto’s te maken en kwam pas
om 19.15 uur terug, wat zowel Didi als mij woedend maakte.
Hij had sexy opnamen willen maken, waar Sukmawati zich
niet toe had geleend.
Peter kwam ook. We hebben in restaurant Indonesia met zijn
allen, plus Ellen Thomassen, gegeten.141 Later zijn we voor wijn
en vruchten naar de Cave gegaan. Het was een oergezellige
avond. Sukma droeg een Roemeense bloes en terwijl zij plezier
maakte moest ik sterk aan Bung Karno denken en hoe graag ik
hem zou hebben willen laten delen in deze avond met zijn kinderen. Ik heb het ze op een gegeven moment verteld en voegde eraan toe met Peter hetzelfde te voelen: dat ik zijn moeder
deel zou willen laten zijn van zulke avonden. „You make me
sad,” antwoordde Sukmawati.142
Tijdens het eten vertrouwde zij me toe: „I understand you like
Peter better than Ellen (die samen tegenover ons zaten), he is
so much more beautiful (…).” Sukma had al ons eten besteld
en Peter en Ellen zaten gezellig te schransen. Peter zei: „Ik bewonder je, hoe je altijd alles regelt.” Ik gaf hem Chefarine want
hij voelde zich koortsig. Toch een fijne avond.
141 Zie ook het fotokatern.
142 Later schreef ik Sukmawati een brief die ik toch maar niet heb verstuurd en die gesloten in mijn dagboek zit: om uit te leggen waarom ik dit zei.
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krijgen, dat het oprichten van de „niet-gebonden derde macht
in de wereld” van Sukarno, en niemand anders, is uitgegaan.
De Herald eindigt dan ook met de opmerking dat Georgetown
slechts een dun aftreksel van Bandung was geweest, ook al waren er tweemaal zoveel landen vertegenwoordigd als in 1955
in Indonesië.
Guruh speelt heerlijk romantisch piano. Hij wilde bij Madame
Tussaud gaan kijken naar het wassen beeld van zijn vader. Ik
lichtte Van der Pluijm van de Volkskrant in over de aanwezigheid van Guruh en Sukmawati Sukarno in Nederland om hem
de primeur te geven. Hij zou er met Hans Beynon, die Indonesië behandelt, over spreken.
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Vlieg naar Londen voor een serie gesprekken. De Volkskrant
gebruikte vanmorgen een foto van de kinderen van Sukarno als
mijn gasten in Amsterdam. Ze knipten mij er zorgvuldig uit.
Zo gaat dat wanneer je een dienst bewijst.
Nam een kamer in het Cumberland Hotel.
Professor Arnold Toynbee ontving mij in zijn werkkamer en
droeg gevoerde rode pantoffels. Hij is 83. Mrs. Toynbee was
een oud dametje in een bloes en rok met een kondé.143 „Julian
Huxley is one year older than I am,” zei hij. Eerst deed mijn taperecorder het niet. Mevrouw Toynbee leverde een schroevendraaier. Daarna controleerden we het stopcontact. Ik begon het
gesprek met notities te maken, maar na enige tijd gaf mijn hand
het op. Een taxi zou te lang duren, dus adviseerden ze me naar
Kingston High Street te lopen. Ik liep hard en was er in vijf minuten. „We don’t repair Sir.” Maar met wat aandrang keek hij
naar mijn apparaat en het liep vrijwel meteen.
Om ons op te kikkeren kwam mevrouw Toynbee binnen met
een blad met drie glazen sherry. De professor nam er twee.
Toynbee vertelde in 1956 in Jakarta Bung Karno te hebben
ontmoet vlak voor diens reis naar de Sovjet-Unie. „But, I
think he later degenerated (…).” Waar haalde de historicus die
onzin vandaan?
Het interview is prima verlopen. Er zijn aardige passages in, ook
wanneer hij over zijn kleinkinderen spreekt. Hij heeft echter
de neiging om zijn eigen verhalen af te steken in de vorm van
redevoerinkjes, zonder daarbij op de vraag in te gaan. Hij concludeerde dat hij mijn bezoek de moeite waard had gevonden
(„worth his while”). We bespraken mogelijk andere kandidaten
voor mijn serie. De Toynbee’s hadden een hekel aan Herman
Kahn. Marshall McLuhan leek hen een uitstekende keuze:
„But he tends to want to be sensational,” aldus Toynbee. Hij
adviseerde vooral professor C.H. Waddington, de geneticus en
bioloog, niet over te slaan.
Toynbee had een vriendelijk gezicht dat gemakkelijk kon omschakelen op extreme seriousness. Ik excuseerde me voor de taperecorderproblemen. „I sympathize with your anti-technical
problems,” zei hij. Mijn volgende interview, vooral op advies
van Aurelio Peccei, zou met Sufi-filosoof Idris Shah zijn. Professor Toynbee had nooit van hem gehoord en keek dubieus.
143 Ik neem in deze herinneringen de teksten van de gepubliceerde interviews in mijn
boeken niet op. Wel vertel ik hier (wat ik in mijn boeken achterwege liet) de achtergronden en sfeer waarin de gesprekken plaatshadden.
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144 Ik zou hem uiteindelijk eruit laten.
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Nu zegt dit ook niet alles, maar het gaf me te denken. De
Toynbee’s leken me so together. Ik vertelde hen dat zij me aan
mijn ouders deden denken en dat door vaders vroegtijdige dood
mam nu alleen was en hoe dankbaar ze mochten zijn nog van
elkaar te kunnen genieten. They endeared me.
Nam een treintje naar Kent om Idris Shah in Langton House,
de voormalige villa van Lord Baden-Powell, oprichter van de
padvinderij, te ontmoeten.
Wie is deze man die zich laat voorstaan een afstammeling van
de profeet Mohammed te zijn? Hij zei documenten te bezitten
om dit feit te bewijzen. De Aga Khan was slechts hoofd van
een moslimsekte met driemiljoen Oost-Afrikaanse volgelingen.
Ik vond hem nerveus en geagiteerd. Bij het drinken van koffie
liep alles langs zijn mond. Ik vertrouwde hem van af het eerste
moment voor geen sier. Hij had een aardige Indiase vrouw en
drie kinderen. Een Siamese kat kroop vrijwel onmiddellijk op
mijn schoot.
Shah vertelde in India te zijn geboren en lang in Afghanistan te
hebben gewoond. Hij schijnt dozijnen boeken te hebben geschreven. Ik kreeg onmiddellijk drie Penguins van zijn hand.
Sufi betekent „man of wool”. De beweging dateert uit de 9de
eeuw en is de naam voor een mystieke filosofie met een duidelijk ascetische ondertoon. Terwijl ik naar die man met zijn markante kop zat te luisteren, vroeg ik me af wat Aurelio Peccei
out of all people bewogen kon hebben om mij op hem af te sturen om vooral deze mysticus in onze serie op te nemen.144 Toen
ik hem vertelde wie ik wilde spreken voor mijn boek, zei hij:
„You have already succeeded in bringing the Club of Rome in
better company and on a higher level.” Hij, Shah, was de Club
van Rome. Peccei begreep volgens hem nog niet hoe hij zijn
organisatie in de Arabische wereld moest presenteren. Dat wist
hij alleen. „Can we wait for Peccei to catch on?” zei hij. Hij
zou dit allemaal wel even regelen.
Op een gegeven moment vroeg ik hem wat hij tot dusverre
aan de Club van Rome-problematiek had gedaan. „Did you
write some preparatory articles?” Dat had hij niet maar hij
scheen beledigd. Ik voelde de escalatie komen. Op een gegeven moment lanceerde hij de zin: „You come in here from the
street…” Ik viel hem in de rede, en zei: „That is hardly the
case. I came here at dr. Peccei’s request.” Hij bleef maar opscheppen over al zijn boeken. Er waren 320 reviews verschenen,
waarvan er slechts twee ongunstig waren. We hadden een recht-
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streeks botsing, waar hij later herhaaldelijk zijn excuses voor
uitsprak, wat het nog erger maakte.
Wie is deze Idris Shah? Hij was als mens verder niet onaardig.
Hij is een soort gladde p.r.-man. Als afscheid kreeg ik een zaadje uit de Himalaya genaamd Blue Poppy om in mijn tuin te
planten. De White Poppy is voor drugs.145
17 augustus 1972

Londen
Merdeka! De Indonesische vrijheidsdag.
Begon met mam te bellen: „Oh, ben je terug.” Ik legde uit nog
in Londen te zijn. „Oh, wat grappig.”
Schreef de Toynbee’s en de Shahs bedankbriefjes. Misschien
moet ik ten aanzien van Shah over mijn hart strijken. Weet het
niet. Ik wil beslist geen phonies in mijn boek hebben.
Frits van Eeden kwam al na 09.00 uur in het Cumberland Hotel. Hij zag er uitstekend uit. Hij gaf me een tekening die hij de
nacht toen hij zijn brief van tien pagina’s aan me schreef had
gemaakt.146
Moest eerst naar Sir Julian Huxley. Hij woont in een aardig
cottage-type huis van twee verdiepingen, met schouderhoge
bloemen en planten. De voordeur was fel geel geschilderd. Een
Japanse of Koreaanse dienstbode opende de deur. Mrs. Huxley
leidde me naar een salon en schonk absoluut ondrinkbare koffie in. Sir Julian kwam binnen, 85, oud, bril, tweedjasje, beige
flanel, de hier blijkbaar populaire rode pantoffels, een oranje
das en een gele pochet. Op een bank lag Limits to growth met
wat aantekeningen. Het gesprek begon meteen.
In 1967 had ik in Playboy een fascinerend gesprek met sir Julian
gelezen: THE CRISIS IN MAN’S DESTINY. Hij postuleerde toen
dat de wereld dermate snelle technologische ontwikkelingen
kreeg te verwerken, dat alle mensen „drastic adjustments in the
course of their working lives” zouden moeten maken. „What
is needed,” zei hij toen al, „is a new overall pattern of thinking
and willing that will give us a new vision and a constructive
purpose, providing meaning to our lives and incentives for our
actions (…). Man is a highly peculiar organism. He is a single
joint body-mind, not a body plus a separate mind or soul, but
with mind on top, no longer subordinate to body, as in animals
(…). His role, whether he wants it or not, is to be the leader of
the evolutionary process on earth. His job is to guide and di145 Het zaad zit nog altijd in de enveloppe met Shahs handschrift in mijn dagboek.
146 Zie bijlage 17.
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rect it in a general direction of improvement. To do this, he
must redefine his aims.”
Sir Julian plantte daarop een zaadje in mijn eigen gedachtenwereld: „Man’s most important instrument is his mind: accordingly, one of his most urgent tasks is to improve his own mental and psychological organization.” Onze hoofden zijn gevuld
met „a lot of myths and mumbo-jumbo, witchcraft and wish
fulfilment, the result of primitive thinking, trying to cope with
our own profound ignorance, with a civil war of conflicting
passions inside and with the constricting forces of nature outside.” Huxley pleitte voor een totaal aangepaste schoolopleiding en een wereldbeschouwing voor iedereen gebaseerd op
de oneness of mankind.
„The ultimate task will be to melt down the gods, and magic,
and all supernatural entities, into their elements of transcendence and sacred power; and then, with the aid of our new knowledge, build up these raw materials into a new religious system
that will help man to achieve the destiny that our new evolutionary vision has revealed.”
Het was niet eenvoudig zijn stroom woorden de stoppen of er
een vraag tussendoor te wurmen. Hij had weinig aan het MITrapport toe te voegen, maar toch ving ik wat warme woorden
en herinneringen in flitsen van hem op. Om precies 12.15 uur
kwam Mrs. Huxley weer binnen – afgesproken werk – en zei:
„You now have to go for your little walk, darling.” Later liep
ik op straat langs hem heen, hij droeg een hoed en had een
wandelstok bij zich, maar hij zag niets.
Ontmoette Frits opnieuw die eerst vroeg hoe het was gegaan
en daarna in een stroom van woorden zijn hart luchtte. Hij had
achter een kast voor duizend gulden pornografisch materiaal van
zijn nieuw vriend Bob gevonden en heeft er alle muren van
een kamer mee beplakt om de man een lesje te leren. Hij vraagt
zich nu al af hoe lang de affaire zal duren. Hij werkt niet veel,
wat ongewoon voor hem is, want Frits schildert, tekent en
beeldhouwt altijd; ken hem niet anders. Hij sprak als altijd over
naar Amerika gaan.
Ook NRC Handelsblad knipte mij keurig van de foto van Bung
Karno’s kinderen (op de voorpagina) die ik in Amsterdam als
mijn gasten een rijsttafel aanbood. Ik zal beide kranten een rekeningetje van 150 gulden sturen voor de tip.
Peter had zijn eerste HOM fashionshow in Düsseldorf. Hij reisde
in de Oostenrijk-express met het model Joop Sandé, een jongen die ik erg graag mag en buitengewoon aantrekkelijk vind.
Ontmoeting met Carel Enkelaar (NOS) en Jan Buis (Bruna) in
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Lage Vuursche om te praten of het opzetten van een samenwerking inzake de JFK-affaire mogelijk zou zijn. Buis scheen,
als Aurelio, juridische problemen te zien, maar het zou er ook
op kunnen wijzen dat hij er geen zin in heeft. Carel zei het uiterst verstandig te vinden dat ik niet op de foto met Bung Karno’s kinderen had gestaan. En over Luns: „Iedereen weet dat
jij gelijk hebt, maar toch vinden ze Luns een aardige man, laat
hem nu alsjeblieft schieten.”
Bezocht Julian Spoor in het ziekenhuis. Zij heeft een probleem
met rugwervels.
Guruh was op Amerbos met zijn vriendje Adi, diens broer en
later kwam ook Sukmawati. De brief naar president Ali Bhutto
moet feitelijk door haar moeder worden geschreven, maar omdat heen en weer zenden naar Jakarta te veel tijd kostte, was het
de bedoeling dat Sukma er haar naam onder zou zetten. Guruh
tekende tenslotte Fatmawati en zei dat hij de handtekening van
zijn vader ook kon naschrijven. Hij deed het even voor op een
los papier.

We spraken opnieuw over de coup van 1965. „Sukma wil de
naam van Bapak zuiveren,” zei Adi. Zij vertelde dat Bung Karno haar, Rachmawati en Guruh – Megawati en Guntur waren
al in Bogor – naar de Halim-luchtmachtbasis had geroepen en
hen had gevraagd het Istana Merdeka te verlaten en ook naar
Bogor te gaan. „He just smiled and kissed us,” zei Sukma. „He
was so calm.”
„Your father had strength for all Indonesia,” zei ik tegen haar.
Sukma had het gevoel dat hij het meeste van zijn eerste vijf
kinderen had gehouden omdat hij de kinderen van Fatmawati
106
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Om 11.45 uur was ik met Sukmawati in Epe, in Hotel Dennenheuvel voor een bezoek aan Wim en Hetty Wertheim. De
Wertheims waren buitengewoon vriendelijk en sloofden zich
uit voor Bung Karno’s dochter. We spraken over Guruhs toekomst. „He is an artist,” onderstreepte Sukma. Wertheim vond
dat hij beter in Amsterdam antropologie zou kunnen studeren,
waar hij een vrouwelijke hoogleraar kende. Wertheim vertelde
Bung Karno tweemaal in 1956 op het Istana te hebben ontmoet. Hij vertelde dat generaal Surjo, financieel adviseur van
Suharto, was gearresteerd met een aantal andere hoge officieren onder wie generaal Rudy Pringadi. Voor de zoveelste maal
zou ook weer generaal Ibnu Sutowo van Pertamina onder verdenking van corruptie staan. Ook een Indonesische Chinees
uit Wassenaar, die zich met rijstinkopen zou hebben bemoeid,
werd verdacht. Al deze zaken heb ik al jaren geleden onder de
aandacht proberen te brengen, inbegrepen de schuinsmarcheerder in Wassenaar.
Tijdens de lunch vertelde Wertheim dat toen hij uit China
kwam de Nederlandse ambassadeur in Jakarta, Hugo Scheltema,
naar Singapore was gekomen om hem over te halen zijn verzet
en kritiek op Suharto te staken. Waar ambassadeurs al niet goed
voor zijn.
Na de lunch stopte ik met Sukma in Bilthoven. Mam zei dat
zij fête Arabe hield en was met onopgemaakt haar aan het werken in de tuin. Sukma had rozen voor haar gekocht en omhelsde mam. Daarna reden we door naar Gerard Croiset, die nauwelijks belangstelling had voor Sukmawati en als gewoonlijk
alleen over zijn eigen affaires sprak. Voorzichtig bracht ik naar
voren dat Sukma zich zorgen maakte over de toekomst. Maar
Croiset negeerde bruusk de hint. Het ergerde hem altijd vreselijk, wanneer hij voor waarzegger werd aangezien. Sukma was
zo elegant en aardig tegenover de nu geheel blinde mevrouw
Croiset, maar ook dat kon Croiset niet vermurwen. Hij zei ei107
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had gevraagd naar Halim te komen. Ik antwoordde dat als haar
vader Kartika zou hebben gezien hij ook in de zevende hemel
van dat kind zou zijn geweest. Sukmawati noemt Javanen snakes
voor de wijze waarop zij Bapak in de steek hebben gelaten.
„Bapak – unlike Suharto, who is Javanese – was Indonesian,”
zei ze. Zij zijn overtuigd dat Suharto, die intiem bevriend was
met kolonel Untung (die de actie tegen rechtse generaals leidde) precies wist wat er gaande was en gewoon iedereen heeft
verraden.
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genlijk geen woord tegen het kind. Zij zat er voor spek en bonen bij. Ik dacht, Gerard wat ben je toch een boer. Later zei
Sukma: „A strange man.” I know. We hadden een heerlijke
dag. We lachten veel. Zij vond de bossen bij de Mallejan prachtig. Zij is ook een marshmellow fan. Soms reed ik misschien te
hard, want ze vroeg eens of we misschien veiligheidsgordels
om moesten doen. Ik dacht, ik moet langzamer rijden met een
kind van Bung Karno.
Sukma hield veel van Megawati’s man, die piloot is. Maar
Mega’s nieuwe vriendje, een Egyptenaar, was minder geslaagd.
Gunturs vrouw was Sundanese en Rachmawati’s man was arts.
Ik vroeg aan Guruh gisteren of hij niet dacht dat Sukma te vroeg
was getrouwd. Zij was veertien jaar toen Bung Karno met de
coup kreeg te maken. Didi Suharto is een aardige kerel, maar
ik heb het gevoel dat Sukma een rijpere, oudere man zou moeten hebben. Guruh was het er tot mijn verwondering mee eens.
20 augustus 1972

Heb een vrij lang stuk geschreven over Mohammed Hatta’s
memoires: HATTA EEN INDONESISCHE BEEL. Fatsoenlijk en onbruikbaar, zo was het mijns inziens precies, exact.147
Dr. Margaret Mead is nog steeds in Utrecht en werkt er aan
een manuscript. Dat niemand nu eens de gelegenheid grijpt
haar te interviewen. Zal Van der Pluym van de Volkskrant er
maar weer eens op wijzen.
Was om 13.15 uur in Bilthoven. Lunchte met mam in Soesterberg. Daarna was ik zo moe dat ik in haar slaapkamer anderhalf
uur op een leegstaand bed heb gelegen. Ik keek haar kamer,
waar ik nooit kom, eens rond en dacht, typisch mijn moeder.
Boeken en Chefarine naast haar bed. Veel foto’s. Ook een opname van mijn ouders in de tuin in Kaapstad. Ik wilde niet langer kijken want het maakte me erg triest, zoals we allemaal altijd weer ophouden met na te denken over de essenties van het
leven om niet in de war te raken. De rozen van Sukma stonden
prachtig. Toen ik tegen mam zei dat Croiset eigenlijk onbeschoft had gedaan tegen Sukmawati antwoordde zij: „He never
struck me as belonging to the upper-ten: nevertheless it is een eigenaardige man.”
Om 17.00 uur haalde ik Margaret Mead af in Utrecht. Zij vroeg
of de kap neer kon blijven. Zij was gekleed in een lange (tot op
de grond) groene jurk uit Hawaï met een overgooier uit Griekenland en een donkergroene wollen lange cape. Ik dacht: hoe
147 De Nieuwe Linie, 30 augustus 1972.
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148 Bibeb weigert met taperecorders te werken; zij denkt dat het mensen afschrikt. Mij
zou een tape juist geruststellen.
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krijg men het bij elkaar. Bibeb had iets verteld over mijn problemen met sovjetdiplomaten in mijn huis, dus moest ik haar
nu het hele (vervelende) verhaal nog eens vertellen. Margaret
had Bibeb nogal onmogelijk gevonden tijdens het interview.
„Not that she misbehaved but she eats you up. And, there is a
language problem, her English is not too good; since she will
say something that I did not say at all – so, I told her bring a
tape recorder.”148
De avond werd een succes. Eerst wandelde we samen in het
Vondelpark. Zij sprak over de legalisation of drugs, terwijl zij vanwege haar outfit vooral door oudere mensen ostentatief werd
aangegaapt. Jongeren glimlachten naar haar. Ik had een lezing
georganiseerd op het Instituut van Wim Wertheim, die er zelf
niet was. Hij liet de organisatie over aan een medewerker, Van
den Muizenberg, een absolute light-weight, erg jammer. Er waren gelukkig ongeveer dertig studenten, waaronder Guruh Sukarno, zijn vriendje Adi en nog enkele Indonesische jongens.
Er waren eveneens enkele Surinaamse studenten. Ik zag ook
een aantrekkelijke blonde jongen. Op een of andere raadselachtige manier stevende Margaret op Guruh af, die zij nog niet
had ontmoet en vroeg: „Who are you?” Guruh gaf haar een
zoen. Muizenberg, die lange zinnen uitsprak en eigenlijk niets
zei, monopoliseerde de vragen achteraf. Ik gaf gewoon aan Adi
het woord, die Margaret vroeg hoe zij tegenover Aziatische
mystiek stond. Dr. Mead antwoordde dat al het geklets over
Oosterse mystiek Westerse kletspraat was, net als East is East en
West is West.
„We should think of the cultures of the world,” zei ze tegen de
studenten, „as an orchestra without a leader, like the gamelan
on Bali, which has three leaders without anyone ordering anyone else around.” Zij sprak ook over het verschil tussen de wajang kulit en de wajang wong. De eerste zijn de poppen, de tweede: „Where humans act the puppets: a man will move some
seven meters in 45 minutes from here to there (wees zij aan). It
is as if time stops altogether.” Zij vertelde hoe zij niet lang geleden een Papoea-dorp – my village noemde zij het – met 300 inwoners opnieuw had bezocht. Een oude vrouw bood haar een
eend aan omdat haar eerste, inmiddels overleden man, in 1938
deze vrouw een schelp had geschonken. Ze merkte ook bijvoorbeeld op: „People say, you can’t change human nature:
but all that is rubbish.”
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21 augustus 1972

Margaret Mead wilde graag Lex Poslavsky ontmoeten. Ik legde
contact. Ze zei ook: „My father, an economist, would have
been interested in the work of the Club of Rome.”
Henk Hofland is te negatief in zijn televisierubriek. Zijn innerlijke onvrede, zijn Umwelt at large, blijft hem parten spelen. Ik
vind het juist uitstekend dat de televisie in zijn volle lengte laat
zien wat zich in het parlement afspeelt. Het wordt bovendien
duidelijk, zoals bij meneer Berger van DS-70, dat het hele stelletje lapzwansen nu super televisiebewust is geworden. Mam
had het ook gezien: „Allemaal onbruikbare figuren,” zei ze.
Een student van Wertheim werkt aan een proefschrift waarin
hij de coup in Indonesië met die in Ghana vergelijkt. Dit zou
ik graag lezen, want alle coups onder de niet-gebonden landen
(van Bandung) zijn met hetzelfde CIA-scenario uitgevoerd.
Ontmoette mejuffrouw Büringh Boekhoudt in Hotel Gooiland
in Hilversum. Zij had anderhalf uur teksten voor blinden gelezen en was aan een kopje koffie toe. Zij voelde psychische problemen in haar nieuwe verzorgingsflat. Er waren te veel verplichtingen tegenover mensen, die zij verder niet kende, in tegenstelling tot oude bekenden „als Wimpje Oltmans.” Zij wilde
zich er niet aan onttrekken, maar ervaarde het als nogal hinderlijk.
Zij staat zeer positief tegenover mijn nieuwe Bruna-project.149
Het leek haar dat Rachel Carson, die over het gevaar van insecticiden Silent Spring had geschreven, op mijn lijst niet mocht
ontbreken. Zij vond mijn haar veel te lang en de krulletjes niet
meer bij me passen „alsof ik opeens een mini-skirt zou gaan
dragen.” Daar zou zij wel eens zeer gelijk in kunnen hebben.
Het was heerlijk haar te zien. Ze had een medische keuring ondergaan want donderdag moet zij opnieuw rijexamen in Bussum doen. Ze zei ook: „Ik ben nogal gauw depressief tegenwoordig. Als ik in mijn eigen huis zou opstaan, zou ik denken:
wat zal ik nu eens gaan doen. Maar in deze flat denk ik: o hemel, ik zit in een flat. Begrijp je dat?” Zij vroeg ook of het goed
met mam was. Ik dacht eigenlijk: wat is mijn moeder bevoorrecht dat zij nog in haar eigen huis woont in Bilthoven.
Dewi Sukarno telefoneerde langdurig uit Gland, Zwitserland.
Ik had haar geschreven dat op 8 augustus in de pers bekend was
gemaakt dat „de weduwen” van Bung Karno er in hadden toegestemd dat in Bogor een permanent museum zou worden ingericht ter nagedachtenis van Sukarno. Zij weet er kennelijk
niets van.
149 Een boek met vijenzeventig interviews over de Club van Rome-problematiek.
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Sukmawati belde gisterenavond Dewi in Gland vanuit Amerbos. Kleine Kartika kwam aan de lijn om bon soir te zeggen. Sukma en Didi zijn naar de Pakistaanse ambassadeur geweest. Hun
moeder had hen via generaal Alamsjah haar persoonlijke postpapier gezonden en nu moest alles nog eens over. Guruh tekende opnieuw voor zijn moeder en de Pakistaanse ambassadeur zou de brief aan zijn president zenden.
Janine Delauny vertelde dat van het Club van Rome-rapport in
Frankrijk pas 22.000 exemplaren waren verkocht. Treurig. Misschien had de ORTF gelijk toen ze me zeiden dat Fransen in dit
opzicht achterlijk waren. Ze zijn te nationalistisch en luisteren
liever naar zichzelf.
Hans Beynon (mijn oude Nijenrode-vriend) protesteerde dat
ik 150 gulden vroeg voor de tip en de foto over het bezoek van
Bung Karno’s kinderen. Dus maar weer naar Van der Pluijm
geschreven om die zaak rond te krijgen. Het blijven allemaal
kruideniers. Ik kan niet eeuwig alles voor niets doen.
Gerard van den Boomen belde en zei dat hij mijn artikel over
Hatta – Portrait of a Patriot (Mouton Uitgevers) – uitstekend
vond. „Ik heb er net wat uit voorgelezen in de redactievergadering. Ze zaten met hun oren te klapperen. We kunnen er
hoogstens een proces door krijgen.” Wel nee.
Sukmawati huilde gisteravond. „I wish I was a man: but I am a
woman, and women always cry,” zei ze. Het was een reactie
op mijn zin: „Never ever forget your youth with Bapak.”
Laat ik toch maar vermelden wat Beynon, Indonesië-redacteur
van de Volkskrant – zei: „Ik vind je een enorme klootzak, dat je
er 150 gulden voor wil hebben. Je krijgt ze, maar de kinderen
van Sukarno zijn mij geen 150 gulden waard.”
„Als je mij niet van de foto had geknipt en mijn naam niet had
weggelaten zou ik je niets hebben gevraagd.”
„Goed, maar zo wil ik geen tips meer van je hebben.”
150 Guruh Sukarno had ook al een telefoon van deze meneer aangenomen en liet een
amusant briefje voor me achter. Zie bijlage 18.
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Regel een ontmoeting tussen Vladimir Kouznetsov en Carel
Enkelaar. Kouznetsov vroeg om mijn bericht hierover niet naar
de ambassade, maar naar zijn woning Bankastraat 19 te zenden.
Waarom? Spelletjes met de BVD?
Een meneer Korevaar die zich Thomas noemde, belde om te
zeggen dat hij bereid is me alle documenten over de corruptie
van generaal Surjo met de heer Liem in Wassenaar toe te spelen. Waarom? Wil hij er geld voor hebben? 150
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„En jij geen credits weglaten meneertje” Dat was het einde van
die conversatie. Zo gaat het altijd. Ze denken bovendien alleen
aan zichzelf. Ik wil geen 150 voor de kinderen van Sukarno betalen. What about readers who like to see that picture?
Wim Klinkenberg is het „volstrekt” met me eens. „In dit kruideniersland willen ze wel tips hebben maar er niet voor betalen.”
Sukmawati was eigenlijk verdrietig over het feit dat zij nooit
voor de coup van 1965 echt close met Bung Karno was geweest.
Toen zij na 1965 naar die closeness verlangde werd dit door Suharto op alle mogelijke manieren opzettelijk onmogelijk gemaakt. Didi vertelde dat Bung Karno in 1968 bij hun huwelijk
in tranen was geweest en had gezegd hen onder de omstandigheden geen cadeau te kunnen geven. Ik zei dat ik dergelijke
emotionele herinneringen uit hun leven en dat van Sukarno
niet met het massapubliek van Panorama wilde delen. Ik zou
namelijk wat tekst bij de te publiceren foto’s van Sukma schrijven.151 Bung Karno had ook naar de kerkdienst van hun huwelijk in Kebajoran willen gaan, maar Suharto had geen toestemming verleend. President Sukarno had tegen zijn aanstaande
schoonzoon gezegd: „Whether Sukma marries a tukan bedjak or
a tukan bus: I want you to be honest and go through life straight.”
Dat was Bung Karno’s trademark. Hoe dikwijls had hij me niet
gezegd, sprekend over velen in zijn omgeving dat zij sleng weng,
zigzaggend, door het leven gingen?
De suite Ma Mère l’Oye van Ravel. De liefde voor muziek heb
ik van mam meegekregen. Wanneer ik ernaar luister associeer
ik dit onmiddellijk met haar en besluit ik steeds weer zoveel
mogelijk van haar, nu zij er nog is, in me op te nemen. Ook al
zegt Gerard Croiset dat ik op een verkeerde wijze aan haar ben
gebonden. Gerard beziet mijn attachment to her met een simpele
mind op het randje van vulgair.
23 augustus 1972

Mevrouw Fatmawati Sukarno belde Guruh hier. Hij was er nu
niet.
Peter belde een paar maal uit Düsseldorf. Hij had een zekere
Siegfried ontmoet en scheen in de wolken. Hij voegde eraan
toe: „Als je nu nog niet weet dat jij op de eerste plaats komt,
dan heb je een plank voor je kop.”
Ik heb van de dochter van Sima Sastropawiro, de tweede
vrouw van mijn grootvader152, een zilveren voetstuk voor een
151 Verschenen in Panorama, 28 oktober 1972.
152 Ir. Willem Oltmans. Zie Memoires 1925-1953.
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Mam had van de mandenmaker, die af en toe langs de deur
komt (voor de blinden) een boodschappenmand voor me gekocht. Erg handig.153 De man had zijn bekakas154 laten staan, na
een praatje met mijn moeder. Zij had in Zeist een stoel gezien
die mooi zou passen bij het bureau van de schrijver Jan Frederik Oltmans dat nu op Amerbos is. Zij had verder twee oudere
dames met blaadjes van de Jehova Getuigen op bezoek gehad.
„I don’t like to just send them away, wanneer ze in de kou en regen staan met hun blaadje, hun neus blauw van de kou en met
bevende handen. Ik vind dat zo zielig. Ik bewonder bovendien
de volharding waarmee zij willen verkopen. Maar als zij vragen of ik hun materiaal heb gelezen zeg ik eerlijk van niet en
dat ik het te druk heb gehad.” Ik kijk altijd naar haar omnooit-te-vergeten, wanneer zij in de driveway staat om me uit
te zwaaien. Het blijft de meest kostbare en waardevolle blik die
in mijn leven denkbaar is.
Legde contact tussen Gerard Croiset en Bibeb voor een interview in Vrij Nederland.
Rein Vogels, onderdirecteur van de KLM, biedt verontschuldigingen aan voor het incident van mams overboeking op weg
naar Parijs en Bilbao. Het had aan de computer gelegen; Ja, ja.
153 De mand staat in 1991 in Johannesburg.
154 Bekakas betekent tools. Merkwaardig hoeveel Javaanse woorden wij trouwens allemaal van onze vader hadden overgenomen.

113

Amsterdam

kaars gekregen met Javaanse lettertekens eronder. Guruh heeft
ze voor me uitgeplozen. Hij denkt dat het een stempel van de
kraton uit de regio van Tjirebon is. Hij zat er anderhalf uur met
engelengeduld op te puzzelen, terwijl hij wachtte op het telefoongesprek met zijn moeder.
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24 augustus 1972

Gisteravond dineerde ik met Margaret Mead. We spraken ook
over C.H. Waddington, Claude Lévi-Strauss, de Franse antropoloog en de architect Paolo Soleri. Zette haar bij een kerk af
waar zij een vergadering zou bijwonen.
Economische Hogeschool, Rotterdam
Heb niet zo’n zin in Jan Tinbergen, want alles wat ik van hem
zag, uitstraling incluis, ligt me niet. Een indrukwekkend gebouw. Een lullig borstbeeld van prins Bernhard.
Het interview liep vlot. Toch heeft Tinbergen voor mij een onwaar gezicht. Wertheim schijnt hem te minachten.
Ontmoette Thomas Korevaar, geboren in Atjeh, twintig jaar in
Indië gewoond, werkte tot 1958 voor het Indonesische ministerie van Justitie in Jakarta. Ik bleek hem inderdaad eens met
Pak Wiarto te hebben ontmoet. Maar ik was op mijn qui-vive
omdat hij Guruh via mijn telefoon had uitgehoord.155 Hij had
met luitenant-kolonel Hartomo156 onoorbare zaken gedaan en
wilde bepaalde documenten voor 25.000 gulden verkopen en
documenten met betrekking tot corruptie van Suharto linea
recta voor 50.000 gulden.
Thuiskomend wilde ik rustig zijn, maar Sukmawati belde. Ik
haalde haar in de stad op, samen met Didi natuurlijk. Zij vertelde dat als zij Bung Karno nog wel eens in Wisma Jaso opzochten, dus toen hij al gevangengezet was, hij soms huilde: „En
dan huilden we allemaal,” zei ze. Ik dacht dat moet Suharto
schitterend hebben gevonden, de rotzak. Ik bedacht me dat ik
het hele gesprek met Sukmawati van enkele dagen terug op
tape heb staan, ook haar tranen.157 Generaal Suharto schijnt in
een gesprek met Guntur, Bung Karno’s oudste zoon, te hebben
aangeboden dat al de kinderen op staatskosten in het buitenland zouden kunnen gaan studeren. Guntur heeft dit geweigerd.
De familie wil geen gunsten van deze meneer aannemen. Begrijpelijk.
Om 11.00 uur was ik bij de NOS voor de ontmoeting EnkelaarKouznetsov. De Rus kwam vijftien minuten te laat. Hij zei een
ongelukje met de auto te hebben gehad. Carel en Joop van Os
probeerde hun geduld te bewaren met zijn gelul. Carel begon
wel tekeningetjes te maken, maar vijfendertig minuten werden
vol gekletst. Alle pertinente vragen die de NOS-heren stelden
155 Zie de boodschap die Guruh mij achterliet, bijlage 18.
156 Halfbroer van generaal Suharto die enkele jaren in Den Haag was gestationeerd.
157 Het is echt onmogelijk die tape te gaan zoeken en de tekst af te luisteren en hier op
te nemen. Ik zal alle door mij gemaakte opnamen bij mijn dagboek voegen.
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26 augustus 1972

Voor het eerst in lange tijd belde Philip Nasta uit Oostelbeers.
Ik begreep dat wanneer Peter om het een of ander „straf” had
hij boven alleen moest slapen en de telefoon werd daar dan weggehaald om hem te isoleren. Nu had Philip in Peters dagboek
gelezen dat hij had geschreven closer met mij te zijn en nooit
een werkelijke liefdesverhouding met Philip te kunnen hebben. Ik wilde dat die man me dit niet had gezegd. Het is allemaal veel te pijnlijk.158
Hoe durf je zulke dingen te doen als ongevraagd een dagboek
lezen en dan dit nog rond te bazuinen ook. Peter was naar Amsterdam gegaan om zijn nieuwe vriend Siegfried te ontmoeten,
wat tot deze nieuwe uitbarsting bij Philip moet hebben geleid.
158 Om mij verder op stang te jagen zou Peter ook geschreven hebben dat hij meer aan
mij had. Zo is het niet.
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bleven feitelijk onbeantwoord. Carel vroeg bijvoorbeeld dat als
de sovjets wilden dat er op televisie aandacht werd besteed aan
50 jaar Sovjet-Unie, wat was dan het programma, wat waren
de plannen?
Daar wist hij niets van. Of we een team naar Moskou zouden
kunnen zenden. „Zeker,” antwoordde Kouznetsov. Maar later
zei hij tegen mij lopend naar de auto: „Certainly not.” Wat
moet je met zulke mensen? Hij benadrukte bijvoorbeeld dat we
hier in Nederland zelfs de taal niet begrepen die in een hoofdartikel van de Pravda werd gebruikt omdat woorden in de USSR
een andere politieke betekenis hadden dan hier.
Terwijl ik ook vanavond met Didi en Sukma een gesprek op
tape opnam belde Guruh of ik hem met een groot pakket uit de
stad wilde ophalen. Omdat ik echt bezig was heb ik nu maar
eens een keer nee gezegd. Ik ga bijna steeds met alles akkoord,
ook omdat ik erbij aan Bung Karno denk, maar er is een grens.
Ik heb de kinderen gezegd dat ik wil dat het portret dat Bung
Karno signeerde in het museum voor de president zal komen.
Vladimir Kouznetsov vertelde dat een sovjetambassadeur in Den
Haag eens een interview aan de televisie had gegeven, welk gesprek onmiddellijk was gevolgd door een anti-sovjetprogramma. Vandaar de achterdocht nu. Ik zei dat dit onder Carel Enkelaar niet zou gebeuren. Ik probeer een vriend van de man te
zijn, maar hij zat er dermate lullig bij en kletste in een taal die
ze in Hilversum niet gemakkelijk kunnen volgen.
Belde Van Konijnenburg die zei te zullen proberen een gaatje
voor de kinderen van zijn vriend Sukarno te vinden. Wat is dit
nu weer? Ergens is hij altijd een slappe zak geweest.
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Bracht Guruh in Wageningen bij professor Wertheim om over
zijn toekomstige studie te spreken.
Dewi Sukarno heeft Robert Kroon gezegd dat generaal Surjo
geen adviseur van haar was, zoals sommige berichten hebben
gemeld en dat diens arrestatie er op wijst dat Suharto minder
vast in het zadel zit dan werd aangenomen.
Dewi tegen Kroon:
De arrestatie van Surjo heeft Ratna
Dewi overigens niet verwonderd. Heel
Indonesië is doortrokken van corruptie,”
zegt ze in haar zangerig Engels, „maar
degenen die anderen van corruptie beschuldigen, gaan dikwijls zelf niet
vrijuit”.
BENUL

Dat Sukarno overigens financieel advies goed kon gebruiken, daarover laat
Ratna Dewi geen twijfel bestaan. „Bung
Karno had geen benul van en belangstelling voor financiële problemen, dat had
niet alleen zijn weerslag op de nationale
economie, maar ook in ons eigen huishouden.
Hij had nooit een cent op zak en van
zijn presidentssalaris, wat door de inflatie weinig voorstelde, konden wij er niet
van komen”.
Hoe kon Bung Karno dan zijn toch
niet geringe stand ophouden en zijn reizen met groot gevolg bekostigen?
„Vele bewonderaars stuurden hem
geld”, zegt Ratna Dewi zonder beden-

ken, „zoals Dasaad, de grote zakenman
van het Dasaad Musin Concern. Van dat
soort sympathisanten moesten wij het
hebben en ik had moeite genoeg de eindjes aan elkaar te knopen”.
APPELTJES

Verhalen als zou Ratna Dewi voor
Bung Karno of voor haarzelf ettelijke
appeltjes voor de dorst op Zwitserse
bankrekeningen hebben gestort wijst de
beeldschone Japanse als kwaadwillige
kletspraat van de hand, en dat generaal
Surjo hierbij een rol zou hebben gespeeld noemt ze helemaal „waanzin”.
Aanwijzingen als zou mevrouw Tien
Suharto via de „Waringin Finance Corporation” bij de affaire-Surjo zijn betrokken, komen Ratna Dewi hoogst onwaarschijnlijk voor, al loopt ze niet over
van sympathie voor de opvolger van
haar overleden echtgenoot. „Ik weet er
het fijne niet van”, zo geeft ze volmondig toe, „maar het lijkt allemaal erg op
een warnet van intriges tegen de Suhar159
to’s zelf”.

Ook Frank de Jong doet ten aanzien van de corruptie in Jakarta een duit in het zakje. „CORRUPTIEGEZWEL STAAT OP BARSTEN: Ook Suharto’s familie verwikkeld in groot financieel
schandaal?” Hij noemt generaal Surjo Wirjohadiputro een
compagnon van mevrouw Tien Suharto en meldt dat de Haagse zakenman Arnold David (61) al twee jaar tegen generaal
Surjo procedeert. Ze zoeken het maar uit. Voor mij is dit geen
nieuws.160 Ik belde Dewi om haar te complimenteren. Ze zei
slechts met Kroon een drankje in het VN-gebouw te Genève te
hebben gedronken en niet geweten te hebben dat hij erover
zou schrijven. Dewi kennende geloof ik er geen woord van.
Santo vraagt of ik wil betalen voor de verscheping van zijn auto
159 De Telegraaf, 26 augustus 1972.
160 De Telegraaf, 23 augustus 1972.
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27 augustus 1972

Gisteravond belde Croiset en hij vroeg hoe het met Sukmawati was. Ik vroeg hem waarom hij zo nonchalant tegen haar was
geweest. Hij antwoordde openhartig: „Ik wist niet wat ik met
haar aan moest.” Ik zat op Sukma eigenlijk te wachten en het
was al 20.45 uur. Gerard zei: „Voor negen uur zijn ze bij je.”
Ze arriveerden terwijl we nog aan de telefoon waren.161
Henk Bruinsma heeft bij Meulenhoff, Baarn Handschrift en seksualiteit doen uitkomen.
Hij gebruikte voor hoofdstuk 30, Veranderingen in het schrift, over
drie pagina’s gedeelten van Peters handschrift uit een paar brieven, die ik voor Bruinsma had gekopieerd. Hij laat eerst een
gedeelte van een brief zien van vier jaar geleden en vervolgens
een gedeelte van een recente brief die openlijk met Lieve Willem begint. „Als wij deze schriften met elkaar vergelijken, dan
blijkt dat de schrijver meer innerlijke kracht heeft gekregen (de
penvoering is krachtiger geworden en het schrift regelmatiger)
en evenwichtiger is geworden. Wel lijdt hij nog steeds aan depressies (in beide gevallen dalen de regels). De linkermarge is
in het laatste schrift veel regelmatiger, terwijl in het schrift van
enige jaren geleden de kantlijn sterk in- en uitspringt, de tegenstellingen in de persoonlijkheid zijn kennelijk minder geworden.”
Doorgaans veranderen schrift en persoonlijkheidsstructuur eerst
na vele jaren. Er zijn echter uitzonderingen, aldus Bruinsma,
161 Ik heb verhuisdozen vol met opgenomen gesprekken, waaronder die met Sukmawati, Margaret Mead, Julian Huxley, Idris Shah, Arnold Toynbee en vele anderen.
Het zou niet mogelijk zijn in dit reeds uitgebreide dagboek ook daar gedeelten van
op te nemen.
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naar Indonesië. Hoe gedroeg hij zich voor vertrek tegenover
mij? Hij bracht een meisje mee, waar hij de laatste nacht nog
een nummer mee moest maken, zodat er voor ons geen tijd voor
samenzijn en een behoorlijk gesprek overbleef. Bij de meesten
wint de body het altijd van de mind. Nu ben ik vulgair. Laat die
juffrouw de overtocht van zijn auto maar betalen.
Mijn houding tegenover Peter is dat een ieder – ook hij – het
recht heeft zijn eigen gezelschap te kiezen. Ik ook. En dit heb
ik ook altijd gedaan. Maar wanneer vrienden, wie het ook zijn,
over een langere periode, demonstreren geen dringende behoefte tot samenzijn of communiceren te hebben, dan voel je je
misschien gekwetst, eenzaam en wat nog meer, maar dan past
slechts één conclusie: de werkelijkheid te accepteren. Er is geen
andere uitweg.
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bijvoorbeeld na een psychoanalytische behandeling. „Ook zijn
er gevallen dat iemand door middel van contacten met een
vriend of een vriendin bijvoorbeeld aan kracht en zelfstandigheid wint.” En dan volgt het voorbeeld van Peters brief.
Vervolgens gebruikt Bruinsma en passant ook nog twee stukjes
handschrift van mij, namelijk op pagina 115 en pagina 121. Bij
figuur 142 zet hij: „Flink schrift met originele vormen. Geestelijke rijpheid en zelfstandigheid.” En wanneer hij een gedeelte
van de enveloppe waarin ik Peters handschrift aan hem opstuurde, figuur 148, afdrukt schrijft hij: „Handschrift van een bekend journalist. Een schrift van hoog niveau. De schrijver heeft
‘persoonlijkheid’ en is origineel in zijn denken. Hij kan eigen
wegen bewandelen. Er is een goede en scheppende fantasie.”
Emile van Konijnenburg liet niets van zich horen wat betreft
een ontmoeting met Bung Karno’s kinderen. En wat heeft hij
niet allemaal aan Sukarno te danken?
Jacques Gans is overleden. Hoe werkt dit doodgaan als je je hele
leven leugens, valse beschuldigingen en opzettelijke verdraaiingen heb geproduceerd? Wordt zoiets duidelijk wanneer je
eenmaal vertrekt?
28 augustus 1972

Schiphol
Prachtig weer. Jammer dat ik er niet van kan genieten.
Wat zijn er toch aantrekkelijke jonge mensen in deze wereld.
Een jongen staat in te checken, volkomen onbewust van hoe intens sexy hij is: gezicht, ogen, lippen, mond, om op te vreten.
Ik zeg dit zo dikwijls tegen mezelf, ook als ik in de auto rijd en
naar een andere bestuurder kijk, wiens haar door een open raam
in de wind beweegt, wat zijn er toch mooie mensen around.
Londen
Frits van Eeden zegt dat hij voortdurend op het punt staat zijn
droom, Bob, af te breken. Bonje na bonje. Bob probeert zijn
dagboek te pakken te krijgen, ondanks dat Frits in het Nederlands schrijft.
Engeland lijkt besprenkeld met „slaven”, vooral Indiërs en Pakistani die het smerige werk doen. President Ali Bhutto schijnt
problemen te hebben. Er is ook weer van alles te doen over
JFK. Dr. Cyril Wecht uit Pittsburgh, een patholoog-anatoom,
heeft de röntgenfoto’s en ander materiaal over JFK mogen bestuderen. Hij zegt overtuigd te zijn dat minstens twee mannen op
de president hebben geschoten. Lee Harvey Oswald kan het
nooit alleen hebben gedaan. Ik wil naar Wecht toe.
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Ontmoette C.H. Waddington op London Airport. Hij had
reeds een tekst voorbereid met zijn mening over Limits to growth.
Toch zag ik kans er nog een paar vragen aan toe te voegen.
Vriendelijke oude baas. Rotte ondertanden.
Had daarna een ontmoeting van veertig minuten met Frits van
Eeden en zijn fameuze Bob. De droomprins leek me zelfs wel
aardig, maar tegelijkertijd de laatste persoon om een passende
partner voor Frits te zijn. Jolle Jolles schijnt zich nog steeds met
zijn financiën te bemoeien. Hij stopte me heimelijk een dagboek toe om mee naar Amerbos te nemen. Op de terugweg heb
ik er in het vliegtuig wat in gelezen. Frits schrijft eerlijk, nuchter en is soms erg logisch. Hij moet ermee doorgaan. Dat zal ik
hem zeggen.
29 augustus 1972

Emile van Konijnenburg heeft gebeld. Hij zegt de kinderen
wel in Jakarta te zullen bezoeken. Er is natuurlijk weinig kans
dat hij, zoals het nu in Indonesië is, nog naar Jakarta zal gaan.
Begrijp het absoluut niet. Hij heeft bij tijd en wijle de bokkenpruik op.
Gisteravond nodigde ik dr. Go Gien Tjwan naar Amerbos voor
een gesprek met Sukma en Didi. Hij zit in de Wertheim-groep
maar staat geloof ik dichter bij Ernst Utrecht. Hij vond dat
Sukma in een radioprogramma over de coup van 1965 moest
spreken. Waarop Didi terecht zei: „Ja en dan landen we straks
op Kemajoran en begint het gedonder.” Kees Buurman wilde
haar wel in een NOS-radioprogramma hebben: „Als ze maar
niet te links is….”
Bracht Sukmawati naar Hilversum. Lunchte met haar in Gooiland en hierna werd een acht minuten en 25 seconden durend
gesprekje met haar voor de NOS opgenomen.
Sukma wilde ten afscheid een maaltijd bereiden. Zij begon al om
15.30 uur en deed het zo langzaam en dermate onhandig dat ik
er niet naar wilde kijken. Zij was om 20.00 uur met alles gereed. Guruh hielp haar. Zij hadden veel plezier. Intussen merk
ik toch aan alles dat Dewi op zijn minst gezegd niet bepaald geliefd of gerespecteerd is in huize Sukarno. Zij wordt nog altijd
van CIA-bindingen verdacht, een mogelijkheid die meer dan
eens bij mij is opgekomen. Maar hoe heeft Bung Karno al deze
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„The computer is the imitation of what we think that happens
in our brain (…). This is the decade of the brain. By the end of
the seventies we will know much more about it (…).”
– Margaret Mead
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intriges overleefd? Dat moest een keer misgaan. Guntur had tegen zijn zuster gezegd: „Indien je Dewi in huis neemt erken ik
je niet langer als mijn zuster.” Didi had een keer een introductie nodig voor generaal Ibnu Sutowo. Mevrouw Fatmawati
had gezegd: „Why don’t you ask the Japanese wife?”
Bij het afscheid gisteravond was Sukma in tranen: „Goodbye
darling,” zei ze toen we elkaar omhelsden. Het was werkelijk
triest. Ik zei haar nooit te zullen vergeten en dat I loved Bapak
en dat ik altijd achter haar zou staan.162
Vanmorgen bracht ik Guruh eerst bij professor Van Lohuizen
om de mogelijkheid tot het volgen van colleges te bespreken.
Sukmawati liet me ook een soort gedicht achter dat zij had geschreven,

Schreef dr. Mohammed Hatta een brief en sloot mijn artikel
over hem in De Nieuwe Linie in. „Ik herinner mij maar al te
goed hoe plezierig u het indertijd vond dat het Suharto-regime
aan de macht was gekomen, want nu zou de democratie in Indonesië terugkeren. Nu weet men langzamerhand wat voor
geklets dat is geweest. Het blijft voor mij onvergeeflijk tegenover alle Indonesiërs met prestige en invloed, dat men geen
poot heeft uitgestoken om de laatste levensjaren van president
Sukarno te helpen verzachten. Zoals Bapak is behandeld zou
men geen hond behandelen. Ik beschik nu over zéér nauwkeurige inlichtingen hierover. Het zal voor de geschiedenis van
Indonesië een onuitwisbare schande blijven.”
162 Sukmawati had zelfs voor afscheidscadeautjes voor Peter en mij gezorgd.
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31 augustus 1972

Pikte 10.000 gulden voorschot bij Bruna op om mijn serie interviews te kunnen voortzetten.166
André Spoor zegt dat Julian nog steeds ontzettende pijn heeft.
163 Hij was chef-protocol van het Comité voor Wetenschap en Techniek van de Raad van
Ministers.
164 Brief d.d. 30 augustus 1972.
165 Vrij Nederland, 1 september 1972.
166 In 1985 zou Adriaan van Dis mij op televisie voor de voeten gooien dat buitenlandse
regeringen en „anderen” mijn boeken betaalden, zoals mijn Club van Rome-boeken.
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Probeerde Fedorowski in Moskou opnieuw te bellen.163 Er
wordt nu gewoon gezegd dat hij er niet meer werkt. Hoeveel
Russen die ik heb gekend zijn op die manier met de noorderzon in het niets van de USSR opgegaan?
Drs. J.M.M. van der Pluijm schrijft dat na het incident van vorige maal (dat Lockefeer ongevraagd en tegen de belofte in de
stukken die ik hem te leen gaf fotokopieerde) en nu mijn verzoek om 150 gulden voor de tip van de foto van Sukarno’s kinderen „er geen behoefte bestaat tot herstel van wat u noemt de
goede relatie.”164 Ik antwoordde: „Dat Nixon en Chou over
elkaar abracadabra kletsen lijkt me duidelijk, maar dat men hier
binnen de muren van Amsterdam als kleine burgermensen onder elkaar aldus moet reageren wanneer men elkaar niet begrijpt is een beangstigend symptoom.”
Ik belde Wertheim hoe het met Guruh bij de bevriende professor Van Lohuizen was gegaan. Zij had hem gezegd: „Ik ben
niet alleen je professor, kom met al je problemen bij mij.” Guruh scheen nu naar Jakarta te willen terugkeren en bij ambassadeur Hugo Scheltema een visum te willen aanvragen om hier
te kunnen studeren. Het beste zou zijn indien zijn moeder,
Fatmawati, naar Scheltema belde. Wertheim zei het volkomen
eens te zijn met mijn artikel over Hatta.
Mam had nog steeds de rozen van Sukma. Ze had de vaas bij
het portret van vader gezet. Zij had met koffie op mij gewacht.
We zaten in de tuin. Zij volgt de Olympische Spelen op de
voet.
Het gesprek van Bibeb met Margaret Mead voor Vrij Nederland
is verschenen.165 Bibeb is erg fair. Zij gaat uitvoerig in op het
feit dat zij mevrouw Mead bij mij ontmoette samen met Bung
Karno’s dochter. Later in het gesprek laat Bibeb dr. Margaret
Mead mijn vakmanschap als journalist prijzen, en voegt er aan
toe dat maar weinig journalisten na een interview vriendelijk
blijven. Bibeb is gewoon een witte raaf.
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Ik heb de hulp van Croiset ingeroepen. Hij zal op afstand iets
doen.
Lobbyist Martojo belde weer eens. Hij deed alsof hij over de
kwestie van generaal Surjo wilde spreken. Hij zei dat hij uit
Duitsland kwam. Geloof er niets van. Suharto moest Surjo wel
laten arresteren om de aandacht van mevrouw Suharto af te leiden. Maar waar hij werkelijk over wilde spreken was mijn Hatta-artikel. Mohammed Hatta had in 1971 bij de Dies Natalis
van de Sriwidjaja University een belangrijke rede gehouden.
Hij, Martojo, had die rede bij zich. Of ik die wilde publiceren.
Nee, natuurlijk niet. Guruh Sukarno was in de kamer en kon
horen wat ik zei: „Bung Karno heeft twee weken voor zijn
dood, op 6 juni 1970 – zijn verjaardag, de verrader van prins
Sihanouk, maarschalk Lon Nol, nog met Suharto vergeleken.
En wat deed Hatta? Waarom hield Hatta al die jaren zijn mond?
Waarom kwam Hatta niet voor een menswaardige behandeling
van Bung Karno op? Nu, in 1971, kan hij kletsen wat hij wil dat
interesseert me niet. Toen hij zijn mond moest opendoen, deed
hij het niet. Weet u wat, meneer Martojo, u bewijst precies wat
ik heb geschreven, Hatta is altijd een closet-politician geweest.”
Peter stond perplex van wat Bruinsma over ons in zijn boek
had geschreven.
1 september 1972

Guruhs vriendje Adi verklaarde waarom zij allebei hun haar
heel lang lieten groeien, want Ardjuna deed hetzelfde tijdens
zijn „years of learning”. Guruh is met zijn hele hebben en houden nu verhuisd naar de kamer van zijn vriendje Ichsan.
Wout Woltz heeft een vrij absurd boekje geschreven met als titel Zijn we allemaal gek geworden? Hij doet dit in hoedanigheid
van adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Volgens Woltz
hebben de meeste politici op het Rapport van de Club van
Rome gereageerd „alsof er een duivenpoepje naast hun stoel is
gevallen…” Ik weet niet of Woltz met dit flutverhaal een breed
publiek denkt te kunnen bereiken, maar ik zou niet graag iets
dergelijks onder mijn naam laten verschijnen.167
Peter is op zijn verjaardag168 met witte lelies naar zijn moeder
gegaan. Goed zo. Zij moet zeer verbaasd zijn geweest. Misschien heb ik hem hierin toch een beetje beïnvloed, want hij
weet dat ik dit doorgaans doe op mijn verjaardag. Hij was veel
alleen en zwom dikwijls in een meertje ergens bij Oostelbeers.
167 Wout Woltz, Zijn we allemaal gek geworden? Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam
1972.
168 29 augustus 1945 is Peter geboren.
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2 september 1972

Schiphol
Peter was bij me. We waren in Thermos. Op zijn vraag vertelde ik hem in de komende reis zin te hebben, omdat het project waar ik mee bezig ben zeer de moeite waard was. Hij
vroeg of het niet gevaarlijk was opnieuw naar George de Mohrenschildt in Dallas te gaan. Ik belde Gerard Croiset. „Wel nee,
jongen, zet ’m op, witte muizen!” Peter vond het gezellig samen en wilde van school verzuimen. We vonden een compromis. Nu miste hij slechts twee lessen.
Gisteren ontmoette ik broer Theo, maar we leken wel vreemden voor elkaar geworden. Wanneer ik naar hem kijk herken
ik hem haast niet meer.
Het nadeel van dit soort trips zijn de foules hideuses, waar Gide
over sprak. Zal ik ooit tijd hebben bij hem terug te keren? Bovendien is dit de onaangenaamste tijd om te reizen. Half Amerika gaat op vakantie. Verder zijn Amerikanen ondraaglijk loud
outhed. Een der nadelige gevolgen van hun dikke portemonnees.
Uiteindelijk heb ik een groep Amerikanen gevraagd of ze in
het vliegtuig minder luid wilden kakelen. Toen wij landden zeiden ze mijn opmerking niet te hebben gewaardeerd. „Sorry, but
you just bought a ticket, not this plane,” antwoordde ik en
dacht barst. Het hielp overigens wel.
„Een ieder is een worp van de Natuur naar de mens toe.” –
Hermann Hesse
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Hij sjouwde dan een tas met brieven en dagboeken met zich
mee om te voorkomen dat zijn vriend Philip Nasta erin gaat
snuffelen. Heerlijk lijkt me zo’n situatie. Bovendien probeert
Nasta Peter ertoe te krijgen zich uit te laten schrijven uit Amerbos en officieel bij hem te gaan wonen.
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3 september 1972

De douane in Canada is een ramp. Ik herinner me het niet anders. Het duurde weer heel lang voor alles geregeld was. Een
vrouwelijke beambte vroeg wat het doel van mijn bezoek was
en keek naar mijn Nederlandse paspoort en Amerikaanse emigratiekaart. „I like to be a few days in Toronto,” zei ik, waarop
ze mij een pink slip gaf. Ik moest naar een andere lange rij wachtenden. Er waren minstens vijfendertig mensen voor mij. Na
lang gewacht te hebben zei een beambte: „I get you out of
here.” „Don’t,” blafte ik terug, „your people must be mad
here.” Na een uur werd mijn paspoort behandeld. Daarop
vroeg ik de dienstdoende chef te spreken, Rick Andreas. I really raised hell with him. „You have a scandal on your hands, because I do not take this treatment.” Een andere chef, een zekere McLeod, kwam op het geschreeuw af en nam me mee naar
een ander bureau voorzien van een kleurenfoto van Elisabeth II.
Ik dacht: Hare Majesteit moest eens weten hoe je hier behandeld wordt. Weten koninginnen veel!
Ik maakte een nieuwe scène van formaat. En toen ik het woord
shit liet vallen werd ook McLeod woedend. „Arrest me man.
Shit is the only correct word I can think off for receiving a visitor from Holland the way you do. Who the hell do you think
you are?” Pas daarop liet ik volgen dat ik een Nederlandse
journalist was en de NOS vertegenwoordigde en bovendien een
afspraak had met Marshal McLuhan. Dat maakte de heren zichtbaar nerveus. Ze probeerden een zo aardig mogelijke punt aan
het incident te draaien. Ik bood ook excuses aan voor zo luid
geschreeuwd te hebben, maar ik vroeg wel of ze de ambtenares
wilden halen die mij om te beginnen die pink slip had gegeven.
Iemand ging haar halen maar kwam terug met de mededeling
dat zij het te druk had. Ik heb de Canadese ambassadeur in Den
Haag een duidelijke brief geschreven.
De hotels die ik belde waren alle bezet. In het telefoonboek
vond ik de Roman Sauna. Nam een taxi, en voilà, home after all.
Entree: vijf dollar. Schreef ook naar mam. Om 21.30 uur belde
ik McLuhan thuis op. Hij kwam aan de telefoon. Ik zei: „I
hope, that I am not disturbing you.” Voor ik verder iets kon
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169 T.C. McLuhan, Touch the Earth, A Self Portrait of Indian Existence, Pocket Books,
New York 1971. Met foto’s van Edward Curtis.
170 Jammer dat ik niet enkele pagina’s hier kan reproduceren.
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zeggen snauwde hij: „You do: whom am I talking to anyway? I
am watching a ball-game.” Daarop veranderde zijn toon. Gezellige mensen in Canada. Ik wil hier zo gauw mogelijk weer
weg.
Nam de metro naar Sinclair, wandelde twintig minuten, stapte
vervolgens in een tram en arriveerde tenslotte bij een privé-villawijk, waar ongeveer vijftig families bijeen woonden. McLuhan zei hen allemaal te kennen. De plek heette Wynchwood
Park. Hij had een houtvuur aangelegd. We begonnen meteen
te praten. Fantastische dag. Ik bleef vier uur.
Zijn eerste vraag was, hoeveel ik bereid was te betalen. De Italiaanse televisie was overgevlogen met een team van negen
man en had hem duizend dollar betaald. Hij wilde dit eerst geregeld hebben en belde zijn agente, Mrs. Molenaro, op. Ik zette haar uiteen waar ik mee bezig was en dat niemand anders
erover had gedacht een honorarium te vragen. Daarna sprak zij
met McLuhan en kennelijk besloot men geen geld te vragen.
De McLuhans hebben zes kinderen, vier meisjes en twee jongens. De oudste jongen is 29 en momenteel in Londen. De
jongste is negentien en kiest de rock-’n-roll als carrière. Hij had
lang haar, versleten jeans, nice. Een dochter, T.C. McLuhan,
had een boek samengesteld over Indiaanse cultuur en Indiaanse
geschriften.169 Ik kreeg een exemplaar cadeau. Zij had ernaar
gestreefd Indianen zelf aan het woord te laten. Ik heb erin gebladerd. Wanneer je sommige van de uitspraken van Indianen
op de keper beschouwt, bekruipt je een gevoel van schaamte
voor wat de wit-mensen met de oorspronkelijke bewoners van
de VS hebben gedaan.170 Na veel praten aten we een snack in de
keuken waar Mrs. McLuhan en een andere dochter bezig waren
een kalkoen te prepareren. Een fles witte wijn werd opengetrokken. Intussen ratelde McLuhan door en scheen niet stoppen. Ik dacht zelfs dat mijn aanwezigheid hem in zekere zin inspireerde. Goffman had hij niet gelezen; maar hij had zijn huiswerk niet gedaan. Skinner had hij niet gelezen, maar die had
„hang-ups”. Hij vond Margaret Mead en Claude Lévi-Strauss
literaire wetenschappers: „scientists of the books”.
„The natural condition of man is tribal,” zei hij. „The oriental
man is still in the condition prior to ours namely discovering
the alphabet. Eskimo’s or north-American Indian are close to
Asians for that reason. It is an accoustic culture (…).”
„More sensitive people are easy victims,” vervolgde hij. „Sen-
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sitive people respond and relate to the new world, wear their
hair long, put on their corporate mask and dream of the East.”
Ik dacht: hij is nu met zijn jongste zoon bezig en zei: „That it
should perhaps be wise and let them go to the East and that will
end their dreams.”
„That might be an idea,” zei hij nogal in het defensief.
Ook vroeg ik McLuhan wat hem ertoe bracht in zijn beroemde boek The Medium is the Massage – waarin hij al in 1967 de
gedachte van de aarde als global village lanceerde – juist over
president Sukarno te spreken in verband met de moderne film.
Hij schreef: „Movies are better than ever! Hollywood is often a
formenter of anti-colonialist revolutions. The show-business
paper Variety quoted Sukarno: ‘The motion picture industry
has provided a window on the world, and the colonized nations have looked through that window and have seen the
things of which they have been deprived. It is perhaps not generally realized that a refrigerator can be a revolutionary symbol – to a people who have no refrigerators. A motor car owned by a worker in one country can be a symbol of revolt to a
people deprived of even the necessities of life (…). (Hollywood) helped to build up the sense of deprivation of man’s
birthright, and that sense of deprivation has played a large part
in the national revolutions of postwar Asia.”
McLuhan antwoordde op mijn vraag dat hij deze pagina aan
Sukarno had gewijd „because, he was the only one who understood the importance of film as a medium.”
Wanneer ik deze passage in 1991 in Johannesburg bewerk, bevindt
Zuid-Afrika zich in de omwenteling van apartheid naar een samenleving met gelijke, non-raciale burgerrechten voor iedereen.
In de jaren veertig opende de film de ogen van Aziaten. In de negentiger jaren is het de televisie die een beslissende rol speelt bij de
Revolution of Rising Expectations in Zuid-Afrika. Sukarno gaf het
voorbeeld van een koelkast en een auto voor blanke arbeiders in
het Westen. In Zuid-Afrika coëxisteren twee werelden naast elkaar. Een eerste wereld van blanken met een minderheid van vijf
miljoen en een derde wereld van dertig miljoen gekleurde volkeren. Het is iets anders of een Indonesiër een Amerikaanse staalarbeider in een slee ziet rijden of dat een zwarte burger letterlijk dagelijks waarneemt hoe zijn blanke medeburgers – althans in zijn
ogen – in luxe, overdaad en verkwisting leven. Ik vraag me dan
ook dagelijks af, vooral bij het kijken naar televisie, of Sukarno nu
ook gesproken zou hebben over de „window” van de zwarte naar
de blanke Zuid-Afrikaan toe – hoe zwarte minds hetgeen zij door126
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4 september 1972

New York
De tape met Marshall McLuhan is prima geworden.171
„The entire world is a happening,” zei hij. Hij sprak over the
new journalism van Truman Capote en Norman Mailer. Hij vond
het schitterend dat wat er nu rondom een politieke conventie
in Chicago gebeurde daadwerkelijk ook via televisiebeelden
werd gerapporteerd.
Hij adviseerde de antropoloog Edmund Carpenter te interviewen. „His wife is French, heir to one of the richest oil fortunes
in the world. He will be quite a surprise on your list. Ask Carpenter to tell you what happens if you give natives a camera to
record their own culture. No-one can beat him on anecdotes
on the inside foolishness of the establishment.”
Hij adviseerde om vooral president Sukarno in mijn serie op te
nemen. Hij bleek zich niet bewust van het feit dat Bung Karno
in 1970 was overleden. Hij noemde ook de antropoloog Edward Hall als een autoriteit die niet mocht ontbreken. Hij vond
William Irwin Thompson iemand die zijn ideeën had gegapt
en ze gewoon verder had uitgebreid. Nee, hij had Thompson
nooit persoonlijk ontmoet. Zoiets begrijp ik dan niet. Ik begin
te ontdekken hoe het geleerde gezelschap over elkaar denkt en
spreekt. Vrij onfris. McLuhan zou het wel zeer op prijs stellen
Aurelio Peccei te ontmoeten. Dat was tenminste iets.
Ben weer eens een Parker 61 verloren.
Mark Spitz heeft nu zes gouden medailles met zwemmen op de
Olympische spelen gewonnen. Een buitengewoon aantrekkelijk ventje. Maar zijn teammate heeft gezegd: „He is a good
swimmer, but I won’t be his friend.” Zo zie je, you can never tell.
Twee kaarsen in St. Patricks op mijn gebruikelijke pélerinage aldaar.
171 Zie Willem Oltmans, On Growth, Putnam and Sons, New York 1974.
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lopend concreet om zich heen waarnemen in werkelijkheid verwerken. Daarbij komt dat het maar al te dikwijls lijkt of blanke televisiemakers zich absoluut geen rekenschap schijnen te geven hoe
hetgeen van wat zij van het leven der blanken onder elkaar laten
zien op het gekleurde gedeelte van het land moet overkomen.
Ook de nieuwslezeressen zijn dikwijls met protserige juwelen behangen. Meer eenvoud en bescheidenheid van de zijde der „rijke”
blanken zou op zijn plaats zijn bij de overgang van voor velen
schokkende veranderingen naar een grotere gelijkheid tussen
blank en gekleurd binnen de grenzen van modern Zuid-Afrika.
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William I. Thompson geeft een twee pagina’s lang interview
aan Time.172 Hij schreef At the Edge of History,173 dat wordt vergeleken met Charles Reichs The Greening of America174, dat ik
vorig jaar inkeek. Reich, een professor Rechten van deYale
universiteit, voorspelde een soort „transcendent revolution that
our young people are proposing, based on the intuition that
each of us can transform his own personal life now without
waiting for the world to be right, can save us now (…). It will
not be like revolutions in the past. It will originate in the individual and with culture, and it will change the political structure only in its final act (…). This revolution is a movement to
bring man’s thinking, his society, his life to terms with the revolution of technology and science that has already taken place
(…). The transformation that is coming invites us to re-examine our own lives (…). At the heart of everything is what we
shall call a change of consciousness.”175
William Thompson: „The intriguing idea about the Club of
Rome is its incredible sophistication as a prestige structure.
They finesse the whole power situation by not even trying to
go for power. They say: We are going to show you in our
computers that disaster is ahead of us. However we happen to
be just sitting here cornering the market on disasters, and so we
are ready when you want to buy disaster control. We’ll solve
the planet for you (…). I am suspicious (…). I think it’s a plea
for a shift of power toward technocratic international managers
(…). Futurism, I think, is ideological camouflage, and should
be very, very suspect.” Hij redeneert verder dat de opkomst
van Yoga, Zen, Subud, Sufism „and all of the other newly popular religions – is trying to create an ideology for the planet that
can relate to the limits to growth: non agression on nature: different relationships between men and women: a mysticism that
is rooted in the physical, as it is in, say, Yoga. These thin, new,
mythic forms of imagination that seem to be unrelated, should
be included in books like the Club of Rome’s Limits to growth.”
Professor Thompson vindt dat „yogi’s and mystics world-activating, planetary men of action” zijn en daarom bij de Club
van Rome behoren te worden betrokken. Misschien was het
een poging van Aurelio dit ook te doen door mij in de richting
van Sufi-meester Idris Shah te dirigeren. Thompson spreekt
eveneens over Marshall McLuhan, Ivan Illich, Jacques Ellul,
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Time Magazine, 21 augustus 1972.
William I. Thompson, At the Edge of History, Harper & Row, New York 1970.
Charles Reich, The Greening of America, Random House, New York 1970.
Uit The Greening of America.
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176 The New York Times, 31 december 1971.
177 Harpers Magazine, september 1972.
178 Aurelio Peccei, The Chasm Ahead, MacMillan Company, New York 1969.
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Herman Kahn, Arnold Toynbee, denkers van nu die ook op
mijn lijstje staan. Het lijkt steeds meer of ik een grote „familie”
ga interviewen.
In mijn informatiemap zie ik dat ik vorig jaar reeds met
Thompson bezig was. In 1971 schreef hij een artikel over The
individual as institution. Hij bouwde kennelijk op Charles Reich
verder.176 Een dag later schreef hij: „The mystic have been claiming for centuries, that we are all leaves of a single tree, but
only with the planetary ecological crisis has it become clear just
how much we are all one single organism. Each age has its own
religious perspective. The Protestant ethic was appropriate for
the spirit of capitalism. Yoga is appropriate for the spirit of the
planetary electronic era.” In mei 1972 volgden twee artikelen
op de Op-Ed pagina van de Times: BEYOND CONTEMPORARY
CONSCIOUSNESS. Die man interesseert me in hoge mate. Ik
vind trouwens nog een heerlijke uitspraak van hem: „Beethoven on a desert island would not whistle in sonata form.”
Of de duvel er mee speelt staat er in Harpers magazine van deze
maand een artikel van tien pagina’s van William Irwin Thompson: THE INDIVIDUAL AS INSTITUTION.177 De ondertitel: The
example of Paolo Soleri. Hij meldt dat architect Soleri „is attempting to redesign the urban civilization of earth (…). Arcology is
what Soleri calls his union of architecture and ecology. It is
even more than that, for this student of Teilhard de Chardin
has made arcology a consummation of the evolutionary process
itself (…). For Soleri, the way out is not far-out (to the stars)
but far-in: implosion not explosion.” Dit artikel dat rijkelijk is
geïllustreerd met fantastische tekeningen van Soleri over toekomstige steden, is van een ongekende creativiteit in denken
en ontwerpen.
Thompson roert ook Aurelio aan. „Peccei, with his Club of
Rome, is a clear example of a multinational manager in search
of a new concentric order. In his book The Chasm Ahead 178 Peccei longs for a new kind of ecclesiastical hierarchy and he wishes to see The Great Four (America, Russia, Europe and Japan)
create a planetary interlocking directorate to overcome our
ecological crisis and establish a new reverence for civilization
and Holy Mother Nature. Because these new managers have
such Vatican sensibilities it is small wonder, that some students
of multinational corporations see them as reminders of another
era (…). While Peccei is working for transformation at the top,
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another Catholic critic, Ivan Illich, is working on the very
foundation of bourgeois Protestant society – the school.” Het
staat voor mij vast dat ik ook Ivan Illich wil ontmoeten. Niets
lijkt belangrijker – in mijn ogen – te bestuderen dan wat te
doen met de new arriving minds on this planet.
Hij noemt ook B.F. Skinner en José M.R. Delgado, de neurofysioloog, verbonden aan de School of Psychiatry van de Yale
University. Zij moeten beiden deel van de serie uitmaken. In
1971 las ik een omslagreportage in Time 179 over Delgado’s hersenonderzoek. Hij hield zich bezig met „the implantation of
electrodes in the brain in studying radio stimulation in social
behavior”. Delgado baarde opzien toen hij via radio remote control een stier die op een rode vlag afstormde kon laten stilhouden. Griezelig, maar een feit.
Zag de film The Candidate met Robert Redford. Na in 1970
The Selling of the President in 1968 van Joe McGinnis gelezen te
hebben, zat er weinig nieuws in.180 Maar Redford is exciting to
watch; net als Mark Spitz.
Lees The Pentagon of Power, The Myth of the Machine, van Lewis
Mumford.181
Zag een tweede film vandaag, Butterflies are free, over de blinde
jongen, Don. I liked it.
Mark Spitz haalde een zevende gouden medaille.
5 september 1972

Nam de pendeltrein naar Boston. Connecticut ziet er vanuit de
lucht uit als een uitgestrekt park van villa’s, bungalows, sportparken, zwembaden, welvaart ten top. En om de haverklap zie
je een klein vliegveld waar vijfentwintig privé-toestellen staan
geparkeerd. Iets verderop, twee landingstrips met een vijftigtal
toestellen.
Reed met de Trailways van Boston naar Woods Hole, Massachusetts voor de ontmoeting met Albert Szent-Gyorgyi. Hij
had op 17 augustus vanuit het Laboratory of the Institute for
Muscle Research at the Marine Biological Laboratory geschreven dat hij bereid was tot een gesprek. Ik had The Crazy Ape
gelezen, plus een aantal artikelen die de laatste tijd van zijn hand
op de Op-Ed page van de Times was verschenen. Ik vroeg hem
of het tijdstip van aankomst niet conflicteerde met zijn avondeten. Hij antwoordde: „I don’t think of dinner; please come
179 Time Magazine, 19 april 1971, pp. 29-34.
180 Joe McGinnis, The Selling of the President in 1968, Trident Press, New York 1969.
181 Lewis Mumford The Pentagon of Power, The Myth of the Machine Harcourt, Brace &
Javanovich, New York 1964, 1970.
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182

LBJ kwam aan de macht door Lee Harvey Oswald, en Nixon door Sirhan Sirhan die
Bobby Kennedy vermoordde.
183 In On Growth, Putnam & Sons, verscheen een betrekkelijk kort gesprek. In mijn dagboek zaten met potlood opgeschreven notities, gemaakt toen de taperecorder al
was gestopt.
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early.” Ik geloof intussen dat ik met Peter in 1968 op deze weg
reed toen we op weg waren naar Jan Cremer. Cremer had toen
een huis in Woods Hole gehuurd.
Het is een lieflijk plekje. Haventje, schepen, vissers, een prachtige baai, ondergaande zon. Magnifiek.
Professor Szent-Gyorgyi haalde me van de bus af. We reden
naar een oud huis, vol houten lambriseringen, zoals op De Vinkenhof van grootmoeder Poslavsky in Bosch en Duin. Het huis
rook er zelfs naar. Er stond een vleugel met een hoes erover,
want hij speelde niet. Hij lijkt wat moeilijk te horen en schijnt
bezoek ontwend te zijn. Het is ook moeilijk voor hem de vragen exact te beluisteren, wat ik aan zijn antwoorden merkte. In
dit opzicht was het geen gemakkelijke ontmoeting.
Hij noemde Robert Kennedy „a crazy boy”, en zei: „Our last
two Presidents were helped into office by assassins.182 So what do
we have? We have assassins for President. George McGovern
was too decent to become President, also far too sincere. Richard Nixon adores now President Khan of Pakistan. They are
all crooks. The one likes the other. Nixon simply freed Lieutenant William Calley, a soldier who killed at least 200 civilians,
women and children with his own hands. Peace can only come
when it is recognized that a murderer is a murderer when he
kills life, all life. Our Presidents keep thinking like Hitler and
Mussolini, that they can win a war. So they send the bombers
over who kill from 5.000 feet. There are more intelligent solutions to our problems, including in Asia, than sending fleets of
bombers. It is as if I would try to solve an equation with an axe.
As long as our leaders win, everything is alright, no matter how
many from us or from the other side get killed. If Nixon loses,
it would be the greatest luck that could befall on mankind.”183
„Toen ik jong was,” vertelde hij verder, „schreef ik ideeën op.
Dit leek zin te hebben. Nu leest de jeugd alleen nog waar ze
zin in hebben. Ze schrijven zelf niets meer. Hun minds worden
overspoeld met rommel. Wat heeft het nog voor zin om je tot
de jeugd te richten? Ze leren tegenwoordig bovendien niet meer
om zich behoorlijk uit te drukken, opdat iedereen begrijpt waar
ze het over hebben. De gewone man begrijpt er in het huidige
Amerika al helemaal niets meer van. Dus waarom zouden zij,
die nog wel schrijven, tact moeten aanwenden? Het is gewoon
zaak je mond open te doen op de meest directe en duidelijke
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wijze. De vraag inzake Richard Nixon is geen andere dan hoe
met een crimineel om te gaan. Zulke types zijn niet met zijden
handschoenen aan te pakken. Het lijkt wel dat hoe intelligenter
mensen vandaag de dag zijn hoe grotere lafaards. Nu we met televisie worden overspoeld lijkt schrijven nog minder zin te hebben. Tachtig percent van hun vrije tijd besteedt de jeugd aan
televisie. En wat krijgen ze te zien? Rubbish! Wat kan je anders
van een dergelijke toestand verwachten dan complete rotzooi?
Amerika is een rijk land. Wat voor moois zouden we de jeugd
niet kunnen laten zien. Maar wat krijgen ze voorgeschoteld? Silly nonsense! Het leven zou zo anders en zo ongelooflijk mooi
kunnen zijn.” Hij sloot even zijn ogen. „Nee, de jeugd geeft
weinig hoop. Ik vrees dat de hoopgevenden onder hen oud
zullen zijn voor zij de macht in handen hebben kunnen krijgen.”
Ik zat rustig naar de oude baas te luisteren, die me overigens in
meer dan een opzicht aan George de Mohreschildt deed denken. George een Rus. Albert een Hongaar.
Nam een beetje weemoedig afscheid van deze mij uiterst sympathieke man. Ik vroeg hem of hij zich kon indenken dat ik na
de oorlog en op jonge leeftijd al het vaste besluit had genomen
geen kinderen te krijgen. En met zijn lieve ogen antwoordde
hij dat het begrijpelijk was: „That one hesitates to create life in
this world under these conditions.”
21.00 uur
Er komt een veerboot aan. Met aandacht keek ik naar de dozijnen volgeladen stationwagons, uit Ohio, Nebraska, Connecticut, overal vandaan, die naar Nantucket waren geweest. Honden, planten, fietsen, en vooral dozijnen kinderen. De zomervakantie loopt ten einde. Wat zijn ze welvarend in dit land.
Maar de woorden van de bejaarde Nobelprijswinnaar weerklonken in mijn hoofd: wat doen ze met hun welvaart?
6 september 1972

Boston, Statler-Hilton, Room 1491
Mark Spitz heeft München onmiddellijk verlaten na de ramp
met het Israëlische team, waarbij elf leden van de Israëlische
equipe zijn omgekomen. Dit herinnert de wereld aan het onmiskenbare feit dat er feitelijk nog altijd een ongebluste brand
woedt rond Israël. Wie heeft dit vuur aangestoken, laten we
daar eens bij stilstaan? Er werd over het lot van Arabieren en
Palestijnen beslist zonder de geringste medezeggenschap. Een
ezelsveulen op televisie was van mening dat de Spelen vanwege
132
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16.15 uur (subway)
Heb een uur met B.F. Skinner in zijn werkkamer doorgebracht,
in het souterrain van zijn huis. Hij leek me a frail, rather dry university professor in tegenstelling tot zijn vrouw, een gezellige,
grote, blozende, tonronde tante. Hij liet me een groot album
zien met reviews over zijn werk: „Ninety-five per cent of the
reviews on ‘Freedom & Dignity’ were mean or downright debasing,” vertelde hij. Hij scheen zijn giftigste pijlen te bewaren
om op Noam Chomsky af te schieten. „Chomsky simply misses my point,” aldus Skinner. Wat dacht hij van Mary McCarthy? „Too emotional, the Chomsky type.” En Elisabeth MannBorghese, de vriendin van Aurelio? „She wrote a book on dogs
and dedicated it to me.” Hij liet het boek met haar handtekening zien. „But I don’t think she could contribute any deep
184 Ieder interview werd de geïnterviewde ter goedkeuring toegezonden.
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de Israëlische doden onmiddellijk stop hadden moeten worden
gezet. What about Vietnam, Burundi, Bangla Desh? Een joods
meisje in Jeruzalem verklaarde dat Israël meteen een aantal
Arabisch gevangenen behoort dood te schieten. Oog om oog,
tand om tand. En dan?
Om precies 10.00 uur was ik bij de econoom Paul A. Samuelson op het Massachusetts Institute of Technology die dit jaar de
Nobelprijs voor zijn hele werk heeft gekregen. Zijn kantoor was
een bende. Er stonden een paar afgetrapte schoenen. Hij wilde
eerst weten wat anderen over de Club van Rome en het rapport van Forrester en Meadows hadden gezegd. In tegenstelling
tot Forrester scheen hij nogal kritisch over Dennis Meadows,
die in lucht was opgegaan: „And now none of us can look at
his equations, or how he arrived at his conclusions. Do you
know,” vroeg hij, „that recent research has revealed that the
Dutch people are the happiest and the Greeks and the Uruguayans the unhappiest?” Ik antwoordde er absoluut niets van te
geloven en zei dat ik ook die cijfers wel eens nagetrokken wilde zien.
Maar daarop trok hij al snel van leer en gaf een cadens die in mijn
interviewboek is opgenomen.184
Het is 14.50 uur. Ik zit niet ver van het huis van B.F. Skinner in
Old Dee Road op een stoeprand te luisteren naar iemand die
piano speelt, tot het 15.00 uur is. Ik dacht: „Was ik maar vast
zover met spelen.” Ik heb in de Harvard bookshop rondgeneusd
en dacht steeds: kon Peter hier maar zijn, want er waren zoveel
boeken die hem hevig zouden hebben geïnteresseerd.
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thoughts to your book.” Ivan Illichs ideeën vond hij niets:
„Too superficial.”
Intussen, naar hem luisterende, kwam de gedachte bij me op dat
behavioral scientists – zoals ik nu deed in mijn gesprekken over
Limits to growth – feitelijk betrokken dienden te worden bij het
werk van Forrester en Meadows, dus de Club van Rome in
haar geheel. Ik zei dat ik het gesprek met hem in Playboy uitstekend had gevonden. „Well, Mr. Oltmans, the Playboy guy only
talked about himself.”
„Szent-Gyorgyi finds your ideas unintelligible,” vertelde ik
hem. Eigenlijk zei hij: „I think, I am an intelligent man, but I
do not understand what Skinner is saying.” Skinner negeerde
dit commentaar van Szent-Gyorgyi en vertelde dat er, na
Chomsky’s aanval in the New York Review of Books, twee brieven naar het blad werden gezonden en dat de redactie had geweigerd ze te publiceren. Zo gaat het inderdaad maar al te dikwijls.
De fijnste ontmoeting vandaag was met mijn vriend Jonathan
Raymond, a big guy, tall with wavy long hair. Hij zei zijn shirts bij
de Salvation Army te kopen en ze dan een nieuwe kleur te geven.
Hij was naar Californië gelift en had deze zomer zelfs New
Foundland bezocht. Bij het overschrijden van de Canadese
grens had hij zijn grass in zijn anus verstopt. „Maybe, some day
I will also make you stand with your legs wide out (…).” zei
hij. Als altijd vroeg hij naar Peter. Hij gaat weer een taxi rijden.
Het liefste zou hij ergens in Colorado een kleine boerderij gaan
beheren. Hij woont nu met een jongen samen „who doesn’t
bother me”. In tegenstelling tot de jonge dame van vorig jaar.
Hij is nu 27, net als Peter.
7 september 1972

Zond Robert Walker van het American Program Bureau een
brief dat indien ik niet per 21 september van hem hoor wat ze
voor plannen voor lezingen hebben, ik het zogenaamde contract als vervallen zal beschouwen. Het APB speelt spelletjes.
Heb er geen zin in. Dan maar geen lezingen.
Op het postkantoor, waar ik tapes naar Bruna verzond om te laten uitwerken, beklaagde de beambte zich over de moord op
elf Israëli’s in München. Ik zei: „Man doe niet hysterisch, jullie
doden dagelijks duizenden mensen in Azië. Dat gaat al jaren
door en jullie merken het niet meer.” Hij keek als door de bliksem getroffen naar een collega en zweeg.
In Boston hangen de vlaggen halfstok voor de elf Israëli’s. In
het Congres werd zelfs unaniem een motie aangenomen tegen
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Logan Airport, American Airlines, flight 2
Op weg in een 747 naar San Francisco. Zie een zalige vent:
bruingebrand, gezond, clean, met mooie body shapes; zoals hij
daar staat, wijdbeens, relaxed, snor, grey short sleeves, har-shirt,
jeans, knopen op zijn gulp, zijn handen gekruist op zijn borst.
Hij is met een meisje dat er even appetijtelijk uitziet in kale
jeans.
Tijdens de security check werd een kleine schaar, waarmee ik
kranten knip, weggehaald. Deze reist in de cockpit mee. „People have been assasinated with it,” zei de man.
„Ik heb er nog een in mijn toilettas,” zei ik. Die ging dus ook
mee voorin.
Het is een prachtige late zomerdag. Zo’n eenentwintig graden
celsius en een blauwe lucht. Ik schreef Tom Wicker, en na hem
te hebben gecomplimenteerd met zijn beschouwingen, vroeg
ik hem waarom hij niet duidelijk maakte dat Amerikanen feitelijk de worst terrorists in de wereld waren.
Ik was verbaasd over Jonathans reactie, toen ik hem vertelde
dat HOM Peter voor al hun fashionshows gebruikten. „Because
he has the perfect body.”
„Yes,” reageerde hij, „and the organizers of the show would
like to suck his dick…” Wat waar was.
Tien interviews voor mijn boek zijn binnen: Mead, Huxley,
Toynbee, Skinner, Tinbergen, Waddington, McLuhan, Samuelson, Szent-Gyorgyi en Shah (maar die telt eigenlijk niet mee).
Professor Samuelson adviseerde ook Leonard Ross te benaderen die Limits to growth in de New York Times heeft afgekraakt.
Uitstekende gedachte. Het is trouwens een feit dat mijn swing
away van politiek en politici naar wetenschap en wetenschap135
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agressie en wreedheid van de Arabieren. Alsof de Israëli’s zulk
lieverdjes zijn. Alsof er geen bloed aan joodse handen kleeft.
Het is nu inmiddels duidelijk geworden dat de Arabische terroristen pas nadat de Duitse politie het vuur opende aan de gang
zijn gegaan.
De hysterie heeft natuurlijk ook het Witte Huis bereikt. Meneer
Nixon heeft de wereld al opgeroepen om alle banden met Arabische landen te verbreken en spreekt van „Arab outlaws”. Dit
land is ernstig ziek. Szent Gyorgyi zegt juist dat West-Europese
staten alle banden met Amerika zouden moeten verbreken,
omdat Washington handelt als een outlaw. Ik ben het met
Szent-Gyorgyi eens. En helemaal.
Ambassadeur Howard P. Jones heeft zich uit de Cristian Science
Monitor teruggetrokken en woont nu op Hawaï.
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pers eigenlijk door Peter is veroorzaakt. Toen ik in 1968 bij
Richard Thieuliette in New York’s Fifth Avenue woonde, vond
ik door mijn contact met Peter de inspiratie, om een geconcentreerde aanval te ondernemen op het onderwerp psyche,
psychologie, mind, filosofie en all the rest. Dat is de ware aanloop geweest naar het werk, waar ik nu mee bezig ben.
Lewis Mumford wijdt een interessante passage aan de „overfeeding of books”. Universiteiten zijn ten einde raad waar ze
alle boeken moeten laten en „information retrieving” is vooral
een probleem geworden. Waar kan je vinden wat je nodig
hebt? „Without self-imposed restraints the overproduction of
books will bring about a state of intellectual enervation and depletion hardly to be distinguished from massive ignorance.”185
Mumford heeft ongetwijfeld gelijk. Maar er komen ook steeds
meer mensen bij. Mensen hebben steeds meer te vertellen, doen
onderzoek, ontdekken nieuwe waarheden, en schrijven er over.
Daar ben ik immers zelf toch ook mee bezig? Ik heb nooit anders gedaan dan schrijven.
In de Harvard University bookshop vond ik alleen al over psychologie vijf planken met boeken, tien meter lang. De hele
psychologiesectie, zelfs de meest waardevolle boeken eruit, kan
geen mens werkelijk allemaal ooit lezen.
Bill en Marjorie Kellogg186 haalden me af.
8 september 1972

Los Altos Hills
De fysicus John Platt heb ik om 10.00 uur geïnterviewed en de
bioloog Paul Ehrlich om 14.00 uur. Beiden terrific gesprekken.
Lunchte met Marjorie op een terras in Stanford University.
John Platt schreef een uitvoerig essay over B.F. Skinner, dat ik
nu lees. Peter moet alles over Skinner lezen, want dat zijn onderwerpen die hem werkelijk zullen interesseren.
Bill Kellogg noemde Paul Samuelson een van de rijkste economen in het land. Hij voelde ook een soort van minachting voor
Paul Ehrlich. „He doesn’t care whether his facts are right. For
him all problems boil down to population.” Dat leek me overdreven.
Marjorie zette me in de late middag op de Air Terminal af. Ik
overnachtte in de steam bath aan de Turk Street. Twee blow-jobs.
To prove my virility? My manhood?
185 Lewis Mumford, The Pentagon of Power. NY: Harcourt Brace, 1970. p. 182.
186 Mijn enige getrouwde vrienden in Californië. William Kellogg was hoofd van het
Science Department bij de Lockheed fabrieken.
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9 september 1972

Scottsdale, Arizona
Ik bereikte het huis waar Paolo Soleri, de futuristische architect woont. Zijn moeder zei dat hij sliep. Alles maakte een
shabby en geïmproviseerde indruk, bijna armoedig. Maar dat
zegt nog niets. Er liepen wat studenten rond, misschien vijf, en
de enige die echt vriendelijk was was een witte kat. Eigenlijk
wilde ik het liefst weer zo snel mogelijk weg.
Mevrouw Soleri reed me naar de Holiday Inn, waar ik George
de Mohrenschildt in Dallas belde. Toen ik George aan de telefoon kreeg zei hij als eerste reactie: „Oh, I thought you were
Lee Harvey Oswald.” Nu kreeg ik Jeanne de Mohrenschildt
die antwoordde: „I will murder you, so you can stay longer…”
Ik vroeg haar of zij me van het vliegtuig kwamen halen en of
ze de groeten aan George wilde doen. „I will not.”
„Why?”
„Because I hate him.”
Probeerde een CBS-crew te krijgen om in Pittsburgh dr. Cyril
Wecht te kunnen filmen. Dit lukte niet want, zeiden ze, ze
187 Mijn oudste vriend van het Baarns Lyceum.
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Wat mijn komende boek vooral zal moeten belichten is the
mind. Alles draait letterlijk om wat er gebeurt of niet gebeurt in
de soep in ons hoofd, die we de brain noemen.
To teach a student to study is to teach him self-management. –
B.F. Skinner.
Vlieg naar Phoenix, Arizona. Daar moet Wicher de Marees
van Swinderen wonen. Zal ik hem gaan zoeken?187
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werkten alleen nog voor Ben van Meerendonk van de NOS in
New York. Alles loopt altijd prima en vlot behalve wanneer je
op zaken stuit waar je lieve landgenoten bij zijn betrokken, dan
zit je weer midden in de intriges tussen Enkelaar en Hagedorn,
tussen Hagedorn en mij en tussen noem maar op. Ik antwoordde niets met Van Meerendonk te maken te hebben en rechtstreeks onder Carel Enkelaar te werken. Nu komt er misschien
een crew uit Philadelphia.
Het gesprek met Soleri verliep moeizaam. Hij warmde slechts
heel geleidelijk op. Als opwekkende noot voerde ik aan de
Amerikaanse jeugd aantrekkelijk en bemoedigend te vinden.
Hij antwoordde: „Ik zeg wel eens: je zou Amerikaanse studenten een Europese omgeving moeten kunnen aanbieden.” Hij
voegde er aan toe dat het hem voortdurend verbaasde hoe studenten in Amerika nog vrij behoorlijk op hun pootjes terechtkwamen, omdat kleine kinderen bijna altijd een pest waren. Ik
geloof ook dat hij nog altijd moeite heeft zich exact in het Engels uit te drukken.
Mevrouw Soleri, een Amerikaanse, scheen de propaganda te behandelen. Ze vertelde dat in Phoenix de grootste tentoonstelling ooit zou worden georganiseerd: „Met honderden modellen, waaronder die van Paolo.”
„Sssttt,” zei Soleri, die me deed denken aan een figuur uit een
Fellini-film, „there were forty…”
Hier zit een man, in de woestijn van Arizona – terwijl zachte
muziek van Samuel Barber via luidsprekers over zijn project
wordt uitgezonden – die zich bezighoudt met het scheppen
van revolutionair andere „environment” en „living conditions”
voor de toekomst. Samen, met voornamelijk vrijwilligers, is hij
daadwerkelijk bezig een toekomststad te bouwen. Hij had in
Stockholm Aurelio Peccei benaderd en hem iets van zijn documentatie gegeven, maar beklaagde zich dat zijn landgenoot
hem had gebruskeerd. Nu begrijp ik dat hij Peccei om financiële steun voor zijn droomproject had willen vragen. Aurelio
moet langzamerhand een zesde zintuig voor „bedelaars” hebben ontwikkeld (inbegrepen mij).
Paolo Soleri’s uitgangspunt is: een zodanige brug tussen materie en geest bouwen dat materie in geest opgaat. Hij ziet de hedendaagse Westerse mens als iemand, die zich psychologisch en
massa-hysterisch in de unieke positie bevindt van een bestaande en levende ramp. „By a chorus of knowledgeable consent,
we are not only obstructing the construction of a better world,
we are close to bringing life to a crashing halt.” Hij is het met
Teilhard de Chardin eens dat om een betere mens te krijgen,
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10 september 1972

Als een blok geslapen. Constant van mijn ouders gedroomd.
Zij kwamen terug uit Zuid-Afrika. Ik wilde dat zij op Amerbos
zouden wonen. De droom had ook weer met oorlog te maken
en er was sprake van vluchten of niet vluchten.
Ik maakte een vroege wandeling, toen het nog donker was,
woestijn all around. De krantenjongens op hun fietsen bezorgden de zondagsbladen. Amerikanen zijn allesbehalve lui. Een
wegrestaurant was om 06.00 uur open, fully staffed.
Het eerste nieuwsbericht opende met de melding dat na dertien
uur delibereren de Sovjet-Unie het basketbal met een gouden
medaille heeft gewonnen. Nu kunnen de Russen op de grond
rollebollen, maar die doen gelukkig niet zo krankzinnig. De
sportieve Amerikanen stemden unaniem tegen aanvaarden van
het zilver. Het is het typische Amerikaanse verwende-kindsyndroom, wanneer ze hun zin niet krijgen.
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men de omgeving moet zuiveren en verbeteren. Maar moet
men niet een stap verder gaan en is het niet the mind of man die
uitgemest zou moeten worden?
Terug in de Holiday Inn volg ik een reconstructie op ABC-televisie van wat er in München gebeurd is. Willy Brandt moet Anwar Sadat hebben willen bereiken, die niet beschikbaar moet
zijn geweest. De Duitse politie ging er van uit dat wanneer er
vier Arabische terroristen zouden zijn doodgeschoten, de rest
zich zou overgeven. Altijd weer hetzelfde liedje: het Westen
weigert rekening te houden met de Arabische mentaliteit, waarbij het als een eer wordt beschouwd voor de Arabische zaak te
sterven.
In de basketbalwedstrijd tussen de US en de USSR heeft ook iedereen zich als Hottentotten gedragen: niemand weet of het 49
– 50 of 50 – 49 moest zijn. Er werd van blijdschap op de grond
gerold wanneer er een punt tegen de Sovjet-Unie werd gescoord. Pandemonium, want wie heeft er gewonnen? Dit heeft
natuurlijk geen moer meer met sport te maken. Het zijn de
koude-oorlogemoties die worden botgevierd.
John Platt wijst er op dat B.F. Skinner geen rekening houdt met
agressie als een onontkoombare menselijke geaardheid die in
ons werd geplant gedurende de evolutie van mensaap naar mens.
Skinner acht deze geaardheid eenvoudig hanteerbaar via zijn
methode van „positive reinforcement”. Soleri kon dit ook niet
volgen en dacht dat de stelling dat „de wil” gehanteerd zou kunnen worden via positive reinforcement een fictie was. Wie zal het
zeggen? Wat bij Skinners duiven werkt, werkt dat ook bij ons?
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Zwembad
Een mier is bezig een dode glazenwipper, many times his size, te
vervoeren. Quo vadis?
„Privacy, simply means that your eye cannot see my sunbeam
and your ear cannot be at this point of resonance, so you cannot know the private and ever-changing inputs of my initial
state.” – John R. Platt.
American Airlines, flight 498
Dallas, Texas
„A society, like a man, is educated by events, it does not survive.
The only power in the world that moves men to large efforts is
the gap between what is and what might be. Anticipated improvements or advantages are converted into personal reinforces for present action.” – John R. Platt.
Kocht Tobler-bonbons voor Jeanne.
George de Mohrenschildt was aan de gate,gezond en bruin als
altijd. Hij deed de kap neer van Jeannes auto met de nummerplaat Nero, genoemd naar haar lievelingshond.
Jeanne brandde wierookkaarsen. Ze worden steeds gekker.
George vertelde dat vrijwel meteen na het bekend worden van
de bevindingen van dr. Cyril Wecht in Pittsburg dat er meer
dan één moordenaar van JFK moest zijn geweest, hij meerdere
vreemde telefoontjes had gekregen. Hij leek vooral nogal gealarmeerd door het feit dat zijn zwarte adresboek spoorloos
verdwenen was: „with literally all my addresses.” Het was uit
huis gehaald, terwijl hij met Jeanne op reis was. „They might
have been able to get a pass-key to the apartment or something
like that,” zei hij.
Zijn vriend Thomas188 was inmiddels benaderd door mevrouw
Priscilla Johnson McMillan, de zogenaamde journaliste die Lee
Harvey Oswald indertijd in Moskou interviewde (waarvan niemand begreep hoe haar dit was gelukt), om hem uit te horen
over George en Jeanne de Mohrenschildt. Zij schijnt een boek
over Lee en Marina te schrijven. Ze was vooral belangstellend
om de hand te kunnen leggen op de foto van Oswald met het
fameuze geweer, waarmee hij JFK zou hebben doodgeschoten.
Dit was het plaatje die de De Mohrenschildts na de dood van
Oswald in een doos met foto’s, die de Oswalds hadden teruggestuurd, volkomen bij verrassing hadden gevonden. Er stond
een opdracht van Oswald op de achterzijde voor zijn vriend
George. Ze hadden mij die foto’s jaren geleden al gegeven.189
188 Ik kende die man ook; hij was een tycoon in het verzekeringswezen.
189 Zie fotokatern in Memoires 1967-1968.
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190 In haar boek (Priscilla Johnson McMillan, Marina and Lee, Harper and Row, New
York 1977) zou een kopie van die bewuste foto verschijnen.
191 Later zou ik Marcuse toevoegen, misschien wel om George een plezier te doen.
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Later, toen ik alleen met hem was, vroeg ik George waarom hij
niet wilde dat deze mevrouw die foto kreeg. „I don’t want to be
gotten known by her,” antwoordde hij.190 George benadrukte
verder, en ik ving de opmerking als tevens aan mij gericht op,
dat hij twee advocaten had aangesteld, één in Washington en
één in Dallas. Mevrouw Johnson had een aangetekende brief
gekregen dat iedereen die onzin over hem schreef, onmiddellijk in rechten zou worden aangesproken. Dat was dus wat Aurelio Peccei bedoelde met voorzichtigheid in acht nemen.
Hij las een boek van Claude Lévi-Strauss maar zei: „I do not
understand his language.” Hij zette zijn bril op en bekeek mijn
voorlopige lijst van interviews. Hij vond Norman Cousins niet
belangrijk genoeg: „And why don’t you meet Herbert Marcuse? You don’t want people from the left?”
„Actually no. I don’t look for leftists or rightists, I simply want
scientists. Left and right continuously change and will disappear anyway.”191
Ik zie mijn komende boek eigenlijk als een brug tussen de kudde en de wetenschap. Marcel Proust schijnt gezegd te hebben:
„To recapture the past is labour in vain: all effort of our intellect must prove futile.…” Waarom schrijf ik dan een dagboek?
Omdat ik het er faliekant oneens mee ben. Het huidige interviewboek dat ik schrijf is een snapshot van nu, een beschrijving
van wat een aantal mensen van belang op dit moment denken
en doen. Mijn dagboek, minutieus bijgehouden – straks zelfs
over een halve eeuw – zal wel degelijk een reflectie van het
verleden zijn, en zal dat uitstekend in zo breed mogelijke zin
(inbegrepen mijn dromen en liefdesavonturen) uitbeelden.
Vandaag was de openingsceremonie op Bishop College, waar
George Russisch en geschiedenis doceerde. Hij had zijn professoren robe voor honderd dollar laten maken. Ik droeg het geval
voor hem naar de auto. Hij zei: „Dit is in ieder geval beter dan
een SS-uniform.” Gisteren zei hij, toen we van het vliegveld
naar huis reden, tussen neus en lippen: „If it would become
known, that I did have something to do with the assassination,
I would become President of the biggest Bank in Dallas.” Hij
schijnt ook Franse les te geven aan een andere all-black school.
Hij schijnt zeer op jongeren gesteld te zijn.
Wat me opviel was dat zowel George als Jeanne bij onze gesprekken herhaaldelijk de opmerking maakten: „write this
down for your memoirs.” Toen we na het eten naar het zem-
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bad liepen vroeg ik George of hij dacht dat de moord op JFK
ooit uit zou komen. „Surely, some day, someone will make a
confession.”192 Het griezelige is dat Gerard Croiset hetzelfde
zegt.
Er schijnen nu in de andere vleugel van hun rij flats vrij veel
homo’s te wonen. George stelde me voor aan een Italiaanse
jongen, een ontwerper, die net terugkwam van autoraces,
waaraan hij in een TR-6 had deelgenomen. We plaagden hem
dat hij gay was, maar hij ontkende dit op weinig overtuigende
wijze.
George blijft zeggen dat Cubanen hebben deelgenomen aan de
moord op JFK omdat hij hen heeft verraden bij de mislukte inval aan de Varkensbaai, waarbij president Kennedy op het laatste
moment de toegezegde dekking uit de lucht had teruggetrokken. De Cubanen hadden volgens hem een „perfect case again
Kennedy”. Alle Cubanen op zijn school waren eenzelfde mening toegedaan.
Jeanne de Mohrenschildt was nog steeds druk met Smash Line,
haar eigen zaakje. Zij ontwerpt tenniskleding. Wanneer George
vakantie heeft en geen les hoeft te geven gaan ze samen op promotietrips. George voert verder een proces over vijf miljoen
dollar uit een Nigeriaanse olieconcessie waarbij iets fout is gegaan. Ook schijnen ze nog miljoenen uit Haïti tegoed te hebben. Zodra de VS een lening van tien- of twintigmiljoen dollar
aan Papa Doc verstrekken, kunnen zij hun achterstallige rekening indienen.
Een tante uit Polen was komen logeren die zich de tsaar nog
uitstekend herinnerde en ook nog altijd in de tsaar als koning
van Rusland geloofde. Zij was verpleegster geweest in het leger
en had zodoende de tsaristische familie gekend. Ze was nu achter in de zeventig. Er volgde een verhaal over een Franse markies en een Russische prins uit New York dat ik me niet meer
herinner.
George schijnt zich aangetrokken te voelen tot negers. Hij
sprak bijvoorbeeld over een: „Six foot and something, beautifully built negroe in his class, who was openly flirting with me.
So, one day I said, ‘Look fellow, I happen to like girls’. And the
boy replied in front of the entire class, ‘but I am a girl …’.” En,
terwijl we samen vanmorgen naar een gesprek van Julie Nixon
Eisenhower op de Today Show keken, zei George: „If I had to
marry a woman like that, I would be a homo-sexual the next
morning.”
192 George zou in 1977 tegenover mij met zijn eigen bekentenis komen en werd spoedig daarna dood gevonden.
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We spraken opnieuw over Sylvester Dason. „He is dying,” aldus George. „He had a heart-attack, and he knows it, but he acts
wonderfully. He doesn’t show it. He is 83 now, you know.”
Ook sprak hij opnieuw over zijn andere vriend met een ranch,
Tito, die langs de grens met Mexico woonde. Hij is door te
veel drugsgebruik overleden. „People die like flies around
here, no wonder, because they drink themselves to death.” Hij
vindt wonen in Dallas net als deel uitmaken van een permanent
circus. Er kwam een vriendje van hem binnen, Cliff, blond,
met een Eurasian Chinese wife. Daarna arriveerde ook een Oostenrijkse dame, eveneens blond, en lelijk, die kampioen pistoolschieten in Texas was. Zij was getrouwd met een zwarte
„drag-show impersonator” die later ook nog kwam opdagen
(met inderdaad een prachtig gespierd lichaam). Een typische
collectie van De Mohrenschildt-binnenvallers. Geen wonder
dat niemand hier ooit de vriendschap van George en Jeanne
met de Oswalds heeft begrepen.
Honden spelen nog steeds een belangrijke rol. Nero is op een
uur afstand buiten Dallas begraven. Jeanne wilde me naar het
graf van het dier rijden. Gelukkig vond George dat niet zo’n
goed idee. Jeanne noemde het momenteel haar grootste probleem om haar man over te halen er in toe te stemmen dat
„een neef” van Nero aan hun gezin zou worden toegevoegd.
Ze had het over de parkeerplaats bij het flatgebouw San Nero
Plaza waar ze vogels te voedde en er zakken voer voor kocht.
George maakte bezwaar tegen deze uitgaven, maar zij antwoordde dat ze nooit naar een film of een nightclub ging, en liever geld uitgaf aan beesten.
Toch mag ik hen beiden graag. Jeanne drinkt nog altijd te veel
en wordt dan luidruchtig. George doet er niet aan mee. Wanneer Jeanne afgeeft op haar dochter (uit een vorig huwelijk) die
nu in Alaska woont, zie je dat George dit niet in orde vindt. Ze
zijn gewoon niet uit hetzelfde hout gesneden. George is basically a nobleman top down. Toen Jeanne daarna begon af te geven
op George’s eigen dochter, Alexandra, die haar veertienjarige
zoon in de steek had gelaten om in Arizona met een vriend samen te gaan wonen, verliet George eenvoudig de kamer en ging
de planten water geven. Hij wenste niet over zijn kleinzoon te
spreken. Ik had haar zelf trouwens de pas afgesneden en duidelijk gemaakt geen belangstelling in roddelpraatjes te hebben. Ze
hebben de foto, die ik in 1968 van de drie honden van toen heb
gemaakt, levensgroot uitvergroot. Hij hangt op een alles overheersende plaats in huis. Jeanne had zichzelf uit de foto weggeknipt.
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George zei het eens te zijn geweest met de moordaanslag van
Arthur Bremer op gouverneur George Wallace van Alabama.
Hij maakte een smalende opmerking aan het adres van zijn
vrouw dat zij op Nixon zou stemmen, omdat hij naar China was
gegaan (waar zij in Harbin was geboren). „Niemand in dit land
wenst Nixon te vermoorden,” zei Jeanne. Ik dacht, ja, ja, omdat hij wellicht in de gratie is bij de CIA. George maakte vervolgens een scherp onderscheid tussen huursoldaten – hired killers -, werkend voor belanghebbende partijen en guerrilla’s, die
bereid waren zich dood te vechten voor een ideaal. Ook zij waren van mening dat de Duitse politie schuldig was aan het incident dat leidde tot het vermoorden van Israëlische atleten. George en Jeanne staan achter de Palestijnen „whose land was stolem”. Toen ik zei te willen helpen om DAF de Sovjet-Unie binnen te krijgen merkte George op: „Of course, you should be
building a DAF factory in Russia, instead of some fat Jew making the money …” Deze anti-joodse uitbarsting verbaasde me
een beetje.
Dallas-Pittsburgh
Om 16.00 uur heb ik een afspraak met de patholoog-anatoom
dr. Cyril Wecht. Ik werk met een ploeg van Eye-Witness News
uit Pittsburgh.
Het is uitstekend verlopen. Dr. Wecht is no fool. He knows what
he is talking about, al onderstreepte hij wel de enige Amerikaan
te zijn die als nog in de JFK-moord dook. Dat is niet helemaal
waar. Ik vond zijn secretaresse, met spierwit geverfd haar, nogal ordinair. Ook zijn executive assistant, een dame, die hij met
sweetheart aansprak, was niet bepaald representatief. Dr. Wecht
is eveneens president van de Academy of Forensic Sciences in
de VS. Niet de eerste de beste. Hij vertelde ook wel onder de
indruk te zijn van het werk van Bernard Fensterwald en diens
comité. Ik eigenlijk helemaal niet. Ik vroeg hem of het mogelijk was dat Fensterwald CIA-connecties had. Daar ging hij niet
op in. Over Gerard Croiset had hij gelezen, maar hij wist in het
geheel niet wie George de Mohrenschildt was.
Het werd een kort maar krachtig routine-interview voor de
NOS. Hij deelde feitelijk mee, en bevestigde wat de Times eerder had gemeld, dat het noodzakelijk was voor onderzoekers
dat de hersenen van JFK-zelf, die in een container in de National
Archives werden bewaard, beschikbaar zouden komen voor
onderzoek. Zolang de Kennedy-familie hier geen toestemming
voor gaf zou men in het duister blijven tasten. Hetzelfde gold
voor de weefsels die van de wonden van Kennedy bewaard zijn
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12 september 1972

New York City
Droomde uitvoerig over Peter. Ga hem opbellen.
Barbara Tuchman zei niet geïnteresseerd te zijn in een gesprek.
Echt hot heb ik haar nooit gevonden.
Een uitstekend gesprek in zijn flat bij Central Park met Ted
Carpenter, de antropoloog, die Marshall McLuhan recommandeerde.194 Hij moest wel eerst opwarmen. Hij sprak over: „The
most successful media manipulator in the world, Mr. Tony
Schwartz. He is totally amoral and unethical. McLuhan had
said: ‘I love to see you, but I won’t have Tony in my life’.”
Carpenter had geld bij elkaar geschraapt om Schwartz de politieke campagne van George McGovern te laten runnen, zoals
hij dat indertijd voor LBJ en Hubert Humphrey had gedaan. Hij
had onlangs een conflict met Tony Schwarz gehad, maar juist
vanmorgen had hij opgebeld om het goed te maken. Hij adviseerde deze meneer in mijn serie op te nemen. Pieker er niet
over.
Nam een treintje naar Stamford, Connecticut. Het is eigenlijk
een schandaal dat in het rijkste land ter wereld nog dergelijke
aftandse boemeltjes rijden.
Ontmoette Bill Nordhaus, de econoom op wie Aurelio mijn
aandacht had gevestigd. 195 Hij doet onderzoek in the Cowles
Foundation for Economic Research aan Yale University. 196 Hij
leek me nauwelijks 30 jaar oud. Zag er fris uit ondanks een
baard. Portretten van twee kleine kinderen op zijn bureau. Ik
vond vooral het „licht in zijn ogen” evenwichtig, gezond.
Vervolgens wandelde ik langs Hillhouse Avenue en andere bekende plekjes uit 1948 tot 1950. Wat je hier vandaag aan de
dag rond de Yale-campus ziet lopen is niet te geloven. Abso193 Niet lang na het onderzoek van dr. Wecht zouden de hersens van JFK spoorloos uit
de National Archives verdwijnen.
194 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1974.
195 Paul Samuelson had me aanbevolen Nordhaus niet over te slaan. Nordhaus zou in
de loop van de tijd een werkelijk briljante carrière maken.
196 Van 1948 tot 1950 woonde ik op Yale University.
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gebleven.193 Dr. Wecht volhardde in zijn overtuiging dat JFK
door meer dan één man moest zijn vermoord.
Heb een kamer in de YMCA genomen. Drie nachten hier staan
gelijk aan één nacht in de Statler Hilton.
Dat ik Robert Jay Lifton ga ontmoeten komt eigenlijk door
Peter. Dat ik nu op deze lijn zit is het directe gevolg van onze
kennismaking en vriendschap. Dat zal ik later zeer duidelijk
moeten maken.
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luut sensationeel: de mooiste jongens met prachtig lang, golvend haar. De oogst is werkelijk fantastisch.
Nordhaus begon eigenlijk met te vragen naar mijn eigen standpunt ten aanzien van Limits to growth was. Ik zei dat het me een
zinnige en interessante benadering leek. „Allright, you know
who you should go and see, Erze Mishan aan de London
School of Economics. He is all for it.” Hij dacht verder dat ik
met iets bezig was wat niet eerder was gedaan: „You will cash
in a lot of royalties.” Daar heb ik geen zin in om over na te
denken: ik ben nu bezig.
Leonard Ross, ook een econoom, ontmoette ik voor het avondeten in een Chinees restaurant op Broadway, 95ste straat. We
hebben lang gepraat voor ik het eigenlijk interview opnam,
wat altijd de verkeerde benadering is. Hij had noch Jay Forrester noch Dennis Meadows ooit gesproken en wist niet wie Aurelio Peccei was. We gingen later naar zijn flat, waar ik ook zijn
collega Peter Passell ontmoette. We namen gezamenlijk een
interview op. Zij waren al sedert hun studiejaren partners. Zij
waren allebei rond de dertig. Ross had wilde haren en leek me
een achter-de-elleboog-mannetje. Passell leek meer recht door
zee. Ze waren beiden buitengewoon uitgesproken anti Limits
to growth. Ze hebben dat dan ook op 2 april van dit jaar niet onder stoelen of banken gestoken in de New York Times. Ik denk
trouwens dat deze Ross en Idris Shah een fraaie combinatie
zouden zijn. Passell leek meer op Nordhaus. Ross herinnerde
me aan Joop van Tijn.
13 september 1972

Trein naar Dover Plains, New York. Gelukkig pakte ik een
treintje eerder. Mevrouw Mumford stond al op het station.
Amenia, waar ze wonen, ligt veertien mijl verderop. Ze kochten hun huis in 1926, toen was ik een jaar oud. Lewis wachtte
ons al voor het huis op. Ik beging trouwens een blunder: ik
wilde een deur van een slee voor haar opendoen, maar toen
bleek dat ze in een oeroud wagentje was gekomen. Mumford
heeft een prettig open levendig gezicht. Hij werkt aan zijn biografie: „Which will probably be published after I am gone.”
We hadden een prettig gesprek. Hij zei interessante dingen.197
Ze reden me samen terug naar het station.
Omdat Rawlings, New York dichtbij ligt heb ik in het telefoonboek nagekeken of Rob en Netty Douwes Dekker er nog
woonden – met hun poedelkennel. Verdwenen; niet achterhaalbaar. Erg jammer. Mijn zwak voor Rob is permanent.
197 Zie On Growth, Putnam & Sons 1974.
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Ik vraag me af of dat waar is.
Ze waren trouwens, ondanks hun recente 50-jarige huwelijksviering, nogal bitchy tegen elkaar, maar dat is hun zaak.
Lees Deschooling Society van Ivan Illich.198 Hij heeft onder meer
berekend dat het de Amerikanen in 1967 niet minder dan
360.000 dollar kostte om één Vietcong te doden. In 1969 was
dit bedrag gestegen tot 450.000 dollar. Wat zal het nu zijn?
Volgens Amerikaanse oorlogscommuniqués regent het immers
Vietcong-slachtoffers?
Om 19.15 uur was ik bij mijn vriend Hashram Zainoeddhin.
Bij hem was een Nieuw-Zeelands meisje, Francis, die bij de VN
werkt en die hij op de tennisbaan ontmoette.199
Hashram heeft mijn vriendin Penny Hedinah in Jakarta bezocht. „She looked so sad when I came in and was so completely cheered up when I left.” Hij heeft alles verteld over zijn
bezoek aan Amerbos en Peter, alles. „Zij wil met niemand
trouwen, maar wat ze zoekt is een tehuis en iemand om mee
te praten.” Ik heb dikwijls over Poem, zoals ik haar eigenlijk
noem, nagedacht. Ik ken haar nu vijftien jaar als de zus van
mijn vriend, toen majoor Machram Tjokrodimurti. Ik ben niet
gemaakt voor een abonnement op een ander persoon en moet
alleen blijven. Bovendien ben ik a son of a bitch om mee samen
te zijn, zeker wanneer er geen love in het geding is. Misschien
ben ik zelfs wel een canaille met love in het geding. Zal het wel
nooit weten.
We dineerden in het Ramayana restaurant dat Hashram als architect hielp ontwerpen. Hij begon van dat geld een kippenfarm in Indonesië.
14 september 1972

Het is geen traktatie om in de YMCA te verblijven. Er lopen
mensen rond die je de creeps geven. Ik vind 100 dollar voor een
nacht elders misdadig om uit te geven. Bovendien is deze plakkerige snikhete stad vrij ondraaglijk.
Ontmoette Alain Vidal-Naquet. Hij is van mening dat Kurt
Waldheim vooruitgaat, omdat hij alles op alles zet om later president van Oostenrijk te worden. Alain schijnt een affaire te
hebben met een Filippino in zijn kantoor op de VN.
198 Ivan Illich, Deschooling Society, Harper & Row Publishers, New York 1970, p. 77.
199 Hashram zou met haar trouwen en een zoon en dochter krijgen.
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„The inside of man, and his creativity is limitless: it’s the outside that is limited.” – Lewis Mumford.
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Kwam op Fifth Avenue Cindy Adams met haar moeder tegen.
We hebben een paar woorden gewisseld. Minacht die dame.200
Om 16.00 uur ontmoette ik de psychiater van Yale University,
Robert Jay Lifton, in zijn Westside-appartment. Een rustige
man. Net als Marshall McLuhan begon hij eerst over auteursrechten te praten, wat me van hem nogal verwonderde. Ik schat
hem 38 jaar oud. Zijn flat was een hopeloze chaos. Een jongen
van acht die overigens veel te dik was, wilde mijn taperecorder
inspecteren. „Oh, een heel gewone,” riep hij uit. In de zitkamer stond een enorm Chinees paneel. Er waren twee vogelkooien. Lifton bleek het ook niet eens te zijn met B.F. Skinner. Hij liep in ieder geval warm voor veteranen uit de oorlog
in Vietnam. Het werd een uitvoerig gesprek.
Margaret Mead en Jean Costeau waren in de Dick Cavettshow te zien geweest, maar ik heb ze gemist.
15 september 1972

Nam een treintje naar Princeton, New-Jersey. Liep van het station in twintig minuten naar Olden Lane 97 waar Carl Kaysen,
directeur van het Institute of Advanced Studies van Princeton
University woonde. Grote, luxueuze villa. Een vleugel in de
zitkamer met een gesloten boek van Bach op de lessenaar. Een
zwarte dienstbode bracht me bij hem. Moeizaam gesprek.
Mocht hem eigenlijk niet zo.
Mora Henskens, mijn vriendin op het secretariaat van de VN
bemachtigde het adres van de voormalig secretaris-generaal U
Thant voor me: 136 Osborne Road, Harrison, New York. Gedurende de jaren kreeg ik enorm respect voor die man. Zou
mijn boek met hem willen beginnen. Ik geloof dat Mora best
weg zou willen uit New York, misschien zelfs zou willen trouwen, maar ik denk dat zij daar net zo ongeschikt voor is als ik.
Soms zegt ze: „Ollie, als we oud zijn komen we nog eens bij
elkaar.”
16 september 1972

Twee kaarsen in St. Patricks.
Terence Cardinal Cooke was bezig aan een Liturgy and Solemn Investiture Ceremony voor luitenant Victor Ziminsky. Ik
keek ernaar en dacht dit moet een verdwijnende voorstelling
zijn, als klompen en kostuums in Volendam. 201
200 Zij schreef immers die afschuwelijke geautoriseerde autobiografie over president
Sukarno.
201 De hele dienst was in een boekje van 19 pagina’s vervat wat in mijn dagboek bewaard is gebleven: uitstervend verschijnsel.
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203
204
205

Mijn vrouw van wie ik in 1960 was gescheiden.
Mijn ouderlijk huis. Zie Memoires 1925-1953.
Brief van 11 september 1972.
Zie ook haar bedankbriefje voor haar verblijf in Holland, bijlage 19.
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Zat op het terras van Lincoln Center toen er een zwarte jongen
bij me kwam zitten. Hij vroeg hoe het met Frieda Westerman
was.202 Ik kon hem niet thuis brengen. Even later arriveerde zijn
vriendje Billy, ook een neger, die me recht op de mond zoende. Ik herkende hem nauwelijks. Jaren geleden had ik Billy
ontmoet in de flat van Gene Hovis (de jongen die bij me kwam
zitten). Billy had ik toen mee naar Kew Gardens genomen. Ze
waren beiden op weg naar een repetitie voor de opera Carmen.
Gene stond er op vier zoenen te krijgen toen we uit elkaar gingen. Hij had me inmiddels geïmiteerd en een wapenring naast
een trouwring aan zijn linkerpink aangeschaft.
Ontmoette dr. Margaret Mead in de Monk’s Inn voor de lunch.
De obers zijn in lange monnikspijen gekleed, wat in één geval
opwindend was. „What is all this, dr. Mead” zei ik. We tutoyeren elkaar nu. Zij was in een jurk gekleed en met een vuurrode cape om en in gezelschap van haar onafscheidelijke staf. Zij
was er al en zat in een hoek om alles te kunnen overzien. Ze
sputterde over de afschuwelijke groenten die werden geserveerd, maar niemand protesteert ooit in Amerika, zodat ze hun
gang maar gaan.
Ik was al vergeten dat ik op haar verzoek een ontmoeting had
gearrangeerd tussen haar en mijn oom professor Alexander Poslavsky. Zij vertelde nu dat Lex haar had gezegd de eer op te eisen dat hij van kinds af aan had voorspeld dat ik het ’t verst zou
brengen van de drie broers op De Horst203, terwijl het er juist in
onze jeugd op had geleken dat ik het probleemkind in de familie was. Ik luisterde naar deze mededeling alsof die uit een
andere wereld tot me kwam. Er was echter nog een verrassing.
Margaret zei te hebben gepoogd Lex tot een wat diepere discussie te bewegen, wat faliekant was mislukt. De ontmoeting
moet a mild disaster zijn geweest. Dat begrijp ik niet.
Ik vertelde haar wie ik tot dusverre had geïnterviewd. Zij had
me nog in Amsterdam geschreven204 om vooral een boekje van
Edmund Leach over Lévi Strauss te lezen. „Also the last part of
volume II of Strauss’ great work, Mythologique, has a beautiful
statement about the environment. With continuing thanks for
all the warmth of your hospitality, Yours always, Margaret
Mead.”205
Margaret vertelde dat professor Jay Forrester „an outrageous
speech” voor de National Council of Churches had gehouden.
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Zij wilde het een en ander aan haar interview toevoegen, waarop we naar haar flat aan Central Park West wandelden. Overal
boeken. Zij liet me het hele huis zien. Er waren enkele sympathieke schilderijen en artefacten uit alle delen van de wereld,
ook uit Indonesië. Morgen is er een bijeenkomst om enkele
Amerikaanse gevangenen uit Hanoi vrij te krijgen. Dominee
Sloan Coffin van Yale is voor dit doel in Noord-Vietnam. Margaret zal op de bijeenkomst spreken. Zij dacht ook dat een gesprek met haar voormalige echtgenoot, Gregory Bateson – die
me trouwens al enige tijd interesseerde – een interview voor
mijn boek zou opleveren. „After all, I had three husbands in
fifteen years206, which is not bad after all – and we all remained
on excellent terms. Bateson stays here with his daughter. Your
series of interviews turns out into a ‘Who’s who of the mind’,”
zei Margaret.
Omdat minister W.K.N. Schmelzer in de Commissie voor Buitenlandse Zaken van het parlement de Wereldraad van Kerken
– waar Margaret Mead deel van uitmaakt – op lucide wijze had
bekritiseerd aangaande het opschorten van investeringen in
verband met de apartheid, wilde ik hier met haar over praten.
Het leek me dat Schmelzer gelijk kon hebben, omdat het „onheilzaam” was hierdoor juist op de eerste plaats de zwarten te
treffen. Zij gaf me, zei ze, „een strikt professioneel antwoord,”
wat ik moeilijk zal kunnen omzetten in een full blow attack on
Schmelzer.
„Therefore I drop the subject.”
Ik vind het achteraf, twintig jaar later en in Johannesburg wonend,
erg jammer dat ik noch de mening van Margaret Mead toen noteerde, noch mijn reactie daarop. Ik vermoed dat ik het toen ook
al eerder eens was met Schmelzers benadering dan met de standpunten van de Raad van Kerken of Margaret Mead. Ik was natuurlijk
over Zuid-Afrika enigermate beïnvloed door het tienjarig verblijf
van mijn ouders in dat land (1950-1960) en mijn beide broers, die
in 1948 per auto vanuit Bosch en Duin dwars door Afrika naar
Kaapstad waren gereden. Hun gezamenlijke input gaf me, althans
voor een gedeelte, een andere optiek en in alle opzichten een veel
voorzichtigere benadering bij de beoordeling van Zuid-Afrika.
Neem als altijd vlucht 92 van PANAM naar Amsterdam en het is
een heerlijk gevoel om in twee weken tijd veertien interviews
voor mijn boek in the bag te hebben.
206 Zij moet niet fifteen maar fifty hebben gezegd.
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17 september 1972

Amerbos 205
Telefoneerde mam eerst. Zij wist dat ik het was.207
Er was een brief van Peter uit Londen, waar hij een modeshow
voor HOM had. „Dit is een krankzinnige deprimerende wereld,
too physical en onecht. Just disgusting,” schreef hij. Hij schijnt
verder besloten te hebben Oostelbeers en Philip Nasta te verlaten. Door de onzekerheid over zijn toekomst noemt hij dit
„een gevaarlijke situatie”. Ben zeer verontrust en vraag me af
of ik naar hem toe moet gaan.
Een allerliefste brief van Sukmawati Sukarno.208 Zij is nog met
Didi in Rawalpindi voor een ontmoeting met president Ali
Bhutto. „My love for your Mother and Prince209, the most for
you.”
Djawoto210 schrijft uit Peking dat hij blij is te horen dat mijn close
relations met Bung Karno’s familie ondanks de situatie in Indonesië prima zijn gebleven. „I fully agree with you: no-one will
escape history, not even Suharto…. Hij vertelt verder dat the
fascist Suharto regime woedend is geweest over zijn bezoek in juli
op uitnodiging van de Algerijns regering aan Algiers ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Algerijnse onafhankelijkheid. Jakarta had zich vooral gestoten aan de protocollaire ontvangst van Djawoto, welke de Indonesische delegatie onder leiding van sultan Hmangku Buwono IX in verlegenheid zou hebben gebracht. Djawoto had gelezen over de arrestatie van generaal Surjo, die samen met mevrouw Suharto bij malafide praktijken was betrokken. „Oil-king Ibnu Suwoto remains ‘schotvrij’, of course. I think you can still do something by continuing exposure of these corrupt generals and technocrats….
Warm greetings, Djawoto. 9 september 1972.”
Wout Woltz had ik een briefje geschreven dat het me verwonderde dat hij in zijn flutboekje nergens melding maakte van het
feit dat ik de Club van Rome bij de NRC en bij de NOS exclusief
207 Schreef haar veel op reis; alles bevindt zich in mijn dagboek
208 Van 1 september 1972; gezien het intieme karakter slechts zeer verkort weergegeven.
209 Sukarno’s kinderen gaven Peter de bijnaam Prince.
210 Sukarno’s laatste ambassadeur in Peking.

151

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:15

Pagina 152

had binnengebracht. „Mijn versie van de geschiedenis is dat wij
het eerst met het verhaal zijn gekomen. Via wiens bemiddeling
is mij onbekend.211 Het zou toch moeilijk zijn voor mij om
bronnen te gaan noemen, of niet soms? Overigens zal ik zeker
niet nalaten jou een credit te geven wanneer dat gerechtvaardigd
is. In die zaken ben ik niet kinderachtig,” aldus Woltz’ brief
van 7 september 1972.
Over geschiedvervalsing gesproken! Wie de voorgaande delen
Memoires heeft gelezen, weet exact hoe ik in Washington via de
National Academy of Sciences en dr. Philip Handler het bestaan
van de Club van Rome, en Aurelio Peccei, op het spoor was gekomen en hoe als gevolg hiervan de film over Grenzen aan de groei
totstandkwam die door Willem Brugsma, Harry Hagedorn en anderen in Hilversum van april tot september 1971werd tegengehouden. Pas toen het niet langer meer kon, hebben ze met lange
tanden mijn film eind september 1971 vertoond, terwijl ik in nauwe en perfecte samenwerking met André Spoor er voor zorgde
dat de NRC de primeur kreeg bij de gedrukte media. Plus alle andere Club van Rome-follow-ups die immers eerst naar de NRC zijn
gegaan. Dan zou het toch „aardig” zijn geweest van een lid van die
hoofdredactie – die er prat op gaat niet kinderachtig met zulke zaken te zijn – om ergens te vermelden dat „de ontdekking” zelf van
mij was.
Hoofdredacteur Gerard Vermeulen schreef dat mijn gesprek
met Sukmawati Sukarno niet de standaard van Panorama haalde. Het was chaotisch van opbouw. Politiek-historische en
persoonlijke feiten dwarrelden door elkaar heen. Hij zou daar
wel eens gelijk in kunnen hebben. Hij vraagt het opnieuw te
bewerken. Ben gewoon emotioneel te sterk bij dat verhaal betrokken.
In Boston had ik getelefoneerd met David Riesman, beroemd
geworden door zijn boek The Lonely Crowd. Ik bewoog hemel
en aarde om hem in mijn serie te kunnen opnemen. Hij schreef
nu waarom niet. „I simply don’t have views on Limits to growth
(…).”212
Het NPO, (Nationale Publiciteits Onderneming), wilde op een
congres in november het door mij gefilmde gesprek met professor Jay Forrester vertonen. Ik zond hen op 31 augustus een
tweetal voorwaarden: vermelding dat het door mij was verfilmd, plus een vergoeding van 1500 gulden. Het bedrag is te
211 Woltz was nota bene lid van de hoofdredactie onder André Spoor.
212 Zie bijlage 20.
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214 Brief van Aurelio Peccei d.d. 5 september 1972.
215 Zie bijlage 21, ongedateerde brief van Ivan Illich uit Mexico.
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hoog. Ze verdommen bovendien te vermelden dat ik de Club
van Rome ontdekte en binnenbracht. Heb mijn lesje geleerd.
Hollanders willen permanent voor een dubbeltje op de eerste
rij zitten. Wat hebben al mijn reizen me niet gekost? 213
Een man die me al een aantal jaren mateloos interesseerde was
dr. Daniel Bovet, een biochemicus die directeur is van het Institute of Psychogenetics and Psychopharmacology in Rome.
Aurelio is zo vriendelijk geweest Bovets telefoonnummers te
laten opsporen.214 Deze onderzoeker – in 1957 kreeg hij een
Nobelprijs – houdt zich al jaren bezig met de vraag hoe men
de intelligentie van mensen zou kunnen vergroten, desnoods
met farmacologische middelen. Er is volgens hem zoveel individualiteit in de wereld, „even among mice” dat hij niet bevreesd is voor de totstandkoming van een „master race of robots”. Er is daarom ook geen gevaar voor een Brave New World
(Aldous Huxley) of Animal Farm (George Orwell). „Intelligence is born on the debris of instinct – that is, instinct as codified
in the genes came first, but as life developed thought broke out
of instinctive patterns.” Bovet is overtuigd, vertelde hij John
Hess van The New York Times, dat „thought and behavior are
both influenced by heredity and by the environment, therefore, genetics and psychology long at odds are actually complementary”. Vooral ook zijn overtuiging, dat „there is no barrier
between the psychic and the chemical domains” interesseert
me in hoge mate.
Een curieus briefje van Ivan Illich.215
Bracht mam als cadeautje The Seagull van Richard Bach, uitgeven als een fotoboek. Sliep in Bilthoven eerst een uur van moeheid. Jetlag. Had weinig zin uit eten te gaan, maar ik ging mee
voor mam. Werd een beetje nijdig in het gesprek, toen zij het
opnam voor de elf Israëli’s zonder ruimte te laten voor de Arabische kant van de affaire.
Ik heb overigens de 150 gulden, die de Volkskrant met lange tanden voor mijn tip over de Sukarno-kinderen zond, aan ze geretourneerd.
Stapte even af bij Gerard Croiset. Ik wilde hem vertellen over
mijn reis en de gevoerde gesprekken. Maar daar luisterde hij verder niet naar. Hij begon vrijwel meteen over zijn eigen problemen, zoals een complicatie met de Italiaanse televisie RAI.
Belde Philip Nasta om uit te zoeken waar Peter was. „Je denkt
anders over hem dan hij is. Hij is niet zo goed als jij denkt,” zei
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zijn jarenlange vriend. Ik ging er niet op in en dacht: man, ik
weet heus wel dat Peter geen heilig boontje is. Wie wel? Maar
voor jou is Peter al jarenlang te goed geweest, want je kunt aan
zijn niveau niet tippen.
Nasta benadrukte dat hij met Peter een „all or nothing” relatie
wilde. „Peter wil met mij een vriendschapsrelatie, zoals met
jou, maar dat kan ik niet.” Ik zei hem: „Dat wil je niet, want ik
wilde ook eerst alles of niets, maar mij is het gelukt een modificatie uit te voeren ter wille van juist die vriendschap.”
„Ja,” aldus Philip, „maar bij jou is het nooit anders geweest.”
Grappig dat hij dat denkt. Ik heb jarenlang naar all or nothing met
Peter gestreefd, maar dit nooit als eis gesteld om met elkaar om
te gaan. Laat staan als eis om vrienden te blijven.
Onverwacht dook in de late avond Oeroeg op. Ik was al in bed
toen hij belde. Het werd wilde seks, en wat ik nooit doe, ik heb
hem genaaid. Mijn Indische tic is fully alive. Hij ging midden in
de nacht toch nog naar huis. Spijt me achteraf hem niet met de
auto te hebben weggebracht.
18 september 1972

Er kwam een expresse van Aurelio Peccei. „Dear Willem,
Thank you for your news bombardment from the United States. It confirms that you can swim in all waters even better and
faster than Mark Spitz.”
Hij was zo vriendelijk een brief te schrijven aan U Thant – met
het verzoek mij een interview te geven. Hij sloot zoals hij steeds
doet een kopie in. Ook een aantal andere adressen en informatie zond hij mee. Ik belde hem op en zei: „You really are an
angel….”
Heb Lady Jackson, vroeger Barbara Ward, geschreven dat zij de
eerste internationale wetenschapper was, die ik ontmoette, die
linea recta schriftelijk geld vroeg voor een interview, met uitzondering dan van Marshall McLuhan, die mondeling zijn eis
liet vallen.
Nam mam mee naar Lage Vuursche voor een chateaubriand,
waar ze intens van genoot. Haar hulp was ziek. Mam had gezwollen voeten van een kleine schoonmaak op eigen kracht.
19 september 1972

Zond Peter – na de boze brief van gisteren maar niet te hebben
verzonden216 – een kalme maar cryptische brief: „Laat je andere
ventjes nu maar even rusten en kom eerst naar mij.”
216 Zit gesloten met een postzegel van 35 cent er op in mijn dagboek.
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Albergo Reale, Rome
Richard Thieuliette was niet in Rome. Professor Daniel Bovet
was in het buitenland.218
Aurelio nam me vanavond voor het eerst mee naar zijn Romeinse appartement-penthouse dat magnifiek was. Een butler
met witte handschoenen opende de deur. Ik wachtte even in
een large size living room, zodat ik tijd had rond te kijken. Veel
kunstwerken uit China – waar Aurelio ook voor Fiat heeft gezeten. Alles was aangebracht met exquisite taste behalve op de
217 Alberto Moravia, De Culturele Revolutie in China, Zwarte Beertjes 1278, Bruna,
1969, pp. 41-42.
218 Zou hem in mijn boek moeten missen.
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KLM flight 525 naar Rome en Tel Aviv
De steward vroeg of ik champagne wilde, maar ik laat me niet
verleiden om 11.00 uur ’s morgens. Nam sap.
Aurelio liet me door zijn chauffeur afhalen. Rijdend langs de
zee bij Ostia dacht ik aan Peter, hoe hij ervan zou hebben genoten. De chauffeur ratelde tegen me in het Italiaans. Ik heb
geen idee waar hij het over had.
Alberto Moravia ontving me in een geruit shirt, met zwarte
sweater, hoedje op, vriendelijk bruine ogen. Hij zei geen kinderen te hebben maar wel een vrouw te hebben gehad, dus ik
heb dat hete hangijzer maar laten rusten. Hij had een bezoek gebracht aan de president van Bolivia om Che Guevara’s vriend
Regis Debray uit de petoet te helpen halen. Hij dacht dat het
moeilijker zou zijn om Leonid Brezhnev of Richard Nixon te
spreken te krijgen. Zei dat hij daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Hij respecteerde maarschalk Tito zeer en vooral
ook Fidel Castro.
Toen hij in Bern de Chinezen benaderde werd hij op de stoep
ontvangen en geadviseerd naar Chou En-lai te schrijven ten
behoeve van zijn vriend Debray. Uiteindelijk hielp zijn Japanse
uitgever hem een visum voor Peking te krijgen, maar ondanks
dat had hij toch nog tien dagen in Hongkong voor aap gezeten
alvorens hij kon afreizen. Ik vroeg hem bijvoorbeeld waarom
hij had geschreven dat er geen geheime politie in China was.217
Tot mijn verbazing antwoordde hij glashard: „That is what
they told me, but I could not swear to it.” Hij verontschuldigde zich voortdurend voor zijn Engels, en soms kon ik hem gewoon niet volgen, dan leek hij onsamenhangend. Hij verbleef in
een gehuurd huis met een coinphone. Moravia was een teleurstelling, maar ik zal er iets van maken voor het boek. (Dat zou
achteraf niet slagen.)
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tafel een massief blok van negen zilveren asbakken, dat was
minder.
Heb anderhalf uur met Aurelio zitten praten en mijn project de
revue laten passeren. Hij noemde als verplichte nummers onder
anderen: zijn naaste medewerker in de Club van Rome Alexander King, Ralph Nader, Denis de Rougemont, Bertrand de
Jouvenel, Jacques Ellul en misschien de Franse communist Roger Garaudy. Aurelio benadrukte dat Garaudy zich tegen de
partij had gericht. Ik zei meteen: „No, no, no, I do not want to
engage in cold war manipulations in my book.”
„Perhaps you are right,” zei Aurelio. Dat ontbrak er nog maar
aan. Hij bracht opnieuw naar voren dat nu onze gezamenlijke
vriend dr. Jermen Gvishiani „always has to watch his back, but
he knows, he will be never betrayed by us.”
Aurelio herinnerde zich absoluut niet in Stockholm door Paolo Soleri te zijn benaderd, noch dat hem materiaal zou zijn aangeboden over de Arcosanti Foundation.
Na een keer diep adem te hebben gehaald vertelde ik dat Bruna 4500 dollar investeerde in het project en dat ik ongeveer
6000 dollar meer nodig had, hopende dat de Club van Rome
1500 dollar kon bijdragen voor p.r.-doeleinden. Als zakenman
vroeg hij meteen of ik een dergelijk bedrag als voorschot beschouwde. Ik antwoordde: „Rather not, not between friends.”
Ik vroeg me af wat het probleem was, want tenslotte had ik een
vrij belangrijke bijdrage tot de aanpak van de publiciteit van de
Club in Nederland geleverd – voor absoluut noppes. Nederland
was het enige land in de wereld waar reeds een paar honderdduizend Club-rapporten waren verkocht. Waar bleef dat geld?
Hij zou er over nadenken en zien of een gift voor het maken van
dit boek haalbaar zou zijn. Eerst had ik in juli een bijdrage willen vragen, maar toen had ik er het hart nog niet voor. Nu had
ik een flink stuk werk voor het boek verzet en ging het me gemakkelijker af. After all, I did deliver the goods. Als variant op
Margaret Mead noemde hij mijn boek een Almanak de Gotha of
the mind. Hij glimlachte toen ik vertelde dat Idris Shah al zes
foto’s van zichzelf had opgestuurd.
Hij liep mee naar buiten om een taxi te zoeken, die mij naar
het hotel terugbracht. Zijn dochter en schoonzoon kwamen
even binnen. Ik ontmoette hun vier kinderen. De schoonzoon
is een Argentijnse diplomaat. De vier jongens waren nog klein,
maar ze worden super.
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20 september 1972

Alitalia, Rome – Parijs
Toen ik Robert Jungk vertelde vrijwel mijn hele leven een dagboek te hebben bijgehouden reageerde hij met: „I wished I had
done that. Will you write about it?” Natuurlijk. Hij scheen meteen de waarde ervan te begrijpen.
Een 23-jarige Amerikaan, Gale Ott, uit Temperance, Michigan,
is op het graf van John F. Kennedy op Arlington neergeknield
219 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1974.
220 De keuze was trouwens van dr. Aurelio Peccei. Ik had nooit van de man gehoord.
221 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1974.
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Rome
Vanmorgen ontmoette ik om 09.00 uur in Anzio de fysicus
Dennis Gabor, die in 1971 de Nobelprijs kreeg voor de ontdekking van holografie.219
Vlak voor vertrek werd andermaal bevestigd wat ik al zo dikwijls tijdens deze tour d’horizon had gemerkt: hoe weinig ruimte
de beroemde denkers elkaar laten. Over McLuhan zei Gabor:
„I thoroughly dislike McLuhan. He is clowning. He makes fun
of us and fun of himself.” Toen ik als uitsmijter iets vertelde
over B.F. Skinner zei Gabor, kleinerend: „His little experiments with pigeons say nothing about us, humans. His claims
are bigger than his research warrants.” En zijn laatste opmerking: „May be I am not in good company in your series after all
(…).” Ben maar snel vertrokken.
Om 12.30 uur ontmoette ik Robert Jungk, een historicus met
onduidelijke achtergronden. Professor Gabor vond Jungk een
uitstekende keuze.220 Deze professor bubbelde van joie de vivre
en zin om te vertellen wat hij dacht. Hij benadrukte trouwens
naar Rome te zijn overgekomen – uit Salzburg waar hij woont
– voor ons gesprek. Vroeg me af of Aurelio zijn reis had betaald. Momenteel heeft hij zich in een klooster teruggetrokken
om een nieuw boek te schrijven. Er kwamen zinnen op me af
als: „I like to visit you someday, because sometimes I am lonely…” Het werd een aardig gesprek.221
Wandelde nog even Aurelio’s kantoor binnen. Zijn beide secretaressen worden stapel van al het Club van Rome-werk
naast de normale bezigheden voor Olivetti en zijn voornaamste
arbeid voor Ital-Consult. Ze zijn allebei, Elena Tognarelli en
Anna Pignocchi, buitengewoon behulpzaam met mijn project.
Aurelio gaf me een cheque voor 1000 dollar, waar ik blij mee
was. Ik moest een verklaring tekenen: „Received as grant from
Club of Rome”. Lunch werd in zijn bureau geserveerd.
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en heeft een keukenmes in zijn borst gestoken. Hij is een paar
uur later in een ziekenhuis overleden. Hoe krijg je het voor elkaar?
Aurelio vertelde dat het Rapport van de Club van Rome nu in
het Engels, Nederlands, Japans, Italiaans, Frans, Duits, Spaans,
Pools Portugees, Fins, Noors, Zweeds en Deens is verschenen.
21 september 1972

Parijs, OECD
Om 08.00 uur heb ik eerst twee kaarsen gebrand in de Madeleine, één voor Peter als altijd. Alles, letterlijk alles hangt af van
je eigen innerlijke kracht. Daarnaast is niets, absoluut niets anders zeker, inbegrepen je affecties. Vraag niets. Verwacht niets.
Wat je ontvangt is meegenomen, „winst”.
Gisteravond ben ik met een taxi twintig hotels afgeweest. Dat
gebeurt een paar maal per jaar, wanneer er een tentoonstelling of
een beurs is. Nu is het de Salon des Autos. Hopeloos. Ik belde
ten einde raad Janine Delauny, die in Zwitserland was. Maar na
een paar hints zei de man dat ik bij hem kon overnachten.
Alexander King was twintig minuten te laat, arriveerde in een
donker pak met een stinkende sigaar. Ik had tegen Aurelio gezegd: „I have no vibrations with King, but I will do it.” Dit
bleek erg mee te vallen. Het gesprek was kort, maar uitstekend.
Hij sprak over Aurelio’s motieven met de Club van Rome „as
pure as anybody’s could be,” waar ik het zeer mee eens ben.
Dat viel me ook weer zo op toen ik met hem in zijn zitkamer
thuis zat te praten: open, eerlijk, warm, direct, althans as much
as can be expected from anyone.
Om 10.00 uur was ik in het Collège de France om Claude LéviStrauss te ontmoeten. Hij ontving me in een enorme studeerkamer vol boeken en kaarten. In een speciale vitrine was zijn
eigen oeuvre uitgestald. Hij sprak voornamelijk over Tristes Tropiques, zijn boek naar aanleiding waarvan ik ook enige vragen
wilde stellen. Hij begon met duidelijk te maken dat hij niets
had te zeggen over Limits to growth. Ik moest doordrukken om
hem er toch over aan de praat te krijgen. Hij noemde op 64-jarige leeftijd zijn leven nog slechts „a biographical accident”. Ik
vond hem er inderdaad nogal oud uitzien, in zijn pull-over met
roze hemd (en een roze ballpoint).
Al pratende merkte ik op dat ik al van jongs af aan tot de conclusie was gekomen niet de verantwoordelijkheid te willen
dragen voor het leven van een kind. Hij antwoordde: „You are
so right, but you realized it in time. I have children.”
Hij zei dat hij tegenwoordig snel moe werd. Ik vroeg hem of
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22 september 1972

Rahadian Yamin (36), de zoon van oud-minister Mohammed
Yamin223 stond onverwachts voor mijn neus. Hij was met zijn
vrouw op weg naar New York. Hij is een der meest succesvolle modellen in Jakarta en specialiseert zich in batikkleding. Hij
wordt de koning der batik genoemd, want hij heeft er een bedrijf in opgebouwd. Hij bracht cadeautjes van Sukmawati en
een lieve brief van haar.224 Didi en Sukma hebben in Rawalpindi president Ali Bhutto en zijn vrouw ontmoet. „Mr. Bhutto
also said, that Bapak made Indonesia. They love Bapak.” Ze
sloot een foto in van een standbeeld van Bung Karno door een
beeldhouwer Mr. Ooz. Ook schreef ze dat de journalist Kartoppo van Kompas mijn Mohammed Hatta-artikel wil publiceren. Dat wordt nooit toegestaan.
Rahadian vertelde slechts te zijn getrouwd omdat zijn vader hem
hierom had gesmeekt. Hij heeft twee zoontjes. Hij zou in het
volgende nummer van het blad Model naakt poseren. Dit zou
een revolutie voor de mode in Indonesië betekenen, zoals hij
zei. Hij zou met me uit willen gaan en komt misschien via Amsterdam terug. Hij wil bijvoorbeeld mee naar het DOK, waar ik
nooit kom.
Het is herfst hier. De bossen bij Oirschot ruiken ernaar. Met de
volle maan hier zo boven de landerijen begrijp ik goed dat Pe222 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1974.
223 Zie Memoires 1961.
224 Brief van 16 september 1972.
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hij aan een boek werkte als hij zich op het platteland terugtrok,
waar ik hem had getelefoneerd. „No, I do mostly mushroom
picking there.” Maar hij had onlangs wel een boek afgemaakt.
Het leek me dat hij zelfs moe werd van het luisteren en beantwoorden van vragen. Hij deed me hoffelijk uitgeleide.222 Hij
gaf me een boekje Conversations with Claude Lévi-Strauss door
G. Charbonnier cadeau en schreef op een kaartje „With best
regards”.
Bij thuiskomst telefoneerde ik Peter. Hij was aan het verhuizen
van Oostelbeers terug naar Tilburg. „Ik ben blij dit besluit genomen te hebben,” zei hij, „anders was ik de rest van mijn leven in Oostelbeers blijven hangen.” Philip heeft 10.000 gulden
ten afscheid voor Peter op een bank gestort. Quite generous.
Hij voegde eraan toe: „Denk nu niet dat ik permanent in Amsterdam bij jou kom wonen. Ik ben niet van plan mij in de armen van een ander te storten. Dat ik jou ontmoet heb,” waren
zijn laatste woorden: „is de ramp van mijn leven.”
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ters ziel in brand staat om deze plek te moeten verlaten. Hij geniet van zijn ven om in te zwemmen, van het trimmen in het
bos, van het inademen van de lucht hier als tegenwicht voor
het vele gif dat het menselijke milieu uitstoot, inbegrepen de per
se op seks gebaseerde vriendschap met Philip Nasta. To each his
own. De herenvariant van „de prins en prinses leefden eeuwig
gelukkig verder” gaat evenmin op. Seks mag nooit een eis zijn
in een liefdesrelatie. Seks blijft het toetje, wat is meegenomen
wanneer het wordt geserveerd.
Mam had weer kwartet gespeeld. Een van haar partners is Sid
Gongrijp, een oud-wiskundeleraar. Hij had zijn partij vergeten; Beethoven moest van blad worden gespeeld. Mam wanhopig: „Begrijp je nu een wiskundeleraar die niet kan tellen?
Geen van zijn maten duren even lang.”
Gerard Croiset vertelde dat de patholoog-anatoom van Pittsburgh, dr. Cyril Wecht, en Carel Enkelaar een uitstekende lunch
hadden gehad die ik dus, omdat ik zelf in Rome was, voor hen
had gearrangeerd, tijdens Wechts op-doorreis-bezoek.
23 september 1972

Sukmawati is speciaal naar Ibu Hartini in Bogor gegaan om
mijn brief aan haar persoonlijk te overhandigen. „Wat een verrassing en wat was ik blij, toen ik wat van Willem mocht horen.
Mijn heel liefste dank voor uw attentie en hulp,” schreef mevrouw Hartini Al haar kinderen zijn getrouwd. Zij is grootmoeder. Alleen de twee zoons uit haar huwelijk met Bung Karno, Taufan en Bayu, zijn nog thuis. Taufan zit in de derde klas
SAMA en mocht hij slagen dan gaat hij studeren en misschien
zelfs in Holland, en dan zal zij mijn hulp inroepen.225 Van het inkomen als weduwe van Bung Karno blijft het moeilijk te leven.
Zij heeft veel bezittingen moeten verkopen, waaronder juwelen die Bung Karno haar had gegeven. Ze leeft feitelijk sinds
1966 van deze verkopen. „Mijn enige rijkdom is mijn huis.”
Maar ook dit wil zij verkopen en bescheidener te gaan wonen.
Uitgever Masagung had haar getrakteerd op een reisje van vier
dagen naar Singapore, waar zij zeer van had genoten. „Eigenlijk voel ik nu pas, wat Bapak voor mij betekende. Hoe hij mij
verwende. Hoe hij me op een hoog voetstuk plaatste en hoe hij
mij eerde. O, Willem, als ik aan hem denk, als ik aan zijn goede daden denk, als ik ook aan mijn gouden tijd denk, besef ik
dat ze nooit zullen terug komen. Ik heb hierom zoveel gehuild,
dat ik eigenlijk geen tranen meer heb. Moge God, onze lieve
Heer, Bapak een goede plaats geven. Driemaal Amen.”
225 Taufan zou later in Californië gaan studeren.
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24 september 1972

Gerard Croiset belde om te zeggen dat het nuttig zou zijn dat
ik dr. Cyril Wecht uit Pittsburgh mee naar George de Mohrenschildt zou nemen. „Die man zit jou in het ootje te nemen,”
aldus Gerard, „en dr. Wecht zou nuttig zijn als getuige.” Intussen schijnt Carel Enkelaar bezoek te hebben gekregen van twee
diplomaten van de Amerikaanse ambassade en heeft hij ze flink
getreiterd over de JFK-affaire en waar we mee bezig zijn. Hun
bekken vielen open. Prima.
Peter en ik ontmoetten André Spoor en Julian in het Vondelpark-restaurant voor koffie. Henk Hofland schijnt de rel in
mijn huis een positieve draai te hebben gegeven, want André
vertelde dat hij nu tenminste zijn boek Tegels Lichten227 had afgemaakt, dat over twee weken uitkomt: „En hij heeft zich op
schrijven gegooid in plaats van meer vrouwen en steeds meer
drinken.” Het zal me benieuwen.
25 september 1972

Aurelio belde al om 07.15 uur om te zeggen dat Gvishiani niet
226 Brief van mevrouw Hartini Sukarno van 18 september 1972.
227 Henk Hofland, Tegels Lichten, Contact, Amsterdam, 1972.
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„Wacht maar Willem,” schrijft zij verder, „er zal een dag komen, Insjah Allah, dat u in Blitar (bij het graf van Bung Karno)
mag komen en natuurlijk naar Indonesia kan reizen. Dan kunnen we weer gaan nakaarten over Bapak en oude koetjes uit de
sloot halen. Geloof mij, Insjah Allah, die tijd zal komen.” Op
28 september gaat zij met Taufan en Bayu naar Blitar. „Het is
onze gewoonte voor de vastenmaand naar het graf van Bapak
te gaan. Volgend jaar is de 1000ste sterfdag van Bung Karno. Ik
geloof dat ik de slamatan ter ere daarvan in Bogor wil vieren.”
Verder informeert zij naar Konijn (Emile van Konijnenburg).
„In lange tijd niets gezien en niets gehoord. Mijn lieve groeten
aan hem.” Ook vraagt zij nog steeds haar ten huize van haar
dochter, mevrouw Sukrisno, Djalan Sutan Sjahrir 31 te schrijven om geen argwaan bij de militairen te wekken dat we in
contact zijn. Diep treurig dat we dit in Indonesië – mede dankzij de rol van Amerika en Nederland moeten beleven.226
Vandaag kwam Peter. We hebben urenlang op het strand gelopen. Heerlijk. In de auto zei hij: „Denk je dat wij elkaar op een
dag zullen gaan vervelen?” De hemel mag het weten. Hij las
het gesprek met B.F. Skinner, maar vond Margaret Mead „veel
fijner”. We maakten samen een visdiner. Fijne dag.
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naar Rome was gekomen en vermoedelijk volgende week wel
in Londen zou zijn, maar in de ambassade zou verblijven. Dan
moet DAF nog langer wachten. Ook had Dennis Gabor hem
gebeld dat Herman Kahn in mijn serie niet mocht ontbreken.
Eigenlijk verwondert me de hide-and-seek performance van Gvishiani niet zo, want de laatste keer dat ik hem in Parijs ontmoette werd hij door twee medewerkers geflankeerd. Had toen al
het gevoel dat er iets mis was.
Dineerde met mam in Lage Vuursche. We raakten in een diep
gesprek verwikkeld. Ik zei tegen haar dat ik soms, vooral de
laatste tijd, naar twee anaks,228 verlangde. Dit scheen haar te beroeren. Zij vertelde dat vader dit altijd had gehoopt en gewenst: „Als ik voor hem kleinkinderen had kunnen krijgen
zou ik het graag hebben gedaan, als dit had gekund.” Het belangrijkste is om mens te blijven. „Ik ben mens gebleven,” zei
mam. „Je kunt niet alles alleen met je verstand berekenen. Er
moeten risico’s worden genomen. Loopt het verkeerd af, dan
heb je pech gehad maar in ieder geval heb je natuurlijk en normaal geleefd.” Ze benadrukte echter dat mensen het beste konden trouwen als zij jong waren. „Als je ouder bent, zie je alles
veel scherper, en dan is het ook niet meer zo gemakkelijk. Tenslotte is niemand perfect. Je vader mag veel fouten hebben gehad, maar hij was in hoge mate conscientiëus en had zijn verantwoordelijkheidsgevoelens. Ik heb het met hem zeer getroffen.”
Ik kreeg het gevoel, as if it gave her a sense of purpose to be able to
talk for once seriously instead of the usual superficial dinner table talk.
En wanneer zij het gezellig vindt schakelt ze altijd over op
Wimmes, wat Peter tegenwoordig ook wel eens doet. We namen samen een chateaubriand en genoten van de sfeer. Voor
het eerst reden we weer in het donker naar huis.
En wat ik ook steeds samen met haar als aandoenlijk ervaar zijn
de kleine anekdotes uit haar leven op 72-jarige leeftijd en zeer
veel alleen zijnd. Zo vertelde ze de haan van de buren op De
Genestetlaan vervelend te vinden, want hij verjoeg de houtduiven en andere vogels. Op een ochtend kwam zij beneden en
dacht eerst dat er een bruin-rode kat bij de keukendeur zat.
Het was echter de haan. Letterlijk vertelde zij: „Ik zei ‘ga weg
haan’ maar na de honden te hebben gevoerd zat het dier er nog.
Ik dacht: het beest heeft zeker honger. Ik heb hem voer gegeven, en hij vertrok en heeft zich nooit meer laten zien.”

228 Anaks zijn kinderen.
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26 september 1972

27 september 1972

Mam is weer okay.
Loet Kilian heeft een zoon, hun derde kind.
Geert Mak belt. Fred van der Spek (PSP) heeft opnieuw aan de
regering-Biesheuvel gevraagd wat er nu met het onderzoek
naar Luns en Nieuw-Guinea gebeurt. Fine!
Van de heer VAN DER SPEK (PSP) aan de Minister-President:
Is de Regering bereid nu zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen
over het al of niet initiëren van een onderzoek naar de Nederlandse politiek in het conflict over Nieuw-Guinea en de rol van de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken daarin, al was het alleen maar om iedere
schijn te vermijden dat de Regering deze zaak in de doofpot zou willen
stoppen?
Toelichting
Op zijn wekelijkse persconferentie van 9 juni jl. kondigde de MinisterPresident aan dat het kabinet op 16 juni hierover een beslissing zou nemen. Hoewel van de kant van de pers op die datum en later voortdurend
naar het kabinetsbesluit geïnformeerd is, zijn nooit concrete mededelingen gedaan.
Onderwijl stapelde het materiaal zich op. Zo brachten de Amerikaanse
pers (Jack Anderson), „De Nieuwe Linie” en „Propria Cures” verklaringen van topambtenaren van het Amerikaanse State Department die lijnrecht in strijd zijn met verklaringen van de toenmalige Minister Luns tegenover het parlement. Daar deze laatste thans een niet onbelangrijke
functie vervult lijkt een nader onderzoek, mede in verband met het belangrijke vraagstuk van de geloofwaardigheid, niet ongewenst.

Professor Jay Forrester van het MIT, vader van het Club van
Rome-rapport, doet mee aan mijn boek.229
Kwam Guruh in de stad tegen. Zijn oudere broer, Guntur Sukarno, had hem gevraagd naar Jakarta terug te komen. Hij ver229 Zie bijlage 22, brief d.d. 20 september 1972.
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Mam voelt zich niet goed, wat me zenuwachtig maakt.
Richard Nixon schijnt, ondanks de oorlog in Vietnam, de inbraak in Watergate en alle andere oplichterij, populair te zijn
bij de jeugd. Het zegt veel van Amerika in 1972. Of zoals Szent
Gyorgyi zei: „They like Nixon, because they are rotten themselves.”
Aardige brief van Djawoto uit Peking.
Peter zit het weekeinde in Oostelbeers. Hij beklaagde zich:
„Iedereen trekt aan me. Ik wil het weekeinde nu eens rustig bij
mijn moeder zijn, begrijp je dat?” Hij kan Oostelbeers nog niet
echt loslaten, wat eveneens begrijpelijk is.
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telde dat de Indonesische ambassade in Den Haag er blijkbaar
achter was gekomen dat hij in mijn huis had gelogeerd en dat zij
daar uitermate tegen gekant waren geweest. „I could not care
less what they say,” zei Guruh.
Het schijnt dat de persattaché van de Amerikaanse ambassade
bij Enkelaar is teruggekomen met officieel regeringsmateriaal
over de JFK-moord. Alsof we dat nodig hebben. Waarom sloven
zij zich uit Carel te beïnvloeden? Wil Washington dat we stoppen met onze onderzoekingen?
28 september 1972

Peter kwam en zag er geweldig uit. De broer van zijn studievriendje, Theo Cammann, was door een vrachtauto overreden
en op slag dood. Zeventien jaar. „Wat een absurditeit,” zei Peter. „Die jongen had net zijn snor laten staan. De remmen hadden zogenaamd geweigerd. Ik was in tranen toen Theo het
vertelde. Het laat me niet los…”
Rahadian Yamin en zijn vrouw Tuti – Guruh vertelde dat zij
een prinses was van de Mangkunegoro-familie uit Yogja – arriveerden al om 09.00 uur per taxi. Ze logeren hier. Guruh, die
vertelde dat zijn reis naar Jakarta toch niet nodig was, kwam
ook. Hij ging achter de vleugel zitten en speelde. Fijn dat hij er
was. Hij had een vele maten te grote zware winterjas aangeschaft.
29 september 1972

De dagen vliegen om. Rahadian smeert veel troep op zijn gezicht dat alles verpest. Hij zag er eigenlijk verschrikkelijk uit zo.
Ik heb het hem gezegd.
Guruh heeft lessen Nederlands nodig. Ik belde professor Wertheim. Via dr. Go zijn we terechtgekomen bij de heer Sunito in
Monster bij Den Haag. Hij was de persassistent van oom Sartono, de voorzitter van het Indonesische parlement in de vijftiger jaren. Small world. Heb hem toen uitstekend gekend.
Ben naar Delft gereden om Erik van der Leeden te bezoeken.
Het heeft lang genoeg geduurd, die stilte tussen ons. Heb geaarzeld maar liet in Delft een briefje achter. Schreef: „I love
your new curtains”. Toen hij het vond las hij eerst „I love
you…” Dat doe ik toch wel. Eigenlijk bij puur toeval zag ik
hem later in Den Haag in zijn auto. We stopten, omhelsden en
zoenden elkaar op straat. „Ieder haartje van mijn body staat
overeind,” zei hij. Had zelf prompt een halve erectie. Hij zag
er lekker uit, baard, corduroy jeans en het juiste type boots.
Zijn ogen kijken nog altijd als vroeger recht door me heen. De
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30 september 1972

Schreef de heer Biesheuvel, minister-president, vanmorgen als
volgt:
Alhoewel ik gisteren op uw wekelijkse persconferentie
volgens het boekje met enige humor de vraag stelde
over het onderzoek naar Nieuw-Guinea, wil ik u toch
privé mijn mening kenbaar maken dat ik het maar een
droevige zaak in de democratie vind, dat wanneer een
commissie uit het parlement om een onderzoek vraagt
(met 10 tegen 8 stemmen) de regering duidelijk alles
in het werk stelt om de zaak op de lange baan te schuiven… Met uw verklaring dat er andere prioriteiten de
afgelopen maanden waren geweest, nam ik natuurlijk
geen enkel genoegen en het zou gemakkelijk zijn geweest een onaardige vraag te bedenken, but I am not
educated that way. Liever zeg ik u privé – en u kunt
mijn brief als niet geschreven beschouwen, since it’s
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relatie met Helga was okay Hij produceerde een naaktfoto van
zichzelf en schreef erop: „Voor Wim – Erik.” Helaas vergat ik
hem mee te nemen. Ik zal hem uit Mexico schrijven.
Het is stil op Amerbos als Peter weg is. Vanmorgen gaf ik Rahadian een uitgebreide preek. Guruh luisterde gespannen mee.
Ik probeerde hem te inspireren andere doelstellingen na te streven dan koning van batik te worden genoemd en dag in dag uit
met zijn uiterlijk bezig te zijn. Politiek, waar hij zoveel van bij
zijn vader had gezien, liet hij graag aan anderen over. „If Bung
Karno had reasoned the way you do, Indonesia would perhaps
still be waiting for a liberator, as Mozambique now is waiting
for another Patrice Lumumba to liberate them from the Portuguese,” zei ik tegen hem.
Ik arriveerde op de persconferentie van premier Biesheuvel in
Nieuwspoort toen deze al was begonnen. Tegen het einde ervan vroeg ik hem of nu minister De Braauw van het toneel was
verdwenen misschien minister Van Veen de brief over NieuwGuinea zou doen uitgaan? „Wie bent u ook al weer,” zei Biesheuvel zich enigszins belachelijk makend. „O, ja, wel de prioriteiten en de moeilijkheden over die zaak zijn groot geweest.
„Daarom heb ik ook maar een paar maanden gewacht,” zei ik,
hem in de rede vallend.
„Ik ben u dankbaar voor uw begrip,” vervolgde Biesheuvel en
kletste nog wat meer, maar er gebeurt blijkbaar niets. Die man
geneert zich niet eens voor zijn onzinpraat.
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a man to man message – dat ik het maar een slappe en
respectloze zaak vind.

1 oktober 1972

De heer Sunito kwam op CS aan. Ik haalde hem af en nadat
Guruh was gearriveerd bespraken we de mogelijkheden voor
lessen Nederlands voor Bung Karno’s zoon. Sunito dacht Guruh in acht maanden Nederlands te kunnen leren à raison van
vijftien gulden per uur. Guruh doet me soms aan zijn vader denken. Hij heeft mooie handen. We aten sandwiches.
Provo Bernard de Vries is vier jaar in Italië geweest – heeft
films gemaakt – en is nu onderwijzer. „Ik heb haast een zinnelijke behoefte mijn hersens te gebruiken.” Wat zou Peter hierop zeggen?
Marjorie Kellogg heeft op wonderbaarlijk efficiënte manier
mijn gesprekken voor de volgende Amerikaanse reis in elkaar
gezet. Heb ontmoetingen met Elisabeth Mann-Borghese, Linus Pauling, Edward Teller, Edward T. Hall en Barry Commoner. Fantastisch!
2 oktober 1972

Dineerde met mam in Lage Vuursche. Carel Enkelaar had haar
gebeld dat hij me wilde zien. Zij was bang dat ons etentje niet
door kon gaan. Maar zij ging natuurlijk voor.
Omdat ik via Parijs naar Mexico vertrek was mam emotioneel
vanavond. Ik was eerst naar het graf van vader geweest met twee
rozen. Het was een mooie herfstmiddag. Ik stond stil onder de
bomen over het onoplosbare enigma van de dood te piekeren.
Het gesprek met mam kwam op botsingen tussen geliefden. Zij
vertelde met tranen in haar ogen dat vader nooit ging slapen als
zij een verschil van mening hadden. He always made up before
sleeping. „Het is toch ook geen doen om als kat en hond te leven,” zei ze. Ik geloof dat ik met Frieda hetzelfde nastreefde,
en vooral ook met Peter, maar ik ben er niet zeker van.
Bij Gerard Croiset hing een bord: „Gesloten wegens OPRUIMING
van stenen”. Hij vertelde nog een nieroperatie te moeten hebben. Volgende week komt Bibeb weer bij hem. Hij had een geval in behandeling van een vijftienjarige Mexicaanse jongen die
door een 24-jarige man was meegenomen en vermoord. Ik zag
de foto. Vreselijk. Gabriel Smit gaat zijn boek bewerken.
Hetty Wertheim bedankte voor de foto die ik van hen met
Sukmawati had genomen. Zij schreef: „We vonden haar zo lief
en bescheiden en ook zo openhartig en ‘echt’. Heel anders dan
je eigenlijk van een dochter van een president zou verwachten.
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3 oktober 1972
TEE Amsterdam-Parijs
Peter stapte in Roosendaal in. Omdat de Vendôme weer vol
was zijn we in Hotel Raphael. Het is schitterend herfstweer.
We hebben het erg goed en genieten intens. Een crudité op St.
Germain, daarna een paar uur naar de sauna in Rue Poncelet.
Peter pakte een Thaise jongen, ik een Vietnamees. Daarna terug naar St. Germain voor avondeten.
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Zet daar nou zo’n opgeprikte Beatrix naast met die eeuwige
gemaakte glimlach! Ook Guruh hebben we met genoegen
ontvangen.”
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4 oktober 1972

Air France via Houston naar Mexico City
Afscheid nemen van Peter brengt dezelfde chemische reacties in
mijn body te weeg als afscheid nemen van mam. We omhelsden
elkaar en zoenden elkaar. Hij hield me vast. Ik blijf in zijn character and judgement geloven.
Telefoneerde mam vanaf Orly. Dat monterde haar op.
Deponeerde bij Tcheremouchkine van de sovjetambassade de
uitnodiging van DAF aan dr. Jermen Gvishiani naar Eindhoven
te komen. De portier van de ambassade zat achter een batterij
televisiecamera’s. Hij kon zelfs het trottoir naar beide zijden
overzien.
De US Senate heeft andermaal 76 miljard voor de oorlog gevoteerd. Ze zitten daar in een trechter die steeds verder naar beneden spiraalt.
De VS hebben voor de tweede maal in de geschiedenis van de VN
hun veto gebruikt. Het was de Amerikaan George Bush die een
resolutie torpedeerde, gesteund door Engeland, Frankrijk, België en Italië, omdat er niet in werd vermeld dat terroristen in
München elf Israëli’s hadden vermoord. Onmiddellijk na het
bloedbad in Duitsland hadden Israëlische toestellen drie plaatsen
in Libanon en zeven plaatsen in Syrië gebombardeerd. In Libanon kwamen drieëntwintig mensen om het leven, inbegrepen
kinderen. De slachtoffers in Syrië zijn niet bekendgemaakt.230
Eigenlijk moet ik de Economist niet meer aanschaffen: te conservatief, te veel nonsens.
Een paar weken geleden deed Peter mijn tweede gouden halsketting om. Nu draagt hij deze. „Je zit nu aan me vast,” zei ik.
Hij heeft een pot Noorse algen voor me gekocht en die moet ik
dagelijks van hem innemen.
Bij een vliegreis reist je hele bibliotheek van affecties en emoties
mee door de ruimte en het verandert allemaal niets. Intussen
waaien dagboekbladen vol.
Race door Celebration of Awareness van Ivan Illich.231 Erich
230 The Economist, 16 september 1972 (p. 34).
231 Ivan Illich, A call for institutional revolution, Anchor Books, Doubleday, New York
1971.
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232 The New York Times, Sunday Magazine, 23 juli 1972.
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Fromm wijst in een voorwoord op Illichs stelling, overgenomen van Marx, dat tijdens een proces van „Widening awareness (…) the root is man.” Dit in de betekenis dat man zelf een
proces vertegenwoordigt „in developing his powers, greater
intensity of being greater harmony, greater love, greater awareness.” Dit aspect, I am not sure, wordt onvoldoende door de
Club van Rome belicht. Het moderne concept van progress betekent feitelijk meer, meer, meer van alles. Meer rijkdom, meer
bezit, meer geld op de bank, meer auto’s, maximale winst en hier
dan uitvolgend: maximaal geluk en zaligheid. Help het je geloven. Illich noemt ons allemaal emotionele en mentale kreupelen. „We have embodied our world view into our institutions
and are now their prisoners (…). The majority of men have less
food now than in 1945 (…). Underdevelopment is rampant,
including underdevelopment as a state of mind (…). In Vietnam a people on bicycles and armed with sharpened bamboo
sticks have brought to a standstill the most advanced machinery
for research and production ever devised (…). Underdevelopment is the result of a state of mind common to both socialist
and capitalist countries (…). During the decade now beginning
we must learn a new language, a language that speaks not of development and under-development but of true and false ideas
about man, his needs and his potential.” Ik zie ernaar uit die
man, Ivan Illich, eens een priester, die alle banden met de kerk
liet varen om in Mexico een onorthodox Centro Intercultural
de Documentacion te Cuernavaca op te zetten, te ontmoeten.
Na tien uur vliegen staat in Houston, Texas de zon nog steeds
hoog aan de hemel, met schaapjeswolken.
Vader is dikwijls in mijn gedachten. Werkt dit bij anderen net
zo? Peter zei dat hij soms de kamer op en neer kon lopen zoals
zijn vader dit vroeger deed. Hij denkt dat zijn meeste zussen
„hun man over zich heen laten gaan omdat dit zo hoort.” Hij zei
zich weinig voorstelling te kunnen maken van wat zijn moeder
werkelijk dacht of beroerde. Hij is net als ik. Als hij met haar samen is probeert hij het eruit te krijgen. Hij overweegt haar eens
open en bloot te vragen hoe zij tegenover zijn jongensvriendschappen staat. Dat stadium heb ik met mam reeds gepasseerd.
Lees een verschrikkelijk verhaal van Aubrey Menen, The Rapes
of Bangla Desh. En niet alleen vrouwen worden door soldiers
aangerand. „The soldiers took away the brightest boy in the
village, a 15-year-old, who was going to college. They said,
they would bring him back in the evening. He did not come
back. He never came back.”176
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5 oktober 1972

Hotel Los Canarios, Cuernavaca, Mexico
Stink weg uit bed van de benzinegassen van trucks en verkeer
in deze hoofdstraat. Mijn lichaam wijst het vergif af. De plaats is
omgeven door prachtige bergen. De sterren verdwijnen geleidelijk uit het zicht bij de dageraad. Her Majesty the Sun makes
her entrance and will give us some warmth, I hope. De kleuren
aan de horizon zijn schitterend. Duizenden vogels zingen het uit
in de bomen op het plein. Twee dames waren voor een etalage
met doodskisten in een diep gesprek gewikkeld bij mijn vroege
ochtendwandeling. Een slager opende om 06.00 uur. Overal
Bank of America Cards achter de ramen. De Amerikaanse epidemie verspreidt zich geleidelijk over de ganse wereld. Twee
jongetjes in schooluniformen op weg naar les? Het Palacio de
Cortes wordt gerestaureerd. Ze werken al vroeg, als het nog
koeltjes is. Heb trek in koffie.
Na veertien uur vliegen was ik als eerste in Mexico City bij de
douane en voor de gezelligheid werd mijn paspoort ingenomen.
Ik moest wachten. Een meisje van Air France typte een formulier uit dat tienmaal moest worden gestempeld en in negenvoud ingediend. Dat was een carnet-de-passage op zijn Mexicaans.
Probeerde meteen naar Cuernavaca te bellen, maar daar hoef
je in Mexico niet om te komen. Huurde een auto, een Valiant,
waar ik niet mee uit de voeten kon; uiteindelijk werd het een
Pereferico. Liep al meteen een bon op bij een rood licht, betaalde de cop 5 peso. Eindelijk vond ik een kilometerpaal: Cuernavaca 95 kilometer. Bij een toll-gate liften de studenten. Ik zocht
er een uit met lang zwart haar, een nichterige zonnebril en in
een artsenjas gekleed. Hij wilde plastic surgeon worden, want in
die branche was meer te verdienen.
CIDOC is een complex gebouwtjes dat op een heuvel ligt. Palmbomen, bloemen overal, charming plek. Ik was weer eens de
weg kwijt, toen ik een auto tegenkwam met twee Yanks, die er
ook naartoe moesten. Het mooiste weer van de wereld. Ik belde Claire Bonebakker vanmorgen die zei maar één paying guest
voor de lunch te hebben, de ambassadeur in Wenen, baron Van
Boetzelaar, en „if I please would join them”. „Wat fijn je stem
te horen,” zei lieve Claire.233
Ivan Illich was in India, terwijl hij mij had geschreven in Cuernavaca te zullen zijn deze dagen.
Ik vertrok vrij spoedig naar Taxco en de villa van Claire bo233 Zie Memoires 1964-1964: Reis van koningin en prins naar Mexico.
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234 Zie Memoires 1925-1953 en ook Den Vaderland Getrouwe, Bruna 1973.
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venop een heuvel. De rit was van een onvergetelijke schoonheid. Ik miste Peter. Eens zal ik hem hier moeten brengen. Alles was even mooi: de voortdurend wisselende panorama’s van
bergen, pijnbomene, bloemen, dieren en de vriendelijkheid
van de mensen, die naar je wuiven. Maar wanneer je een zware truck passeert kan je de ramen beter sluiten van de penetrante benzinestank. Hitler mag dan voor een gasoorlog plannen
hebben gemaakt, wij weten er ook prima weg mee. Niemand
doet er iets aan.
Had weinig moeite de berg van Claire terug te vinden en reed
recht op haar villa af. Ze was hartelijk en lief als altijd. Zij leek
me wel veel ouder geworden. Zij had haar hoofd een paar
maanden geleden gestoten en had problemen met haar nek.
Ook ontmoette ik de heer Van Boetzelaer die uit het zwembad kwam, eerst tijdens de lunch en later zaten we alleen op het
terras een uurtje te praten. Hij vertelde dat tijdens het regime
van Luns als minister van Buitenlandse Zaken een aantal ambassadeurs „verscheiden malen bijeen waren geweest om na te
gaan of wij ons nog langer bij diens beleidslijnen zouden kunnen neerleggen.” Hij vertelde, toen ik over de heer J.H. van
Roijen begon, dat ook Van Roijen een keer het punt bereikte
that he put his foot down. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat
dergelijke zaken zo lang in Den Haag geheim kunnen blijven.
Ik gaf mijn cadens over mijn persoonlijke ervaringen met Van
Roijen234 waarop Van Boetzelaer enigszins schaapachtig antwoordde: „Wat kan ik nu zeggen? Hij is achttien jaar mijn chef
geweest.” Ik zei dat ik dit zogenaamde fatsoensbegrip nauwelijks deelde. „Overheidspersoneel, inbegrepen ambassadeurs,
behoren solidair te zijn met het land, met de mensen die zij dienen en die voor hun diensten belasting betalen. En niet, zoals nu
schijnt te gebeuren, dat de loyaliteit van de dienaren van Buitenlandse Zaken misplaatst is bij de superieuren en de schuinsmarcheerders, oftewel de boys of the band in streepjesbroeken en
pandjesjassen.”
Van Boetzelaer had op zichzelf beschouwd eigenlijk weinig
positieve woorden over voor het Nederlandse volk. Hij vond
de presentatie in het buitenland langzamerhand deplorabel en
niet meer werkelijk representatief. Hij had de deelnemers van
een socialistische congres in Wenen op de ambassade ontvangen: „En om u de waarheid te zeggen leek mevrouw Den Uyl
me nog gevaarlijker dan haar man, met zijn onbetrouwbare gezicht en slierten van breedsprakig partijjargon. Van der Louw
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daarentegen had een gepaste afstand bewaard en had behoorlijk bedankt voor de lunch die ik hen aanbood.”
De familie Van Boetzelaer had de ambassade in Wenen overgenomen van de Van Houtens.235 „Luns was zeer aan die man verknocht,” zei ambassadeur Van Boetzelaer. Ik zei ook wel te begrijpen waarom. „Toen Luns een keer bij de Van Houtens in
Wenen had gelogeerd heeft hij gezegd het gevoel te hebben
gehad bij rijke zigeuners op bezoek te zijn geweest. Het huis
was dan ook een bende toen ik het van hen overnam en moest
het eerst laten restaureren.” Ik zei het uitstekend te kennen en
er zelf in de vijftiger jaren gelogeerd te hebben als gast van ambassadeur en mevrouw Star Busmann.236 Ondanks alles mocht
ik de man graag.237
Reed in twee uur terug van Taxco naar de luchthaven van Mexico City. Nam een PANAM-toestel naar Houston en arriveerde
daar om 02.30 uur en stapte over, op weg naar Los Angeles. In
alle vroegte ontmoette ik hier een jonge acteur, Thomas William Brown, die een rol speelt in Norman is that you? Hij noemde zich nu Tidal Wave Brown en zei mijn dagboek pakkend:
„I like you.” We raakten aan de praat en hij vroeg of hij me
mocht tekenen. Intussen kletste hij honderduit. Hij was blond,

235 De heer J.A. van Houten was dr. Van Roijens persattaché in Washington en was uitstekend op de hoogte van vele scheve schaatsen van de minister. Heb Van Houten
vele jaren gekend.
236 Zie Memoires 1953-1958.
237 Ik heb dan ook twintig jaar gewacht met verslag te doen van deze ontmoeting.
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6 oktober 1972

Vloog naar San Diego en nam een taxi naar La Jolla. Heb Aurelio Peccei in het Beverly Berkshire Hotel weten te bereiken.
Hij was in de douche maar leek verrast mijn stem te horen.239
Hij zou Elisabeth Mann-Borghese waarschuwen dat ik haar vandaag nog niet kon ontmoeten.
Carl Rogers, van wie Lex Poslavsky mij al jaren geleden had
geadviseerd Client Centered Therapy te lezen, waarna ik ook zijn
tweede klassieker On Becoming a Person (in 1967), had gelezen
bleek een beetje de man te zijn, zoals ik me hem had voorgesteld. Ik was onmiddellijk „thuis”. Mevrouw Rogers leek zoveel ouder dat ik een moment dacht: is het zijn moeder? Zij
schilderde kennelijk. Ik zag oude schots en scheve huizen in
San Francisco hangen. Ze was druk in de weer het ontbijt gereed te maken. We raakten vrijwel meteen in gesprek. Schreef:
„We almost immediately jumped into a marvellous conversation and communication.” Hij liet me zijn nieuwe boek On
Marriage as a Partnership zien. Ik zette hem uiteen waarom dat
onderwerp me niet interesseerde en intussen wandelden we naar
het binnenhof van zijn bungalow waar hij me een aantal cactussen liet zien. Hij verzorgde de tuin zelf.
Ik vond het interieur van het huis afstotend. Zijn studeerkamer
was uiterst eenvoudig en summier, niet te veel boeken en enkele foto’s van een blond meisje dat zijn kleindochter bleek te
zijn. Zijn zoon stond aan het hoofd van de Johnson & Johnson
Foundation (farmaceutische middelen) in Princeton, New Jersey, die over een miljard dollar beschikte. Er lagen kopieën van
Psychology Today. We waren het eens dat het blad achteruit holde. Hij zei dat ze te veel mensen van Time hadden overgenomen die de zaak nu verder verknoeiden.
Ik zei te aarzelen om Herman Kahn in de serie op te nemen vanwege diens rauwe uitspraken. Hij was er ook tegen. Hij dacht
238 Was helaas te moe van een nacht niet slapen om meer over Tidal Wave te schrijven.
Wat zou ik graag weten hoe het met hem is.
239 Zijn office had me zijn complete reisschema gezonden. Ik kon hem steeds bereiken.
(Zit nog altijd in mijn dagboek.)
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een beetje swishy, had grijze ogen en op een of andere manier
mocht ik hem. Hij wist over alles wat te zeggen. „Margaret
Mead picks fights. She obviously doesn’t do it for money, and
she does as she likes and pleases and is actually totally disinterested. She seems to aim at the public good…”238
Marjorie Kellogg had met Carl C. Rogers geregeld dat ik hem
vanmorgen zou ontmoeten.
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dat de wereld mogelijk inderdaad toedreef naar een soort Skinneriaans concept van een samenleving. Hij wilde echter een
open confrontatie met B.F. Skinner vermijden. Hij bewonderde Robert McNamara en vond Richard Nixon natuurlijk „terrible”. Ik vertelde hem van mijn eigen ontmoeting in 1968 met
Nixon in New Hampshire. Vertelde ook over Bung Karno,
wie en hoe hij was geweest en hoe hij tot het organiseren van de
Conferentie van Bandung was gekomen. „Wat we eigenlijk
zouden moeten organiseren is een nieuwe Conferentie van Bandung, maar dan van de minds of the world,” zei ik.
Hij gaf me enkele van zijn laatste teksten over verscheidene onderwerpen. Hij had nog onlangs in Honolulu een rede gehouden over de noodzaak paranormale begaafdheid en ESP nader te
onderzoeken. Dat bracht ons op Gerard Croiset. Ik kreeg sterk
de indruk dat hij met veel verdriet gadesloeg wat er om hem
heen in Amerika gaande was. Hij leek me heel wat pessimistischer over de toekomst dan in zijn schrifturen tot uitdrukking
kwam.
Daarna namen we het interview voor het boek op, waarvoor
ik een aantal vragen, als gebruikelijk, had voorbereid.240 Feitelijk
heb ik vele uren bij Rogers doorgebracht. Pas tegen 15.00 uur
reed hij me naar San Diego Airport. Ik stapte uit. Hij zei bij
wijze van afscheid door het open portierraam: „I have grown
suspicious of foreign interviewers, but I like you…” Ik was blij
met deze uitspraak omdat hij van hem kwam.
Vloog terug naar Los Angeles. Er hangt smog, een oranjekleurige gifwolk boven de stad.
De Los Angeles Examiner plaatste een foto van Aurelio Peccei die
samen met de Britse minister voor Milieu, Peter Walker, een
conferentie op de University of California heeft toegesproken.
Is er iemand die harder knokt voor zijn zaak dan Aurelio?
Vloog door naar San Francisco en ging meteen naar de Turk
Street-sauna. Viel in mijn kamer in slaap tot 22.00 uur. Na een
ontmoeting met een paar jongens en een blow-job sliep ik in een
ruk door tot 06.00 uur. Ik liet de deur van mijn kamer weer
open en al gauw kwam er weer een jongen binnen en een tweede nummer volgde.
7 oktober 1972

Nam de bus naar Los Altos Hills. Toen ik uit Taxco wou wegrijden wilde Claire nog een foto maken van ambassadeur Van
Boetzelaer en mij. „Dat wordt een compromitterend plaatje,”
zei hij.
240 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1974.
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Los Angeles-Albuquerque, New Mexico, TWA
Lees The Hidden Dimension van Margaret Meads vriend, de antropoloog Edward T. Hall.241 Een ander boek van hem The Silent Language, met een voorwoord van Margaret Mead,242 heb
ik vorige maand gelezen. Ze kennen elkaar allemaal, want Hall
spreekt in The Hidden Dimension uitgebreid over Edmund Carpenters werk met Eskimo’s. Marshall McLuhan, Carpenter en
hij zelf deden onderzoek naar „art for what it can tell us about
how artists use their senses and how they communicate their
perceptions to the viewer.” (p. 79 en 80)
Margaret Mead – de Palo Alto Times noemt haar „one of the
most important women of our time” – schrijft haar memoires.243 Redbook magazine heeft in september een voorpublicatie
gehad. Baseert zij haar herinneringen op haar geheugen of op
een dagboek?
9 oktober 1972

Santa Fé, New-Mexico, Adobe Motel
Huurde een auto. Bij de weg naar Santa Fé stond een jongen te
liften. Luis, 22, een ruig lijkende Mexicaan, filosofiestudent in
Denver, op weg naar zijn college. Ik aarzelde toch een beetje.
Had hij een mes? Hij had lang haar en een baardje en hij droeg
kale jeans en boots. We stopten voor een sandwich en pas toen
241 Edward T. Hall, The Hidden Dimension, Anchor Books, Doubleday, New York 1969.
242 Edward T. Hall, The Silent Language, Anchor Books, Double Day, New York 1959.
243 Palo Alto Times, 23 september 1972.
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„Waarom, Claire heeft het negatief?” antwoordde ik. Ik vroeg
me af wat compromitterender was: met mij te worden gefotografeerd of je mond houden als ambassadeur over de smerige
streken van een superieur omdat je achttien jaar onder hem hebt
gewerkt.
Bill Kellogg haalde me af. We reden eerst naar zijn bureau van
Director of Science bij de Lockheed- fabrieken. Aurelio logeerde inmiddels bij zijn zoon in Stanford. We reden naar hem
toe en zaten anderhalf uur in de tuin. Hij wilde absoluut Saburo Okita, die de Club van Rome in Japan leidt, in het boek
hebben. Mijn gedachten gaan uit naar twee delen. Het eerste
deel: de westerse opinies over Limits to Growth, gevolgd door
een tweede deel met reacties uit de derde wereld en de socialistische landen. We gingen opnieuw mogelijke kandidaten na.
Het was als altijd een uitstekende en warme ontmoeting. Ik
suggereerde Aurelio een bezoek te brengen aan W. Colston
Leigh, mijn voormalige lezingenmanager in New York.
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zag ik goed zijn mond met prachtige tanden. Hij praatte steeds
maar over screwing girls. Toen ik tegen hem zei dat ik zijn laarzen en riem mooi vond, antwoordde hij zonder blikken of blozen: „Gestolen. Steel jij nooit? Ik steel ook veel boeken.”
Sliep als een blok. De televisie kondigde meer bommen op Vietnam aan. De Today Show kwam met een achterlijke discussie
met een priester die had gemediteerd. Hij had God als een persoon gezien: „But greater as words could express.” Help het je
geloven.
Kaarten naar mam en Peter.
Edward Hall (58) haalde me vroeg af in een Mercedes 280 die
werd bestuurd door een aangenomen zoon van een jaar of 18,
19 met lang haar. We reden vervolgens in mijn huurauto door
Santa Fé en professor Hall gaf een volledige rondrit langs de bezienswaardigheden. Gedeeltelijk interessant. Hij was een outdoor type, zonnebril en gebruind. Hij jogde iedere ochtend drie
mijl. Zijn vrouw zwemt. Omdat het kouder wordt hadden ze
juist deze week een plastic bubble-top over de verwarmde pool
geplaatst. Hij maakte ook veel voettochten in de bergen. In het
seizoen wordt er volop geskied.
Hij serveerde thuis koffie met cake. Een zwarte dienstbode
nam de honneurs waar. Er waren twee niet al te vriendelijke
honden. We gingen naar zijn werkkamer. We begonnen aan
het interview. Het was geen vlot lopend „fluitje van een cent”.
Het ging allemaal moeizaam. Ik denk dat hij weinig interviews
geeft. Hij raakte spoedig de draad kwijt, dwaalde dan af, realiseerde zich de ontsporing en gaf mij dan in wanhoop de microfoon maar terug. Maar al met al werd het een prima gesprek.
Na afloop stelde hij voor me nog iets van zijn geliefde bergen
met de auto te laten zien. Hij gaf toe „verslaafd” te zijn aan dit
gebied. Ze waren inderdaad van een onvoorstelbare schoonheid. De eerste herfstkleuren deden zich gelden. Hij ergerde
zich aan weggesmeten Coca Colablikjes. „I crush them when I
can, so they can’t be seen anymore,” en rijdt ze met de autobanden plat. Hij is van mening dat de stad Santa Fé door architecten zal worden verpest met de door hen geplande wolkenkrabbers. Op dit ogenblik staan ze er nog niet. De plaats doet
enigermate aan Marokko denken. Ben blij dat we die rit samen
maakten. Hij bracht me voor de lunch naar The Compound,
een locale hide-out voor de chique. Wat aten we eigenlijk? Kirsh
Lorrain? Wat eten betreft blijf ik – in tegenstelling tot Peter –
een analfabeet. Aardige man, Edward Hall.
Warren Phillips heeft voor de Wall Street Journal eindelijk een
176
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Wanneer ik deze voorpagina uit The Wall Street Journal twintig jaar
later in Johannesburg teruglees vind ik het nodig de verhouding
China-Indonesië in historisch perspectief te plaatsen. Emile van
Konijnenburg wees me er altijd op dat Sukarno als leider van een
major power in Azië niet om China en Mao heen kon, net zo min
als Washington, Londen en Parijs om Khrushchev of Brezhnev
heen konden. In de vijftiger en zestiger jaren, toen Amerika niets
wilde weten van Mao en China, werden Sukarno’s hartelijke be244 The Wall Street Journal, 9 oktober 1972.
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gesprek met Chou En-lai gehad, waarvoor ik tien jaar geleden
naar Peking wilde in schriftelijke opdracht voor Playboy in Chicago. Chou is nu 74 en Mao 78. Hij voorziet dat bij het heengaan van Mao Tse-tung het leiderschap in collectieve handen
zal overgaan. Dit was het probleem van maarschalk Lin Piao
geweest die een leider wenste. Chou sprak drie uur en 40 minuten met een delegatie van tweeëntwintig man van de American Society of Newspaper editors.244
Chou was tegen de uitwisseling van pingpong matches geweest
die tot het bezoek van Nixon hadden geleid. Mao had hem overruled. China wenst geen zogenaamde industriële joint-ventures
met westerse of Amerikaanse ondernemingen, zoals sommige
overeenkomsten door Oost-Europese landen in het Westen zijn
aangegaan.
Chou was er tegen om de 1,7 miljoen fietsen in Peking door
auto’s te vervangen, want dan zou de Chinese hoofdstad een
aftreksel van New York worden met luchtvervuiling en verkeersopstoppingen. Hij zei ook dat Japan en de VS beter waren
geïnformeerd over het Chinese leiderschap dan de SovjetUnie. Chou vertelde in 1965 tegen premier Aleksei Kosygin te
hebben gezegd: „Now that you don’t want Nikita Khrushchev
anymore, suppose we invite him to lecture at Peking University about how he developed this creative Marxism, that Mr.
Kosygin had credited him with on an earlier occasion? The Soviet premier would not agree to let him come,” aldus Chou.
Ook de JFK- moord kwam ter sprake. Chou: „It could not be
that the principal culprit, the man who planned the assassination, is Lee Harvey Oswald. It is not possible that he is the man
who really killed JFK.”
In geen enkel land ter wereld zou je een paar honderd miljoen
mensen het verhaal van Oswald op de mouw hebben kunnen
spelden, behalve in Amerika. Het blijft een beangstigend verschijnsel.
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trekkingen, vooral met Chou – met wie Bung Karno even uitstekend kon discussiëren als later met Henry Kissinger en Richard
Nixon – in Washington gezien als „verraad” aan de democratie.
Het werd voorgesteld alsof Bung Karno bezig zou zijn geweest
met de uitlevering van Indonesië aan het Chinese communisme.
Al sedert de regering-Eisenhower werd, vanwege deze vermoedens, door de CIA tegen Sukarno geconspireerd met als gevolg dat
men in Washington langzamerhand in zijn eigen kletspraatjes geloofde. Uiteindelijk zou de CIA er in slagen met behulp van schietgrage, politiek ongeïnformeerde heethoofden onder de militairen,
als Suharto, Sarwo Edhie en anderen, Bung Karno te verraden en
de macht in handen te krijgen. Altijd weer is het doel van het imperealisme een complete uitverkoop aan de VS, Japan en andere op
gigantische winsten beluste kapers te bewerkstelligen. In wereldvisie liep Washington een kwart eeuw achter op Bung Karno, zo eenvoudig was het.
10 oktober 1972

St. Louis, Missouri, Cheshire Inn & Lodge
Arriveerde hier gisteravond.
In de Filippijnen is een stam ontdekt, waarvan men het bestaan
niet wist en die volkomen gaaf lijkt te zijn in vergelijking met
onze „beschaving”. Een filmer van NBC die hen schijnt te hebben gevonden vertelde het volgende op de televisie: „They
don’t punish their children; they don’t spank them; they sort of
wave them away from things they don’t want them to do, and
they talk softly to them.” B.F. Skinner zal dit prachtig vinden.
Maar dat zo’n filmer werkelijk denkt dat hij weet hoe de vork
in de steel zit!
Mijn droomrepertoire was weer compleet. Peter was er. Richard zag ik met zijn liefste gezicht voor me. Ik droomde van
Bung Karno en zijn kinderen passeerden de revue: eentje was
de hoer op. Ibu Hartini beklaagde zich hierover tegenover mij.
Ik wandelde arm in arm met haar.
Toen ik tegen ambassadeur Van Boetzelaer in Taxco zei dat Joseph Luns bij de NAVO een gevaar was met zijn gelieg en bedrieg, antwoordde hij: „Nee, hij kan zich daar geen bokkensprongen permitteren als in Den Haag. Er wordt over zijn
schouder meegekeken…”
Barry Commoner turned out to be fantastic. Ik kende zijn cride-coeur in de Herald Tribune.245 Hij schreef onder meer: „Every
day we (Americans) are a smaller minority. We are increasing at
245 Herald Tribune, 5 juni 1972 (p. 3/4).
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246 Surveyor magazine, 28 juli 1972 (pp. 15 tot 20).
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only 1 percent a year: the rest of the world increases twice as
fast. By the year 2.000 one person in 24 will be an American: in
100 years only one out of 46 will be. Those who breed faster
will replace the rest.” Hij vervolgde: „As we learn more about
the intricate connections between the environment and the
economic system, it becomes increasingly evident that environment improvement is a zero-zum game: if the environment
wins, someone loses.” Hij geeft dan het prachtige voorbeeld
van de rubberboom. „The rubber-tree can florish as part of a
natural ecological system in the tropics. Its leaves absorb energy
from the sun, which is then transferred, in an intricate series of
biochemical steps, to a complex molecule in the tree sap that,
upon being tapped, yields latex and, eventually, the rubber of
commerce.” Hij benadrukte dat deze natuurlijke cyclus van
groei ecologisch gezien de enige juiste methode van rubber produceren was. „Synthetic rubber is made from petroleum or natural gas by a series of elaborate chemical reaction involving
temperatures ranging up to 1.000 Fahrenheit. Ecologically this
is a very costly process: it consumes a non renewable source,
and the heat needed to achieve the high process temperatures
pollutes the environment with wast-combustion products.”
Waarom alle heisa, als de zon iedere dag voor noppes opgaat en
hetzelfde resultaat kan bereiken? Vertel dat maar eens aan de
rubberfabrikanten.
Ik vond Commoner helemaal geen „mean person” zoals Aurelio had gezegd. He was utterly down-to-earth, and, perhaps
typically Jewish. His faith lays with the people, not with Peccei’s Prime Ministers. Zij hebben geen van beiden helemaal gelijk. Misschien besteedt Peccei te weinig aandacht aan de massa, terwijl Commoner naar het andere uiterste doorslaat en zich
laatdunkend over politici en industriëlen uitlaat.
Hij vertelde in Engeland een botsing met Aurelio Peccei te hebben gehad: „And Peccei lost!” zei hij met genoegen. „Peccei
publicly acknowledged that the Dennis Meadows Report was
wrong. No wonder, he will never invite me to the Club of
Rome.” Ik gaf hem daarop een klein redevoerinkje over wie
Aurelio was en maakte duidelijk dat hij het bij het verkeerde
eind had ten aanzien van diens persoonlijkheid. Maar ik mocht
Barry Commoner in zijn totaliteit. Hij was vooral precies en
exact in zijn uitlatingen.
Wachtend op het vliegtuig naar Washington DC las ik een verslag van een panel in juli op Lancaster University in Engeland,
waar zowel Aurelio als Barry Commoner aan deelnamen.246
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Onder voorzitterschap van Graham Ashworth, directeur van
de Civic Trust for the North West ontstond inderdaad een
frontale botsing tussen de inzichten van Peccei en Commoner.
Het was een erg zwakke verdediging van Aurelio om na kritiek
te antwoorden: „I am not Dennis Meadows in disguise. I am
not M.I.. I did not write the report.” Waarom viel Commoner
Meadows in absentia aan? En wanneer er fouten in het Rapport van de Club van Rome zaten was dit aan wetenschappers
zelf te danken die de afgelopen vijftien jaar geen poot hadden
uitgestoken om deze dringende zaken te onderzoeken. Dat was
koren op de molen van Commoner die zich al jaren met deze
onderwerpen bezighield. Barry benadrukte dat de vele problemen in Peccei’s Italië slechts konden worden gewijzigd „by social engineering to put basic morality right”. Wat me overigens
evenzeer wishful thinking leek.
Ik begrijp nu toch wel waarom Aurelio hem als„mean” bestempelde. Commoner hamerde tijdens dit panel voortdurend
op „the people”. Wat is dit voor een notion? Bedoelt hij er the
masses mee die een Warren- rapport over de moord op JFK voor
zoete koek slikken? „Intellectuals,” aldus Commoner, „had a
duty to turn over to the people the facts they needed to make
decisions.” Wat? De massa die besluiten neemt? Waar is Barry
de laatste tijd geweest? Misschien hangt hij teveel rond in zijn
Center for the Biology of Natural Systems aan de Washington
University in St. Louis, waar hij directeur van is. Commoner:
„There is no scientific way to decide whether the song of a robin is better than the shade of a tree. Having the knowledge,
scientists must not get close to the rulers and whisper in their
ears.” Aurelio pareerde dit onzinargument met er op te wijzen
dat het Rapport van de Club van Rome wereldwijd in miljoenen exemplaren juist onder het belangstellende publiek was gedistribueerd en ook nog voor een spotprijsje. Eigenlijk vind ik
helemaal niet dat Commoner gewonnen heeft. Kan me precies
voorstellen hoe het is gegaan. Aurelio, in de grond van de zaak
een mijnheer, en Commoner helaas een minder geciviliseerde
Amerikaanse roughrider.
Ik vroeg om het contacttelefoonnummer van een andere man
die ik graag zou opnemen, Norman Borlaug, die zich met man
en macht schijnt te verzetten tegen wat hij noemt „the current
vicious, hysterical propaganda campaign against the use of agricultural chemicals being promoted by fear-provoking, irresponsible environmentalists”247 Daar zou ik in mijn serie als tegenwicht meer over willen horen.
247 The New York Times, 10 oktober 1972.
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Ik vraag me af of Kissingers reactie op Harvard hem niet tot een
koude-oorlogskruisvaarder heeft gemaakt. Is hij dit eigenlijk niet?
Ik kwam zelf na de Duitse bezetting in 1948 naar Amerika en
volgde op Yale University van 1948 tot 1950 colleges in internationale betrekkingen. Ik keerde in 1950 naar Nederland terug er
heilig van overtuigd dat Chiang Kai-shek gered diende te worden
en dat de oorlog in Korea een rechtvaardige strijd was. Ik gaf me
op als vrijwilliger voor de Mariniers in 1945 om Nederlands-Indië
te helpen bevrijden. En in 1953 gaf ik mij nog eens op als vrijwilliger voor Korea. Pas na de ontmoeting met Sukarno in 1956 in
Rome en de daaropvolgende reis naar Indonesië schoof ik in mijn
politieke opvattingen en overtuiging definitief van rechts naar het
midden en vatte ik sympathie op voor het politieke standpunt van
de groep van niet-gebonden landen met Sukarno, Nehru, Nasser,
Nkrumah, Tito en later ook Fidel Castro aan de leiding. Ik las het
artikel over Kissinger en betwijfelde of Henry werkelijk „the rational balancing of interests of the super powers” nastreefde, zoals
hij deed voorkomen.
11 oktober 1972

Washington D.C., Statler Hilton
Liep tegen Henk Asser aan, de echtgenoot van mijn vriendin
Lydia van Reede op het Baarns Lyceum. Het was een klassiek
bla-, bla-, blagesprek. Vertelde met welke boek ik bezig was,
waarop hij zei: „Jij gelooft in je hart ook niet in de milieuvraagstukken, aan de orde gesteld door Club van Rome.” Waarom zegt zo’n man zoiets, op grond van wat? Hij is met computers bezig tegenwoordig. „Wat Jay Forrester heeft gedaan is
tien jaar geleden al gedaan, toen is er een model van India en
Iran gemaakt.” „Dat kan best,” zei ik, „maar Forrester heeft
een wereldmodel gemaakt.”
Minister Andrei Gromyko van de Sovjet-Unie is te gast geweest bij Richard Nixon op het presidentiële buitenverblijf
Camp David. Newsweek vond het nodig dit bericht te verpak181

New York

Een redacteur van de Harvard University Crimson, David Landau, heeft een boek over Henry Kissinger en The Uses of Power
geschreven. Dat interesseert me. Christopher Lehmann-Haupt
van de Times heeft het gelezen en vindt het „a depressing experience indeed”. De criticus somt op: „What emerges is the picture of a Jewish refugee from Nazi-Germany. As an astute student of international relations at Harvard, he was bound not to
develop into a conventional Cold War Warrior of the Truman
Doctrine or New Frontier stripe.”
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ken in de kop DICK NIXON’S SOVIET FRIENDSHIP SOCIETY.248
Sloeg nergens op. Schreef Elliot Osborn, Editor, dat dit het
laatste nummer van Newsweek was dat ik had gekocht. Ik sloot
ook een brief aan Stewart Alsop in, die in hetzelfde nummer
klinkklare onzin debiteerde. In een wekelijkse beschouwing
kreeg hij het voor elkaar te schrijven: „Is Nguyen Van Thieu249
not quite right when he says that the South Vietnamese Government is the sole body that has a right to solve the war?” Hij vervolgde zelfs met: „Are we Americans not making the same mistake we have made in Vietnam from the very beginning – taking it upon ourselves to do what the Vietnamese ought to be
doing?” Een journalist die deze onzin na meer dan tien jaar
oorlog in Vietnam op papier zet, lijdt aan een advanced case of senility.
Merkwaardig dat Newsweek in precies één zin melding maakt
van de thans officiële oprichting en bekrachtiging van de OostWest think tank tussen de US en USSR en tien andere landen,
waaronder Nederland.250 Dit opzienbarende gebeuren in samenwerking had meer aandacht mogen krijgen, zeker in vergelijking tot één pagina onzin van meneer Stewart Alsop.
In San Francisco zag ik om 08.00 uur ’s morgens een meisje
met achter op haar auto de sticker: Lick Dick. Heb haar met de
mededeling gecomplimenteerd.
Telefoneerde met Aurelio en vertelde dat ik zijn „vriend” Barry Commoner had gesproken. Hij lachte.
Ontmoette vandaag eerst dr. Philip Handler, president van the
National Academy of Sciences. We zaten samen op stoelen die
voor zijn bureau stonden. Aurelio zei nu van hem: „He is too
much a yesterday-man for the establishment.” Ik vraag me af
wat hij bedoelde. Ik toonde hem mijn lijst van geïnterviewde
persoonlijkheden. „Is this a book about Limits to Growth,” reageerde hij onmiddellijk. „Half of these people are not competent to speak about it…” Hij vond Erving Goffman al helemaal
ongeschikt om aan de serie deel te nemen. Ook vond hij dat
zowel Barry Commoner als Albert Szent-Gyorgyi niet de reputatie verdiende die zij genoten. Vooral Barry Commoner
had absoluut geen wetenschappelijk werk op zijn naam staan.
Hij was eerder een slimme schrijver en journalist dan een wetenschapper. Szent-Gyorgyi had drie belangrijke ontdekkingen
in zijn leven gedaan: „All three actually done by others.” Met
248 Newsweek, 16 oktober 1972.
249 De Amerikaanse Gauleiter voor Zuid-Vietnam.
250 In eerdere delen dagboek heb ik beschreven hoe ik in een vroeg stadium het in wording zijn van deze think tank ontdekte.
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Peter op het strand van Agadir, Marokko.
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Met het aftreden van Spiro Agnew waren de VS alvast van één mislukkeling verlost.
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Onbeschrijflijk bloedblad in Vietnam.
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Soleri’s new city rises in the desert.

Terwijl in Vietnam (gevangen genomen
Vietcong) moord en doodslag voortgaan.
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Paolo Soleri.

Lezing Cleyndert Theater Amsterdam Noord
gearrangeeerd door Ronald Gase.
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Met Guruh en Sukmawati Sukarno in restaurant Indonesia.

(foto Vincent Mentzel)

Pagina 9
20:28
12-01-2004
Z753-fotokatern

Bung Karno’s kinderen noemden Peter (rechts) „Prince”.
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Mijn vriendin dr. Margaret Mead.
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Jeanne de Mohrenschildt: „I am a dog…”
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Robert Jay Lifton, professor psychiatrie Yale University.
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U Thant, secretaris-generaal van de UNO, met koning frederik, koningin Ingrid en kroonprinses Margarethe van Denemarken.
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de overige geïnterviewde personen scheen hij akkoord te gaan.
Toen ik hem vertelde eigenlijk zestig specialisten uit het Westen en zestig uit het Oostblok en de derde wereld in één boek
samen te willen brengen, zei hij: „You seem to be building a
Tower of Babel.”
Hij vervolgde: „There is an enormous wide language barrier
between scientists. We have here in the Academy hundreds of
multidisciplinary committees, but this invisible barrier of words
divides them. This situation is not even recognized.” Hij gaf
vervolgens het voorbeeld van twee groepen van reviewers: de
ene groep bestond uit natural scientists; de andere uit een groep
van behavioral scientists. De reviews stonden in „shocking contrast. One group generally liked the report: another reviewer
said ‘I went to sleep’, and another one said, ‘Don’t you dare
publish this garbage.” Dr. Handler vervolgde: „Scientists talk,
you know. It won’t do trying to bring them together,” adviseerde hij.
„But in the UN representatives of all cultures talk even together.”
„Yes, but there is a fixed set of rules to those debates,” antwoordde hij.
Dr. Handler noemde die taalbarrière dermate diep en onoverbrugbaar tussen wetenschappers dat: „they would not even be
able to put on paper what separates them. They do not even
understand, that they are failing to really communicate.” Het is
mij langzamerhand ook duidelijk dat de wijze waarop wetenschappers op elkaar afgeven kennelijk met deze taalbarrière te
maken heeft. Ik had hier met Edward Hall over moeten spreken. Zou hem een aanvullende vraag moeten stellen.
’s Middags ontmoette ik de atoomwetenschapper dr. Ralph
Lapp. Grappige baas. Hoedje, oude broek. Hij was in de tuin
aan het houthakken. „I was for the past 22 years unemployed,”
vertelde hij. Wij wandelden eerst door de tuin en toen moest
ik het hele huis zien, wat me eerlijk gezegd geen snars interesseerde. Daarna moest ik twee jongens ontmoetten en tenslotte
mevrouw Lapp. Op het eerste gezicht geen onaardig mens. Hij
deed me als outsider enigszins aan Szent-Gyorgyi denken. Hij
kende Bob Jungk uitstekend. Hij is het dikwijls oneens met die
andere atoomgeleerde, Edward Teller, maar noemt hem desalniettemin „one of the principal geniuses of our time”. Hij kletste maar verder en de opname werd veel te lang, maar er zijn
geschikte en prima gedeelten bij voor het boek.
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12 oktober 1972

Washington DC
Telefoneerde met Edward Teller. Hij waarschuwde dat interviewboeken in Amerika niet verkopen. Hij zou wel eens gelijk
kunnen hebben.251 Hij noemde Barry Commoner „a liar”. Maar
we hebben later een afspraak in Californië.
Deed opnieuw moeite om Robert McNamara te ontmoeten.
Zijn rechterhand bij de Wereldbank, Bob Clarke, duidelijk een
nicht trouwens, vertelde mijn vragen aan McNamara te hebben voorgelegd: „And he didn’t know the answers.”
„What’s that”, zei ik, „these questions were all based on his
own speeches.”
„Yes, but still, in his mind, he is not sure about what to say
about these problems. He was very impressed by your questions, and, today, when I will have received the list of your
completed interviews, I will take it up with him again. But, I
should warn you…”
Clarke is an ass. He is dragging his feet and lies. Wil McNamara al niet meer in mijn boek hebben.
De Times publiceert een editorial A SINISTER AFFAIR. Het blad
constateert met enige verwondering dat waar men eerst aannam dat de Watergate-affaire „an isolated act of political espionage” was geweest, nu aan het licht begint te komen, dankzij de
Washington Post en andere bladen, dat „a complex, far-reaching
and sinister operation on the part of White House aides and the
Nixon campaign organization” boven zijn komen drijven. Het
gaat om: „Sabotage, forgery, theft of confidential files, surveillance of Democratic candidates and their families and persistent
efforts to lay the basis for possible blackmail and intimidation,”
aldus de Times. Dat is nogal niet niks. Bovendien werden dozijnen ex-FBI- en CIA-agenten door het Nixon-kamp ingezet
om deze gangsterpraktijken te bedrijven. Eigenlijk verwondert
me dit absoluut niet.
Een tweede editorial DIPLOMACY BY TERROR is ook niet mis.252
Nixon heeft nieuwe verzwaarde bombardementen op Hanoi
en Noord-Vietnam gelast. Gisteren is zelfs de Franse diplomatieke missie getroffen. Er wordt op gewezen dat meneer Nixon
in eenentwintig maanden meer bommen op Noord-Vietnam
heeft laten vallen dan tijdens de hele Tweede Wereldoorlog op
Nazi-Duitsland terechtkwamen. En wij, Nederlanders en
bondgenoten van deze man, zijn indirect mee verantwoorde251 Hij zou zelfs gelijk krijgen. De boeken werden nauwelijks verkocht, noch Volume I,
noch Volume II.
252 The New York Times, 12 oktober 1972 (beide editorials).
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253 The New York Review of Books, 19 oktober 1972.
254 Zie Memoires 1925-1953.
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lijk, want wat doet Den Haag om die waanzin en misdadigheid
te helpen stoppen? De Times vindt deze vertoning te meer onbegrijpelijk omdat Nixon zelf heeft gezegd dat de onderhandelingen in Parijs met Noord-Vietnam in een gevoelig stadium
terecht zijn gekomen. „It is difficult to escape the conclusion,
that the President is conducting a deliberate campaign of ‘diplomacy-through-terror’, attempting to bomb the people of
North-Vietnam into submission on his terms at the Paris talks.”
Enerzijds vervalst Nixon een brief, zogenaamd geschreven door
zijn democratische politieke tegenstander Senator Edmund
Muskie, en anderzijds gedraagt hij zich identiek aan Hermann
Göring. Ik heb er geen andere woorden voor. En Amerika is
met stomheid geslagen, geïmmuniseerd na zoveel corruptie,
manipulatie en overheidsgelieg, dat het geen hond meer wat kan
schelen. Het lijkt wel Den Haag in het groot. Medewerkers
van Nixon weigeren open en bloot om in het Congres zich
voor hun daden te komen verantwoorden en weigeren gevolg
te geven aan oproepen van de volksvertegenwoordiging, terwijl een journalist die weigert zijn bronnen openbaar te maken
doodgewoon de bak indraait. Het gaat zeer slecht met Amerika.
I.F. Stone presenteert achtergrondinformatie over Henry Kissinger aan de hand van drie nieuwe boeken over de deus ex machina achter de schermen in de oorlog tegen Vietnam.253 We
lezen dagelijks over Henry maar wat weten we van hem? Hij is
in de oorlog „ontdekt” door een Duitse avonturier in het Amerikaanse leger, dr. Fritz Kraemer. Hij beschreef de ontmoeting
als: „this nineteen-year-old little Jewish boy, whose people
knew nothing really of the great currents of history that were
overwhelming them.” Henry begon zijn flitsende carrière als
tolk Duits van een Amerikaanse generaal. In 1950 studeerde hij
summa cum laude af in Harvard en na een aantal stepping stones
belandde hij via Arthur Schlesinger jr. en McGeorge Bundy bij
Foreign Affairs magazine. Daarna ging hij naar de Council of Foreign Relations, waar bankiers als David Rockefeller van Chase Manhattan en Frank Altshul van General American Investors
deel van uitmaakten. American Investors werd gefinancierd
door Lehman Brothers en Lazard Frères.
Ik heb Frank Altshul in 1949 ontmoet. Ik was indertijd op Yale
University zeer bevriend met de president van de Dutch-American Mercantile Corporation in Wall Street, Vladimir Archawski.254 Mevrouw Archawski was een telg uit het geslacht Lazard,
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het Franse bankiershuis. Zij namen me mee naar de Altshuls. Ik
zie die man nog voor me. Hij heeft meegewerkt aan Henry’s
loopbaan. Paul Nitze en Roswell Gilpatric zaten toen ook al in
die kliek. Je ziet eigenlijk hoe ze al die jaren elkaar de bal toespeelden en hoe belangrijk het joodse milieu is dat een beslissende partij mee blaast.
Kissingers eerste boek ging over de prins Von Metternich
(1773-1859). Metternich was op zijn 36ste minister van Buitenlandse Zaken. Kissinger was 46 toen Nixon hem naast zich
plaatste als Assistant for National Security Affairs. De eerdergenoemde kolonel Kraemer schreef dat „within twenty minutes I
discovered in Kissinger a most important historical mind.” Met
Nixon gebeurde iets dergelijks. Hij las Kissingers inzichten in
internationale zaken via Foreign Affairs onder andere en nodigde hem uit voor een gesprek in Hotel Pierre in New York.
Henry kreeg de belangrijkste betrekking in de regering Nixon.
I.F. Stone vervolgt: „Both Metternich and Kissinger were swift
climbers, with a keen instinct for the main chance (…). By
contrast to this indolent aristocrat in a gilded age, Kissinger
seems like a poor little academic bootblack, in a revised Horatio Alger story, with a sharp eye for the most likely spot where
a heiress might be rescued from a runaway horse. He picked
the Council of Foreign Relations as the opportune corner, and
Nelson Rockefeller turned out to be his most important catch
until Nixon came along.”
13 oktober 1972

New York City
De oudere zwarte dame die op het East-side Airline Terminal
mijn bagage in ontvangst nam zei: „Shooting people is to Americans like a happy fuck…” Er was blijkbaar weer net een overval in het gebouw geweest.
Ik zit de dagen af te tellen, want New York is allerminst meer
wat het is geweest. Kocht boeken en Wrangler boots. Zond
alle boeken per zeepost naar Amerbos. De neger achter het loket was tergend langzaam en had kennelijk onderontwikkelde
brains. Hij werd zo razend toen ik dit liet blijken dat hij vanachter het loket wilde komen om mij af te ranselen. Dat zou
een primeur zijn geweest.
Kierkegaard schreef 5000 pagina’s. Zijn dagboek besloeg nog
eens bijna 10.000 bladzijden. „They furnish the human background for its creation, permit us to witness this very creation.
They confront us with the thinker as he existed, and etch a life
in glimpses, which, though fragmentary, constitute something
186
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In 1991 wind ik me hierover precies zo op als in 1972 in New
York. Na een kop koffie te hebben ingeschonken was mijn eerste
gedachte dat je ook geen konijn tekent en één oor „vergeet”.
Schopenhauer heeft eens geschreven: „Truth that has merely been
learned is like an artificial limb, a false tooth, a waxen nose; it adheres to us only because it is put on. But truth acquired by thought
of our own is like a natural limb; it alone really belongs to us.”
Ik ben het met alle aspecten eens die hier worden opgesomd over
het belang van een dagboek. Alleen bij mij komt als prioriteit nummer één waarheid, hoe wankel en onaf dit begrip ook mag zijn.
Bij de stand van de human mind en alle onvolmaaktheden die eraan
kleven is het begrip „waarheid” zelfs een contradictio in terminis.
En toch: wil een dagboek haar maximale authenticiteit behouden,
zal niet alleen alles moeten worden bewaard, zoals every scrap of paper, maar mag niets, letterlijk niets worden verwijderd. Hier ben
ik onvermurwbaar in.
Waarom deed zelfs Schopenhauer dit? Waarom? Was de beroemde
Deense denker dan toch zo naïef er van uit te gaan dat een na hem
komende wereld uit zijn nagelaten gedachten en belevenissen zou
concluderen met een brave heiligman te maken te hebben? Wat
bewoog deze filosoof er toe ook maar te veronderstellen dat geslachten, die hem zouden volgen, zijn gekuiste lei voor waar zouden houden? Wat voor werkelijke waarde hebben vervalste, ge255 Peter Rohde, The Diary of Soren Kierkegaard, Philosophical Library, New York 1960.
256 Aldus schreef ik in 1972 in de kantlijn.
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else and more than a biography, in fact something unique in
world literature,” aldus Peter Rohde, die de Amerikaanse verkorte editie verzorgde.255 Rohde meent dat in plaats van die bijna 10.000 pagina’s de essentie van Kierkegaard ook in 150 pagina’s zou kunnen worden samengevat. Misschien. Ik luister ook
wel eens naar Excerpts van Wagner, maar is dat Wagner? (Laatste zin 1991 toegevoegd.)
Zijn dagboek gebruikte Kierkegaard voor: „Release from his
cooped-up emotions, more numerous and more violent in him
than in most other persons,” zegt Rohde. Verder had hij moeite zich te uiten tegenover derden, terwijl hij dit ook meestal
niet wenste te doen. Een dagboek stimuleerde verder „independent thinking”. Waar! „A second function of the journals
was that in them Kierkegaard could speak out quite deliberately, express his opinions without circumlocution (…) he carefully preserved every scrap of paper he had written, but also
took care that certain things which he had scribbled down in
the heat of passion were later removed.” No, no, no!256
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stroomlijnde herinneringen, wanneer niet naar een minimum van
hoe de werkelijkheid is geweest, wordt gestreefd? In het dagboek
zelf staan fascinerende gedachten. „All of existence intimidates me,
from the tiniest fly to the enigmas of incarnation (…). Besides my
numerous circle of acquaintances with whom, by and large, I maintain very superficial relations, I have one close confidant, my melancholy; Our whole earthly existence is a sort of indisposition; And
the father thought the son’s melancholy was his fault, and the son
believed the father’s melancholy was his fault, and so they never
spoke of it to each other.”
Ontmoette Michael Harrington, vele jaren bestuurslid van de
Socialist Party van Amerika. Dit was nu een man die ik werkelijk aardig vond. Wat verwarde haren, een donker blauwe wollen muts maar een heldere, open, ernstige blik. A nice, nice
man. Wij spraken eigenlijk maar twintig minuten op tape. Hij
had Piet Dankert in Engeland ontmoet en vroeg naar het wel
en wee van DS70.257
Twee kaarsen in St. Patricks.
Hannah Arendt wil geen interview geven, helaas. Maar U Thant
is geregeld, mede dankzij een brief van Aurelio.
Reis naar Princeton, New Jersey voor een ontmoeting met
Eugene Wigner die in 1963 de Nobelprijs voor Natuurkunde
kreeg.
Anthony Lewis noemt het in de Times welhaast irrationeel dat
Nixon en Kissinger besloten Hanoi plat te gooien op zo’n kritiek moment van de onderhandelingen in Parijs. Niemand in
het Pentagon of bij het Amerikaanse commando in Saigon was
mans genoeg om toe te geven dat er een fout is gemaakt toen
de Franse missie in Hanoi werd geraakt, aldus Lewis die spreekt
over „an obscene spectacle” hoe minister Melvin Laird van
Defensie zich op televisie in alle mogelijke bochten wrong om
verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven. Het is eigenlijk overal hetzelfde.
Lewis wijdt het smerige gedoe in Washington aan lafheid en
gebrek aan moed bij de decision makers. Dat kennen we uit Den
Haag, waar er bovendien met het sausje van fatsoen wordt gewerkt, gebaseerd op de redenering dat wanneer je achttien jaar
onder iemand als dr. J.H. van Roijen hebt gewerkt, je je niet
kan permitteren om de man wegens gelieg of onoorbare daden
(als aangetoond tegenover mij) in zijn hemd kan zetten.258
Wetenschappelijke contacten tussen de US en de USSR schijnen
257 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1974.
258 The New York Times, Anthony Lewis, 12 oktober 1972.
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259 Time magazine, 16 oktober 1972.
260 Eén der journalisten in de VS die ik het meest respecteer.
261 Alle opgenomen tapes bevinden zich met mijn dagboek in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
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langzaam op gang te komen. Fred Golden van Time heeft met
een paar andere Amerikaanse wetenschapsjournalisten een aantal sovjetinstituten bezocht.259 Hij schrijft: „American scientists
have good reason to be envious. Even though the Soviet Union
is in theory a classless society, Soviet scientists are a powerful
and privileged elite.” Intussen kregen ze overal waar ze kwamen te horen dat sovjetgeleerden door optimisme worden gedreven en het faliekant oneens waren met „Cassandra-like predictions like those made by the Club of Rome”. Golden: „One
Soviet computer expert insisted that such assessments were unfounded and dangerous and assured us, perhaps overconfidently, that science in the years ahead will solve the problems that
now seem to trouble so many people in the West. ‘After all’, he
said, ‘the golden age of science is only beginning’.”
„In the Soviet Union, that may be true,” aldus Time. Intussen
hebben partij-ideologen aan sovjetwetenschappers voorgeschreven dat cybernetica, moderne genetica en zelfs zekere aspecten van Albert Einsteins relativiteitstheorie niets anders dan
bourgeoistheorieën waren in strijd met het communisme. „In
fact,” schrijft Golden, „one reason for the USSR’s continuing lag
in computer technology is, that party-pundits once argued that
computer-controlled device and other automated machinery
would interfere with the dignity of labour and rob workers of
their jobs.”
In mijn ontmoeting met Eugene Wigner ontpopte hij zich als
een klassieke right-winger. „We hebben atoombommen nodig om
autoritaire regimes in de wereld mee te kunnen bestrijden.”
Albert Szent-Gyorgyi kende de feiten niet, evenmin als de media, inbegrepen The New York Times. Hij was onlangs razend
geweest op Tom Wicker.260 Ho Chi minh had 150.000 ZuidVietnamezen laten executeren. Wanneer de sovjets hun steden
tijdig zouden evacueren zouden de Amerikanen bij een eerste
atoomaanval „maar” zes miljoen Russen kunnen doden. En
wanneer ik dan naar zo’n man zit te luisteren krijg ik bijna kippenvel van verontwaardiging. Een Nobelprijswinnaar!
Eigenlijk kwamen we een paar maal (op tape) in botsing met
elkaar over Vietnam.261 Hij was bijvoorbeeld van mening dat
marionet Nguyen Van Thieu in tegenstelling tot Ho Chi minh
nooit burgers ad libitum zou laten vermoorden. Dus de heilige
Thieu versus de schurk Ho. Ik vind dit dermate simpleton ge-
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klets, ook voor een Nobelprijswinnaar dat ik me groen en geel
aan de man ergerde. William Kellogg van Lockheed stond erop
dat ik Wigner in mijn serie opnam. Okay, maar de man is nuts.
Ik zie dat Aurelio’s bijdrage aan mijn Club van Rome-boek op
mijn Chase Manhattan-rekening is bijgeschreven.262

Als je in de metro het onbeschaafde gedrag van zwarten vergelijkt met bijvoorbeeld dat van Aziaten zegt dit alles. Intussen
hangen in de ondergrondse nu enorme plakkaten versierd met
de stars and stripes: „Did you give your job to the Japanese?”
Met andere woorden koop geen goederen made in Japan. Het
beroerde is dat Japanse makelij langzamerhand even uitstekend,
misschien zelfs beter is dan made in USA. Mensen kopen wat het
voordeligst is voor hun portemonnee, propaganda of niet.
Kierkegaard: „I owe my father everything. He has made me as
unhappy as possible in every way, made my youth a torment
without peer, caused me, inwardly, not to be far from feeling
scandalized by Christianity, or rather, I was scandalized (…)
and yet my father was the most affectionate father and I always
had and always will have a deep yearning for him whom, morning and evening, I have never once failed to remember.” (11
augustus 1838.)
14 oktober 1972

Prinses Irene heeft een tweeling. Mijn eerste reactie was een
telegram te zenden. Maar dat gaat niet. Ken haar niet eens.
Neem de trein naar New-Haven, Connecticut. Lees het interview met Jack Anderson in Playboy. Die man ventileert zijn
262 Ik druk de cheque af omdat Adriaan van Dis in 1985 probeerde te doen voorkomen
alsof mijn journalistieke carrière door regeringen en de Club van Rome was gefinancierd. Deze duizend dollar zijn de enige bijdrage voor twee Club van Rome-boeken geweest. Ze werden in haar geheel door Bruna gefinancierd.
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263 Professor Delgado en zijn vrouw Caroline (dochter van een Yale Dean) zouden
vrienden voor het leven worden.
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mening in 750 kranten in binnen- en buitenland. Ongelooflijk.
Een handleiding eigenlijk voor de moderne journalist. Een
voorbeeld ook voor de investigative reporter. „I am going to go
right on trying to tell the truth – and admitting it when I am
wrong rather than lying about it.” Hij voegt eraan toe, wat ik
ook denk: „I have always felt the public would rather have a
politician confess an error than hide it.” Zo is het natuurlijk
precies.
Anderson karakteriseert Nixon als volgt: „He’s a political opportunist with a wet finger always in the air – one of the few
politicians I know who can get into that revolving door behind
you and come out in front of you (…). In fact there are two
Nixon’s; one is the politician and a quite different, one is the
human being (…). His style is to slay and slam (…). The other
Nixon is shy and introverted, a warm, decent human being
who is quietly, and without their knowing where the money is
coming from, putting a black medical student and a black architectual student through college.” Ik geloof niet zo in die
split-personality-theorieën dat iemand enerzijds een engel en anderzijds een oplichter zou kunnen zijn. Entweder oder. Zeker
niet op Nixons leeftijd van 59 jaar.
Over Henry zegt Anderson: „Those journalists, who thrive (in
Washington) on the mountaintop, when they criticize Kissinger, do it in the context of having had long and anguished discussions with Kissinger. Even their criticisms of Kissinger’s policies are shaped by Kissinger. This is a gentleman’s disagreement. They don’t point out, that Kissinger has been juggling
12 international crises at the same time, that brilliant though he
may be, he isn’t quite that brilliant (…). Those who know Kissinger well know that he goes into temper tantrums, that he
hurls books and objects at aides and otherwise behaves irrationally.”
Ontmoette José M.R. Delgado, de neurofysioloog van de Yale
School of Psychiatry. Hij was maar voor een paar dagen over
uit Madrid. Professor Delgado bleek een open, charmante, snel
pratende, fascinerende Spanjaard te zijn. Een hoogtepunt.263
Zijn gezicht straalde het plezier uit dat hij in het leven scheen
te hebben. Ik zei hem dit trouwens ook. „Right,” antwoordde
hij. „I do. I have a feeling I help to do something important,
for the future of mankind.”
Hij toonde me een klein gekleurd plaatje met gaatjes erin en
zei: „This is the means by which computers can control the
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mind in the future.” Hij beweerde dat machines mensen er
nooit toe zouden kunnen brengen kwaad te stichten, omdat de
computer alleen kan worden geprogrammeerd op basis van wat
er al is. Ik wist dat Delgado zich bezighield met onderzoek naar
„the physical control of the mind”, maar ik wist niet dat hij aan
dit onderwerp reeds een boek had gewijd.264
De (zwarte) psycholoog Kenneth B. Clark had in september
1971 in een rede gepleit voor de mobilisatie van alle wetenschappers om „a peace pill” samen te stellen. „All power-controlling leaders in the world” zouden gedwongen moeten worden deze in te nemen. Zijn collega’s noemden zijn voorstel politiek niet reëel en technisch niet-haalbaar. Boyce Rensberger265
constateerde echter dat in een aantal laboratoria in de wereld
allerminst werd gehoond om Clarks voorstel en dat daadwerkelijk proeven werden gedaan, voornamelijk met hersens van
apen, om na te gaan of iets dergelijks mogelijk was. Psychotechnologisch onderzoek wordt dit genoemd. „This form of
psychotechnological medication,” aldus professor Clark in zijn
rede als president van de American Psychological Association,
„would be a type of internally imposed disarmament. It would
provide the masses of human beings with the security that their
leaders would not or could not sacrifice them on the altars of
their personal ego, pathos, vulnerability and instability.”
Het wordt een lang gesprek met Delgado in mijn boek. Dit
onderwerp fascineert me eindeloos. Hij vroeg waarom Herbert
Marcuse niet op mijn lijst stond. B.F. Skinner had naar zijn mening in zijn boek werkelijke vrijheid en waardigheid „downgraded”.
15 oktober 1972

Zonnig, winderig en koud. Neem de Eastern-shuttle naar Boston. Het landschap beneden staat volop in herfstkleuren. Als
het lente wordt wil ik samen met mam naar Rome.
Kierkegaard: „…like Scheherazade who saved her life by telling fairy tales, so I save my life or keep myself alive by writing.”
Wanneer één zin op mijn leven van toepassing is dan is het wel
deze van Kierkegaard. „Freedom is an illusion,” zegt hij terecht. „The yardstick for a human being is: how long and to
what degree he can bear to be alone, devoid of understanding
with others.” Exact. Ook mijn mening, helemaal. „His eyes
did not see the crowd, but only the individual.”
264 José M.R. Delgado, Physical Control of the Mind. Toward a Psychocivilized Society,
Harper & Row Publishers, New York 1971.
265 The New York Times, 12 september 1971.
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266 Ook zijn gesprek is uiteraard in zijn geheel bewaard gebleven.
267 Ik zou dit later toch wel doen; Kahn is erbij.
268 Zie On Growth, Putnam & Sons, 1974.
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Ik ben op weg naar professor Jay Forrester in Concord, Massachusetts. Altijd weer dode dieren langs de snelweg. Songs of a
Wayfarer (Mahler). Het is zondag. Maar voor mij is iedere dag
gelijk. Ik herken (erken) de zondag niet. De kudde heeft de
zondag dringend nodig om op adem te komen van having been
turned into machines. Forresters huis was moeilijk te vinden. Het
lag middenin de bossen. Er stonden twee Mercedes 280 in de garage. Warme ontvangst door de computergeleerde. Mevrouw
Forrester maakte weinig indruk. Misschien vindt zij het vervelend om enige bewondering van buitenaf waar te nemen voor
haar ‘persoonlijke bezit’? Zij was overigens buitengewoon
vriendelijk en had met veel zorg een onberispelijke lunch geprepareerd. Ik geloof dat zij twee zonen hebben.
Samen met professor Forrester bekeek ik de lijst van interviews.
Ik vertelde plannen voor een tweede boek te hebben. Mevrouw wilde meteen weten of haar man ook in deel II zou voorkomen. Hij vond Herbert Simon, die ik erin wilde hebben,
niet een echte computerontdekker. Hij was meer een social scientist. Maar hij dacht dat Robert Fano van MIT niet mocht ontbreken, evenals de social and economic dynamics professor Kenneth Boulding uit Boulder, Colorado.
Pas om 15.30 uur begonnen we aan het interview. 266 We zaten
in de woonkamer. Hij drukte zich opnieuw buitengewoon precies en gearticuleerd uit. Een paar maal stopte hij om lang na te
denken. Ik keek naar het harmonium, precies als bij B.F. Skinner. Ik zei dat ik dacht dat zij het samen in een gesprek uitstekend zouden kunnen vinden. Hij las On Freedom & Dignity op
dit moment, maar kende Skinner niet persoonlijk. Hij had ook
Robert McNamara twee dagen op een conferentie meegemaakt
en dacht dat Bob Clarke wel eens gelijk kon hebben dat McNamara de antwoorden op een aantal vragen niet wist. Althans
op genoemde conferentie „he constantly shifted positions”.
Forrester had ook in een panel gezeten met Herman Kahn, die
een ware kruistocht tegen Limits to Growth voerde. Het leek
hem ook beter Kahn niet in de serie op te nemen.267 Van José
M.R. Delgado had hij nog nooit gehoord. Forrester heeft een
soort geperste pruimenmond. Ik bleef mezelf afvragen hoe hij
op zijn 54ste jaar de man was geworden, via de weg die het leven hem had voorgeschoteld. Hij beloofde onze tekst nauwkeurig te zullen bewerken. Hij was trouwens nog steeds bezig
met een USA computermodel.268
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Ze brachten me weg naar het Center for Population Studies
aan Harvard, waar ik met de directeur Roger Revelle zou spreken. Tijdens de rit beging ik een blunder. Ik liet merken niet te
weten dat Forrester vanaf het begin een computer scientist was
geweest. Ik had de indruk dat hij gekwetst of teleurgesteld was.
„I was one of the five people in the US involved with that kind
of work.” Mevrouw Forrester zei dat zij steeds de indruk had
gehad „you did not know he had done that”. Forrester was een
van de mede-uitvinders van de computer.
Revelle was een slordige, wat gezette, dikbuikige 61-jarige
man, vriendelijk, maar koel. Ik vond hem eigenlijk niet aardig.
Hij kletste een tape van één uur vol.
16 oktober 1972

Verenigde Naties, New York
Ik had een afspraak om 10.00 uur met Maurice Strong, de secretaris-generaal van the United Nations Conference on the
Human Environment. Een juffrouw bij de ingang wilde me niet
naar boven laten gaan tot het 10.00 uur was. Jarenlang ben ik
hier in en uit gelopen toen ik als journalist geaccrediteerd was.
Ik maakte een kolossale scène. De juffrouw begon te huilen.
Security guards kwamen eraan te pas. De secretaresse van Strong
zei dat ik natuurlijk naar boven kon komen. Op zulke momenten, geconfronteerd met utter stupidity laat een gevoel voor humor me in de steek. Ik heb me voldoende opgewonden om er
koppijn van te hebben.
De heer Strong liet me tien minuten wachten. Zijn secretaresse, een dik Puertoricaans type in een minirok, putte zich uit in
verontschuldigingen. Ik zei tegen Strong verwonderd te zijn
geweest dat hij aanvankelijk niet wilde spreken voor dit boek.
Dit probeerde hij nu te minimaliseren. Hij was er gereed voor.
Het werd dan ook een behoorlijk verhaal.
Hij vertelde onlangs met Aurelio te hebben gedineerd, die blijkbaar ook een duit over mij in het zakje had gedaan. Hij vond
dr. Peccei „a dynamic man”. Hij vond juist wel dat Herman
Kahn in mijn boek thuishoorde. Ik dacht: je haalt de Kahn-fans
er direct uit. Ik vond trouwens dat zijn gezichtsuitdrukking van
het ene in het andere uiterste veranderde. Wanneer hij zelf aan
het woord is straalt hij warmte en idealisme uit. Maar wanneer
ik een vraag stel, en hij weet niet wat er gaat komen, trekt hij een
bikkelhard gezicht. Nogal vreemd die uitersten. Evenals Aurelio spreekt hij in termen van: „Ik heb vijf kinderen en de toekomst behoort hen, daarom moeten wij ons inspannen.” Aurelio geloof ik, als hij zoiets zegt. Strong is een namaakprater.
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17 oktober 1972

Was van 09.30 tot 11.00 uur bij de psycholoog Kenneth Clark.
Om te beginnen was ik compleet verrast een neger tegenover
me te zien zitten. Ik dacht zelfs één moment: „Ben ik wel bij
de juiste man terechtgekomen”. Dit toont slechts aan hoe we
geconditioneerd zijn om er onnadenkend vanuit te gaan dat een
neger nooit president van de American Psychological Association zou kunnen zijn.
Professor Clark sprak intens en met warmte. Er bestond geen
twijfel over dat hij zijn „hart” liet spreken. Ik zei hem open en
bloot dat iedereen mij het advies had gegeven ook een zwarte
Amerikaan in de serie op te nemen. Dit scheen hem te irriteren. Hij vroeg: „Surely, you did not choose me because I am
black.” Ik zei gewoon dat ik niet geweten had dat hij zwart was
tot het moment dat ik zijn bureau binnenwandelde. „So,”
voegde ik eraan toe, „the Lord saw to it that a representative of
the black people of America is indeed in my book.” Hij vroeg
of ik dit voorval in het boek zou kunnen opnemen, wat hem
nu scheen te amuseren.
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’s Middags ontmoette ik Alexander Trowbridge, voormalig
minister van Handel van LBJ en nu president van de Conference Board van New York City. Hoe komt het toch dat mensen
die naar Yale – of Harvard – zijn geweest op een of andere manier zijn te herkennen. We hadden het ongeluk dat hij als
voormalig Esso/Standard Oil baron, over Indonesië kwam te
spreken. Hij liet zich ontvallen zeer onder de indruk te zijn van
de successen van het Suharto-regime. Daarmee was hij bij mij
aan het verkeerde adres. Ik heb vervolgens een barrage van informatie op hem afgevuurd die het effect had van een capitulatie terzake. De sfeer was naar de knoppen. Ik ben maar opgestapt.
Telefoneerde met Erving Goffman die ik er graag bij wilde
hebben. Hij zei er veel over te hebben nagedacht, maar hij aarzelde. „I love to be in that company,” zei hij, naar mijn lijst van
interviews verwijzende, „and I am still ambivalent about it. But
I also do not go on television. I say what I have to say in my
books in a popular way. I do give lectures, with slides, that
sometimes last three hours.” En toen opeens: „Look, thanks for
calling me,” en hij legde kennelijk de hoorn op de haak. Aan
een dergelijke aarzelaar heb je natuurlijk niets. Maar wat een
boer.
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Professor Clark gaf me zijn boek Dark Ghetto: Dilemma’s of Social power.269 Dankte hem voor de opdracht.
Hij ontkende evenwel ooit te hebben voorgesteld dat er een
peace-pill zou moeten komen.
Rustige dag. Zag de film Heat van Andy Warhol met Joe d’Alessandro, die als een intens beest overkomt bij mij. Genoot er
wel van.
18 oktober 1972

Droomde dat ik ergens boven aan de rand van een afgrond hing
wetende dat ik spoedig dood zou vallen. Ik zag geen uitweg.
William Buckley interviewde Kenneth Galbraith op televisie.
Hij gedroeg zich als interviewer, als gewoonlijk, als een narrowminded-biggot met een dosis onvoorstelbare kak; waar is dat op
gebaseerd? Begrijp eigenlijk niet waarom Galbraith, die zo
overduidelijk superieur is aan die windblaag, zich verwaardigt
om zich door hem te laten interviewen. Bovendien is Buckley
269 Professor Clark Dark Ghetto: Dilemma’s of Social power, Inleiding door Gunnar Myrdal, Harper & Row, New York 1965.
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19 oktober 1972

Droomde dat ik verstek had laten gaan om met mijn ouders te
eten om bij Peter te kunnen zijn. Ik had er gewetenswroeging
over.
Atlantic magazine 270 heeft een omslagverhaal van Robert Jay Lifton: HOME FROM THE WAR, The psychology of survival.
Het artikel kondigt aan tot welke conclusies een psychiater komt
die een lange reeks veteranen uit Vietnam heeft gesproken en
„why heroes weep and throw away their medals”. Ben misselijk en ontmoedigd door het verhaal over het konijn. De mentaliteit van Amerikaanse militairen in Vietnam omschrijft Lifton
in hun eigen woorden: „You’ve gotta go to Vietnam, you’ve
gotta kill the gooks.”271 „Similarly”, aldus Lifton, „American
leaders have found it politically expedient and morally unacceptable (to themselves as well as to others) to state outright
that all Vietnamese (or ‘gooks’) are fair game. Instead they have
turned the other cheek and undergone their own psychic numbing272 while permitting – indeed making inevitable – the message of slaughter.” En nu komt het.
„Sometimes the informal message of slaughter was conveyed
by such crude symbolism as what the marines came to call the
‘rabbit lesson’. On the last day before leaving for Vietnam, the
staff NCO holds a rabbit as he lectures on escape, evasion, and
survival in the jungle. The men become intrigued by the rabbit, fond of it, and then the NCO cracks it in the neck, skins it,
disembowels it… and then they throw the guts out into the audience.”
Liftons artikel besloeg twaalf tijdschriftpagina’s. Ik moet hem
schrijven dat hij er inderdaad in is geslaagd me misselijk te maken.273
In het treintje naar Harrison, NewYork, zat een oud dametje
met een rode alpino op naast me. Haar handschoenen en kousen waren gestopt. Ze sniffelde met haar neus. Haar haar was
kortgeknipt. Zo arm. Zo zielig. Ik betrapte me erop mijn ogen
te hebben gesloten en voor haar te bidden. Hoe bevoorrecht is
mijn moeder dan.
270
271
272
273

Atlantic, november 1972.
Gooks was de scheldnaam voor de Vietcong.
Liftons ontdekking voor mentale afstomping.
Weet niet of ik dit ook heb gedaan.
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in het debatteren waarneembaar oneerlijk. Was het Hannah
Arendt die had gezegd dat „lies are being eventually destroyed
by reality”?
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De heer U Thant verwachtte me en zat een krant te lezen. Er
heerste grote beroering in het ruime huis. Timmerlieden overal. Stoelen stonden nog opgestapeld. Wij begaven ons naar zijn
werkkamer, vol boeken en een conferentietafel met stoelen. Er
stonden ook veel officiële portretten, zoals van koning Olaf van
Noorwegen, in rood leren lijsten met een kroon erboven.
Ontdekte in de gauwigheid niemand uit Nederland.
U Thant was buitengewoon ernstig gedurende het gesprek. We
spraken nog even over onze gemeenschappelijke vriend, dr. Ali
Sastroamidjojo.274 De Burmees kijkt je absoluut recht aan wanneer hij tegen je spreekt.275 Probeerde tevergeefs in die ogen
enige warmte te ontdekken, maar die scheen er niet te zijn, tijdens het hele gesprek niet. Alleen totale ernst en af en toe een
glimmer van een smile. Ik wilde verder ook geen gebruikelijke
stunts toepassen om hem in een andere stemming te brengen, dat
scheen mij bij hem ongepast. Hij begon met te onderstrepen
dat hij niet zo thuis was in het onderwerp Limits to growth. Ik
vertelde hem een tweede boek te overwegen met de non-aligned group en de socialistische landen en hoe ik door Bung Karno
op het spoor van een „middenweg” in internationale politiek
was gezet. Niets hielp. Hij bleef op zijn hoede.
Na afloop van het gesprek begon ik over de kwestie-NieuwGuinea, waar hij een belangrijke bemiddelende rol in had gespeeld en vertelde over mijn film met de JFK-medewerkers om
het geklets van Luns te ontzenuwen, die zijn straatje probeerde
schoon te houden. Hij behandelde dit onderwerp juist nu in
zijn memoires, die hij aan het schrijven is. Hij gaf me een uitgave van de VN betreffende de ondertekening van het NieuwGuinea-verdrag in de Veiligheidsraad van 15 augustus 1962,
waar ik bij was geweest. We spraken over professor Yamin en
ambassadeur Zain en vele gemeenschappelijke bekenden in die
affaire.
Over het verraad van de Kennedy’s tegenover Nederland over
Nieuw-Guinea, zei hij onmiddellijk: „That is not true, but I
will deal with that matter in my book.” Over Luns zei hij
slechts: „He always had an amusing story when he came to lunch,” wat me ook niet zo prettig leek voor meneer Luns om aldus te worden neergezet. „I hope you put a nasty word about
Luns in your book,” merkte ik op tegen mevrouw Sullivan,
Thants research assistant, die me door stromende regen naar het
274 Oud-premier van Indonesië en later ambassadeur bij de VN.
275 Ik ben in 1991 nog steeds van mening dat U Thant sedert de oprichting van de VN de
belangrijkste en beste secretaris-generaal is geweest, die de VN in New York heeft
geleid.
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La Guardia, Eastern shuttle naar Boston
Ook al bestudeert men de hersenen van voren naar achter en al
zou men de mechanismen van „leren” kunnen uitpluizen, de
structuur van de hersenen blijft hetzelfde, benadrukte Jean Piaget. Hij lijkt te willen zeggen dat het impliceert dat het ons
geen stap verder zou brengen. Ik denk dat hoe meer we van de
brain te weten komen, hoe exacter we in staat zullen zijn te weten hoe de mind zeker niet geprogrammeerd moet worden,
want de ellende begint immers daar.
Een tweede splinternieuwe swing-wing F-111-gevechtsbommenwerper van vijftien miljoen dollar is boven Noord-Vietnam afgeschoten. Wat Piaget zegt ten aanzien van emotie geldt
ook daar: „Emotion is the motive factor of any behavior whatever…” Vietnam is een botsing van misguided emotions.
Statler-Hilton Hotel, Boston
Telefoneerde eerst mam. Het verraste haar en maakte haar kennelijk blij. Ze bedankte voor alle brieven en de kaart.
Telefoneerde met NBC-verslaggever McMillan die na de
moord op JFK samen met zijn vrouw Priscilla Johnson McMillan naar Haïti was gevlogen om George en Jeanne de Mohrenschildt te interviewen en voor een televisiegesprek naar New
York te brengen. Hij begon meteen al dat hij niet bereid was
een interview te geven. „What makes you think we would
want to do that for?” vroeg ik.
„If you want to speak to my wife, I may speak for her, the answer will be no. We know enough about de Mohrenschildt.”
„If that’s the way you do your work, then I, too, know
enough. A journalist never knows enough, ever,” en ik hing
op.
Zag een televisiedebat tussen Ramsey Clark en twee verdedigers van de regering Nixon, voorgezeten door Michael Dukakis276. Clark was voortreffelijk. Hem moet ik in de gaten houden. Hij is twee weken in Noord-Vietnam geweest en kwam
276 De latere presidentskandidaat tegenover George Bush.
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station reed. „I don’t put any word in,” zei ze, „he writes the
book all by himself.” U Thant moest naar een vergadering en
wordt nog altijd in een Cadillac met DPL-plaat rondgereden.
Tijdens de visite kon er geen kopje koffie af, wat me bevreemdde. Maar misschien is U Thant na al die jaren in New York nu
ook veramerikaniseerd. Ik probeerde me te herinneren hoe hij
was toen ik hem tien jaar geleden kende.
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op voor de Amerikaanse krijgsgevangenen. Eindelijk een oprechte Amerikaan, en dan nog wel een voormalige minister
van Justitie.
Eric Tarumoto (21) wandelde op het eiland Oahu, Hawaï. Hij
had een nieuw geweer. Hij zag een vogel op een hoogspanningkabel neerstrijken en schoot op het beest. Hij trof de kabel
waar 7000 volt op stond. De kabel kwam naar beneden en hij
werd op slag gedood. Noodlot?
20 oktober 1972

Aurelio Peccei heeft met de Wall Street Journal een interview
gehad dat op de voorpagina staat. Hij trekt op zo’n moment
alle registers open, begrijpt precies het belang van de publicatie,
noemt alle juiste namen en vermeldt ook dat senator Claiborne
Pell van Rhode Island de eerste vooraanstaande Amerikaanse
politicus is die het belang van de Club van Rome onderkent.
„How to reach Archie Bunker?” met de boodschap van Grenzen aan de groei is eveneens een aardige vondst. „One thing is
certain,” aldus Aurelio, „barring an immense catastrophe, the
population of the world will double within the next 30 or 40
years. How can we prepare to receive this supplementary batch
of humans? They will need schools, houses, hospitals, airports –
it is a construction job equal to all that we have done in the
previous 2.000 years.”277
Het gebouw waar Noam Chomsky zijn kantoor heeft is van
hout en maakt een ramshackle indruk. Chaos overal. Portretten
en posters van Fidel Castro, Madame Binh278 en Bertrand Russell. Secretaresse Anne vroeg even te wachten. Zij was gekleed
in fletse blauwe corduroy broek: „He is a wonderful man: he is
a saint.” Dacht: dit begint niet best.
Chomsky kwam binnen, gekleed in vest met open shirt en op
sneekers. Warme ogen. Ik mocht hem meteen. Hij vond dat
B.F. Skinner het establishment in de kaart speelde „with this
garbage of programming”. Hij vervolgde: „May be you can
program someone to stop smoking, but would it not be better,
that a smoker would come to a rational and logical conclusion
by himself?” Ik vroeg meteen, op basis van mijn programmering door Bung Karno van het Indonesische musjawarah (overleg) tot je mufakat (overeenstemming) hebt bereikt of het zin had
er eens met Skinner van gedachten over te wisselen. Chomsky
had vele jaren geleden Skinner eens ontmoet, maar hij zag geen
enkel heil in een ontmoeting nu. „Actually, I only read his
277 The Wall Street Journal, door Bowen Northrup in Rome, 2 oktober 1972.
278 De Noord-Vietnamese onderhandelaarster in Parijs.
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Logan Airport
Drie guys, Viet-Vet-types, jong, stonden bij het basin in een
airportshop het gewicht en de prijs van zich hevig roerende
kreeften te bespreken. De verkoopster, met grijze haren trouwens, greep het beest dat werd aangewezen en vervolgens op
een weegschaal werd gezet. Ik keek natuurlijk niet naar het gewicht, maar naar het met de ogen rollende dier. Was het woede,
verontwaardiging, angst? Het scheen zich te willen verweren
met dreigende tentakels. De koop werd beklonken. De dame
nam een doos, plaatste de kreeft erin, vervolgens een stuk blauw
gekleurd ijs (het effect van narcose?). De doos sloot perfect.
Kon het eigenlijk niet aanzien. Het was „maar” een kreeft, maar
het dier leefde nog.
Later zag ik dat de poster van mevrouw Binh door haar ondertekend was en aan Chomsky opgedragen. Denk je even een
soortgelijke poster in van Alexander Solzhenitsyn aan de muur
bij een sovjetprofessor in een sovjetuniversiteit? Ho Chi-minh
is waarschijnlijk voor Chomsky wat Sukarno voor mij was,
verlegen over het Amerikaanse gedrag tegenover Ho, zoals ik
me geneerde voor wat Indonesië en Sukarno werden aangedaan. En toch, Chomsky wil wel te maken hebben met mevrouw Binh en niet met Skinner. Klopt niet.
Boston – Pittsburgh, Pennsylvanië
Peter moet op school zijn. Ben er niet zeker van. Ik hoop het
en pray. Schreef hem vanmorgen in een poging uit te drukken
wat ik voel en denk, sluimerend in bed, als ik opsta, wat ik zou
kunnen doen als bijdrage tot his peace of mind. Ik zal doen wat ik
kan. Dit heeft mijn eerste prioriteit.
Jean Piaget (76) is in New York. De Times noemt hem „the
Einstein of Child Psychology” wat wel eens waar zou kunnen
zijn. Eigenlijk mag hij niet ontbreken in mijn serie.
Hij is het overigens met Noam Chomsky oneens, die van me279 Eigenlijk zei Chomsky: „Skinner isn’t worth my time (...).”
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book, because I was asked to review it.” Daar wist ik alles van
via Skinner zelf, die razend was over Chomsky’s review. Men
had immers later geweigerd een weerwoord van Skinner op te
nemen. Ik ben het allerminst met deze houding van Chomsky
eens. Eigenlijk een aanfluiting. Ben het oneens. But never close a door. All options should be open at all times for ever. 279
Intussen was Chomsky een beetje droog en ernstig in zijn benadering, maar in zijn geheel thought-provoking.
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ning is „that language capacity is an inborn structure”. „How
can you explain biologically the relation between the subject
and the predicate?” vraagt Piaget. Op een vraag over de cognitieve benadering, zoals door professor Jerome Bruner van Harvard bepleit, antwoordde hij: „I never understood Jerome Bruner. I don’t think he even understood me.” 280 Dat was eigenlijk
geen antwoord, maar het illustreert opnieuw mijn ontdekking
van de laatste maanden dat er evenveel wetenschappelijke standpunten lijken te zijn dan wetenschappers, om niet te spreken
van de elkaar bekijvende takken van wetenschap.
Pittsburgh, Hilton Hotel, kamer 1620
Nguygen Van Thieu, de Amerikaanse Seiss-Inquart in Vietnam,
poneert in de Times de stelling dat het de hoogste tijd wordt,
dat er „als in Bandung” (in 1955 door Sukarno geïnitieerd) een
conferentie van de tien Zuidoost-Aziatische landen bijeen
wordt geroepen om vrede in het gebied te bewerkstelligen.281
Daar komt de man wel laat mee, eigenlijk nu het steeds duidelijker wordt dat de Amerikanen de oorlog gaan verliezen. Thieu vindt dan ook goed dat Noord-Vietnam mee aanzit. Dat is
natuurlijk het hele principe van non-aligment dat Bung Karno
in Bandung lanceerde en gedurende alle jaren dat ik hem kende wist hij mij er van te doordringen dat in international affairs dit
natuurlijk ook de enige „rationele en logische” benadering is,
om met Chomsky te spreken.282
Lig op bed televisienieuws te kijken en heb tevens een prachtig
uitzicht op de stad en de rivier bij avond.
De film Godfather werd voor zwarte bioscoopgangers in ZuidAfrika verboden. Waarom?283
21 oktober 1972

Pittsburgh
Dr. Cyril Wecht haalde me op bij het hotel. Hij reed in een
oude stationwagon. Hij was samen met Baron (21), een assistent. De jongeman was eveneens joods en studeerde journalistiek. We reden naar zijn huis, vol kinderen. Zijn vrouw was een
blonde Noorse. De schoonmoeder was er, en vele katten met
jongen, een huishouden van Jan Steen. Hij kreeg nog wat eten
voorgezet, spaghetti met meat balls, wat er dermate onfris uit280 The New York Times, 19 oktober 1972.
281 The New York Times, 17 oktober 1972.
282 Bung Karno was met zijn inzichten in wereldpolitiek een halve eeuw te vroeg, want
vandaag (1991) spreken Washington, Peking en Moskou met elkaar.
283 In 1991 wordt Godfather op Zuid-Afrikaanse televisie vertoond, terwijl ik deze notitie van 20 jaar geleden vind.
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zag dat ik blij was in het Hilton gegeten te hebben op kosten
van de heer Herselman (boekhouding) van de NOS. Hij beklaagde zich wel dat het eten steenkoud was. Na veel geklets in de
ruimte en telefoongesprekken konden we om 22.00 uur aan de
JFK-story beginnen.
Ik deed hem verslag van hoe Loran Hall op mijn film had bevestigd in Dallas 50.000 dollar geboden te hebben gekregen
om JFK te helpen vermoorden. Waarom schreef Priscilla Johnson McMillan eerst een boek met de dochter van Stalin en nu
met Marina Oswald? Omdat zij vloeiend Russisch sprak? Geloof er niets van. Na veel over en weer gepraat ging Wecht akkoord met een gezamenlijk bezoek aan George de Mohrenschildt, zoals ook Gerard Croiset had geadviseerd. „You are
crazy to get involved,” zei mevrouw Wecht tegen haar man. Ik
waarschuwde hem wel dat hij rekening moest houden met
mogelijke intriges van onbekende zijden tegen hem. Vooral
adviseerde ik hem om beducht te zijn op aanbiedingen van informatie die volkomen uit de lucht gegrepen waren ten einde
zijn geloofwaardigheid permanent te torpederen.
Tegen middernacht bracht Baron me terug naar het Hilton. We
gingen naar de bar. Ik nam hem eens nauwkeurig op: lang haar,
een babyface en een stoute lach. Hij had een wat sproeterig gezicht, zoals Alain Vidal-Naquet in 1956 in Rome. Hij verdiende 9.000 dollar per jaar en had 10.000 op de bank gespaard. Hij
had een aanbieding om voor een fabriek in Philadelphia voor
14.000 dollar te gaan werken. Maar hij moet nog een jaar naar
de Journalism School om zijn studie af te maken. Ik adviseerde
hem met klem bij dr. Wecht te blijven, voor wie hij nu twee jaar
werkt, zijn studie eerst af te maken en dan verder te zien. „I
will give your words close consideration,” zei hij heel lief met
een ernstig gezicht. Hij had drugs in zijn auto en ging nog naar
twee feestjes. Hij had eveneens een revolver bij zich: „To make
arrests if need be,” zei hij. Ik vond hem toch een beetje een
swinger en niet het type om mijn queen-size Hilton-bed mee te
delen, zelfs als hij zou laten blijken hier prijs op te stellen.
Dit was gisteravond. Vanmorgen belde ik eerst mijn oude
vriendin Vivian Lehman op. Zij kende Cyril Wecht, want hij
woont vlak bij haar.
Eindelijk kan ik naar huis.
In New York lagen twee brieven van Peter. Op de terugweg
uit Parijs was zijn treinticket spoorloos, maar hij had zich er
weten uit te kletsen en hoefde niet te betalen. Hij leert het al.
Hij wilde naar Oostelbeers om Philip Nasta te groeten voor hij
naar Amerika ging. „Al die ‘lovers’ toch: wat moet ik ermee
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an?” Hij eindigde met: „Je bent werkelijk een ramp voor me,
want waar vind ik een ventje waarmee ik zo kan omgaan?”284
De tweede brief ging met name over een boek van Arthur Janov,285 Cure for neurosis. „Weliswaar een pil maar zinnen kunnen zo zalig zijn en op een compacte simpele manier de meest
diepe waarheden onthullen. Janov is hier onovertroffen in.
Nietzsche trouwens ook. Ik begin langzamerhand in een soort
studiediscipline te komen. Sta ’s ochtends weer vroeg op, neem
orange juice met algenpillen, tot mijn moeder de koffie klaar
heeft.” Hij was ook in Oostelbeers: „Een unieke zomerdag,
gewandeld en gefietst en mijn longen weer gezuiverd.”286
Airport
Een Portoricaanse jongen, misschien 24 jaar, kwam hinkeldepink de cafetaria binnen: jeans, laarzen, leren jack, een lekker
lijf, een Martin Portier-type. Ik zag hem en nam hem in me
op, maar vergat hem weer. Maar hij kwam met zijn hap tegenover me zitten. In gebroken Engels en Spaans vertelde hij in
Vietnam gewond te zijn geraakt. Hij kwam er nu vandaan en
was op weg naar huis. Hij zou invalide blijven en voor de rest
van zijn leven een pensioen krijgen. In Porto Rico had hij een
paard gehad waarmee hij een prijs had gewonnen. Hij zou
nooit meer kunnen paardrijden. „Do you like Americans?”
vroeg hij. Zijn stok had hij in een taxi vergeten. Ik zag hem later de trap af strompelen. Het greep me aan die jongen zo te laten gaan. Why Richard Nixon doesn’t get his damned legs
blown off?

JFK

PANAM flight 92 naar Amsterdam
Beethovens 8ste symfonie. Weldadig.

284 Brief van 9 oktober 1972.
285 Zijn bekendste boek. Arthus Janov, The Primal Scream, Primal Therapy, The Cure for
Neurosis, Dell Publishers, New York, 1970.
286 Brief van 13 oktober 1972.
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22 oktober 1972

Amerbos 205
Toen ik het huis binnenwandelde wist ik dat Peter er was. Ik
keek om de deur van de slaapkamer. Hij was in diepe slaap.
Beautiful. Belde mam, die tweemaal herhaalde blij te zijn dat
ik heelhuids terug was.
Stapels en stapels brieven. Beantwoordde er al negen.
Jan Buis van Bruna zegt: „De hele wereld is laaiend enthousiast
over je interviews: voor mijn part schrijf je vijfhonderd pagina’s. We moeten ze integraal afdrukken.” Dat kan niet.
Fred van der Spek belde dat de journalist Vos van de Brabant Pers
hem zojuist had gebeld dat de regering het niet doet en een onderzoek naar Luns’ beleid inzake Nieuw-Guinea niet zal plaatsvinden. De zakken! Wat een ruggengraatloze bende.
Van Vaz Dias zijn tientallen knipsels gearriveerd, alle van 7 oktober, de dag waarover de bladen volkomen tegenstrijdig berichtten. De correspondent van de Volkskrant in Den Haag meldde
dat premier Biesheuvel na afloop van het kabinetsberaad had
gezegd dat „deze kwestie voorlopig van de baan was.” Het Parool meldde daarentegen dat Biesheuvel had gezegd dat er „geen
diepgaand onderzoek” zou komen. Ze zoeken het maar uit. Je
wordt er moedeloos van.
We aten met Erik en Helga van der Leeden. Peter maakte een
speechje, wat er op neerkwam dat hij van tijd tot tijd guys tegenkwam om een nummer mee te maken: „Maar met niemand kan ik zo omgaan als met Willem.” We hebben er voor
één keer een glaasje champagne op gedronken.
24 oktober 1972

Amsterdam-Parijs, KLM 401
Er waren brieven van mevrouw Hartini Sukarno en Sukmawati Sukarno. Mevrouw Hartini had al gehoord dat Rahadian en
Tuti Yamin op Amerbos hadden gelogeerd. Zij was ook blij dat
Guruh hier had gezeten. Zij wachtte op „de reddende engel” die
haar een ticket zou bezorgen zodat zij Holland zou kunnen zien.
Begrijp niet dat Emile van Konijnenburg daar niet allang voor
had gezorgd, na alles wat Bung Karno voor hem deed. De re205
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gering schijnt haar geen cent te vergoeden als president Sukarno’s weduwe. Hoe durven zij zich aldus te gedragen? Daar moet
je Suharto voor zijn.
Henk Hoflands boek Tegels Lichten is verschenen. Al zijn vrienden hebben erover geschreven, en soms lange lappen tekst, zoals Max Snijders voor de GPD. Henk is in Snijders ogen „een
essayist pur sang (…). Het tekent hem als een cynicus, vermoeid,
scherpzinnig en vermaakt (…).” Hij beschrijft een aantal historische gebeurtenissen en schijnt ook enige aandacht aan de
Nieuw-Guinea-affaire te hebben besteed. Het zal me benieuwen. Hans Gruyters schrijft er anderhalve pagina in de Haagse
Post over. H.A. Lunshof twee pagina’s in Elsevier. In De Tijd
schreef A.J. Cuppen dat Henk „in het voorbijgaan de rol en de
figuur van de journalist Oltmans tot op de weke graat fileert.”
De belangrijkste publicatie is waarschijnlijk die van medehoofdredacteur André Spoor, die in de NRC op de opiniepagina een
vierkolomsartikel schreef: H.J.A. HOFLAND PORTRETTIST VAN
DE BEKOKSTOVERS. Volgens Spoor laat Hofland in zijn boek de
groep-Rijkens, met Oltmans en Werner Verrips, door de mand
vallen.287 Dat lijkt me vreemd, want én Spoor én Hofland weten beter. Maar goed. Bob Groen, een andere vriend van Hofland, merkte in de Volkskrant op: „Observaties over mensen als
Oltmans en Verrips versterken de indruk van een plechtig beheerd gekkenhuis….” En, natuurlijk kan ir. W. Stam in De Telegraaf ook nu zijn mond weer niet houden en noemde mij
„journalist” tussen aanhalingstekens en Hofland „één van de
beste Nederlandse stilisten, met een vlijmscherpe pen en een
grimmig gevoel voor humor”. Wie weet gaat het er in het leven wel eerder om wat voor mens je bent im groszen und Ganzen, dan of je eersteklas Nederlands op papier weet te krijgen.
De Nieuwe Linie heeft mijn reportage over het bezoek aan Albert Szent-Gyorgyi gepubliceerd.288
Vrij Nederland schreef op 21 oktober dat ik verstek had laten
gaan bij de feestelijke aanbieding van Tegels Lichten door Henk
Hofland. Iedereen wordt genoemd die wel aanwezig was. Ik heb
in een brief aan Vrij Nederland een eerste dementi op Tegels Lichten gelanceerd en meteen een paar andere zaken rechtgezet.289
Vervelend overigens dat dit nodig is. Hij lijk nu ook veel rotter
te schrijven dan in Opmerkingen over de chaos in 1964. Ik heb zijn
nieuwe boek gekocht, maar nog niet alles gelezen.
Marshall McLuhan did it again. Hij heeft nu een briefje ge287 NRC Handelsblad, 14 oktober 1972.
288 De Nieuwe Linie, 4 oktober 1972.
289 Vrij Nederland (mijn brief) d.d. 4 november 1972.
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290 Zie brief McLuhan d.d. 20 oktober 1972, bijlage 23.
291 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1974.
292 Time magazine, 30 oktober 1972.
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schreven waarin hij meldt het hem toegezonden interview onbruikbaar te vinden. He can go and fly a kite. I’ll use it anyway.290
Eerst wilde hij geld hebben en nu zit hij opnieuw te draaien.
Gisteravond zat Jaap van Meekren te keuvelen op televisie over
een kindertehuis en een geschil tussen een paar artsen en een
inspecteur van volksgezondheid. Daar wordt het TV kijkende
publiek tussen 22.00 en 23.00 uur op vergast.
Ontmoette Jean-François Revel (48) die in zijn bestseller Without Marx or Jesus opzien baarde door de VS als de meest revolutionaire staat in de wereld te omschrijven. Er ontstond veel kabaal over onder Europese intellectuelen. Hij acht in ieder geval
de Franse cultuur „in a state of collapse”.291
Ik vond deze ontmoeting maar zozo. Vriendelijk en enkele
hoogtepunten, maar is hij niet eigenlijk onzeker van zichzelf?
Van 55 Quai de Bourbon ging ik naar de sovjetambassade en
ontmoette de heer Tscheremouchkine, die de uitnodiging van
DAF aan Jermen Gvishiani nog rustig op zijn bureau had liggen.
Over sovjetefficiency gesproken! Ik vroeg hem of hij de brief
misschien met de diplomatieke post naar dr. Gvishiani zou kunnen expediëren. „Mieux plus tard que jamais,” zei de man ook
nog.
Twee kaarsen in La Madeleine.
Time spreekt over „protogyny”, wat betekent: the development
of a male from a functional female. Dit schijnt bij tropische vissen
voor te komen. Een Australische zoöloog, D.R. Roberston,
heeft dit bij vissen in de Great Barrier Reef bestudeerd en waargenomen.292
Jim Garrison, de officier van justitie uit New Orleans, gaat scheiden. De man is gemold: 1.000 tegen 1; wie kan ertegen op?
Indonesië zit in de Veiligheidsraad en is waarschijnlijk het enige
lid van de V-Raad, dat geen diplomatieke betrekkingen met
het permanente lid in Peking heeft.
Revel had gisteren met Herman Kahn geluncht. Ze kennen elkaar ook allemaal. Ik zei dat ik Kahn niet in mijn boek wilde
hebben, evenmin als Erich Fromm. „You are the only and first
journalist in the series.”
„I am not a journalist. I am a professor of Philosophy …” Zijn
curriculum vitae zegt iets anders.
Hij gaf me een exemplaar van zijn boek over Marcel Proust. Ik
zei: „He seems such a sensitive man. He always reminds me of
Claude Debussy.”
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„That is true,” antwoordde Revel, „but Proust is a more important man.”
„Is that so?” vroeg ik hem, maar ik liet het maar schieten. Wie
is belangrijker, Napoleon of Beethoven. Zal ik wanneer deze
twee boeken af zijn aan mijn eigen dagboeken beginnen?
Revel citeerde George Painter dat de homoseksualiteit van
Proust „not exclusive was”. „The truth is that it is Proust himself who is the source of the dogma. We know from a famous
passage in André Gide’s Journal that he maintained ‘that he had
never loved women except spiritually and had never known
love except with men’.”293 Painter zou aantonen dat Proust wel
met dames zou hebben gevreeën. Revel zegt dan terecht:
„Painter seems to us to be wrong when he treats some very minor incidents, which he mentions in this context, as decisive
proof of sexual love with women.” Soms denk ik dat het enige
voordeel van het in het wilde weg kappen van alle bomen in
de wereld is dat er vroeg of laat geen papier meer zal zijn voor
het verspreiden van onwaarheid en onzin.294
Op de terugvlucht met de KLM zei de stewardess: „U hebt hard
gewerkt vandaag, U bent vanmorgen en nu constant bezig geweest” Waar, maar ik beschouw alles wat ik doe niet als werken maar als leven.
Thuis lagen boodschappen van professor Daniel Bovet uit Rome, van Edgar Morin, de Franse ecoloog en schrijver van I’Homme et la Mort, van B.F. Skinner295, van Bertrand de Jouvenel, van
Edward Teller, van sir Julian Huxley, van Robert Fano van MIT
en vele anderen.
De heer Luns is weer eens in het nieuws. Hij heeft nu zijn lidmaatschap van de KVP opgezegd. Wel ja. Jan Vos van de Brabant
Pers belt en waarschuwt om niets van Joop den Uyl te verwachten in de Luns-affaire: „want die is nu geconcentreerd op zijn
wens om premier te worden.”
Heb Max Snijders van Het Utrechts Nieuwsblad geschreven naar
aanleiding van zijn verhaal over Hoflands Tegels Lichten dat ook
prof. mr. F.J.F.M. Duynstee onomwonden heeft gemeld dat
mijn reportages en Open Brief van 17 en 24 juni en l juli 1961
in Vrij Nederland in het algemeen de openheid in Nederland
voor een oplossing in Indonesische richting inzake NieuwGuinea had doen toenemen. Dat vergeten de heren critici maar
al te graag.296
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Jean-François Revel, On Proust, The Library Press, New York.
Voel me zeer verwant met Proust wat vrouwen betreft.
Zie bijlage 24: brief van 16 oktober 1972.
F.J.F.M. Duynstee, Nieuw Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesië, Bezige
Bij, Amsterdam, 1961(zie pagina 329).
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25 oktober 1972

Eindelijk een moment rust. Zit aan de vleugel, met Chopin,
natuurlijk. Het neemt de constante druk weg. Nam mam mee
naar Lage Vuursche. De herfstkleuren waren prachtig. We namen weer een chateaubriand samen. Zij genoot. Zij wil iets
nieuw kopen voor de komende cocktail ter ere van Aurelio
Peccei. Zelfs tante Jetty – doorgaands een krent – had haar hiertoe aangemoedigd.
Jan Buis zei: „Je wordt schatrijk, kerel. Doubleday betaalt voor
een optie 15.000 dollar. Het contract wordt opgesteld. Misschien heb ik zelfs te weinig gevraagd.” De Franse uitgever
Lafont bood 10.000; Der Stern 10.000 D.Mark voor drie interviews als voorpublicatie.” Hoe het allemaal werkt mag de hemel
weten. Ik laat het aan Bruna over. De heer Pfeifer van Ambo
had tegen Buis gezegd: „Hoe kan je in godsnaam met Oltmans
in zee gaan. Aize de Visser gaf hem 10.000 gulden voorschot
op een boek met Dewi Sukarno, dat er nooit is gekomen.”297
Eigenlijk was het ontstellend hoe Buis over zijn baas Henk
Bruna sprak. Hij vroeg of ik hem niet voor mijn cocktail wilde
uitnodigen: „Hij is een reuze snob.” Dat wist ik wel, maar hoe
kan je die man passeren? Hij hamerde op het feit dat hij van alle
kanten voor mij werd gewaarschuwd en dan maakte hij het
grapje dat hij niet meer terugkon. Hij vroeg Pfeifer zelfs of hij
niet mee wilde doen om de komende financiële klap te helpen
opvangen. Er werden ook grapjes binnen het bedrijf gemaakt
dat Buis zich eerst met Jan Cremer en nu met Willem Oltmans
had ingelaten.
Even later kwam de heer Henk Bruna ook binnen. Hij zei zich
onze familie vanuit Bosch en Duin uit de oorlog te herinneren.
Het werd een vriendelijk gesprek.
27 oktober 1972

Wanneer Peter op Amerbos is staat mijn dagboek vrijwel stil.
Erwin Aschmoneit,298 moddervet, kwam binnenvallen. Hij
schijnt Afrika vaarwel te hebben gezegd en zit voornamelijk in
297 Ben tot zijn dodelijke hartaanval met Aize bevriend gebleven; hij bewerkte de eerste vijf delen dagboek.
298 Zie Memoires 1953-1957.
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Minister Adam Malik van Buitenlandse Zaken van Indonesië
wordt ook steeds gekker. Tot ieders verbazing, zelfs in Jakarta,
heeft hij aangekondigd niet meer te zullen antwoorden op vragen van journalisten. Dit moet voortaan via het ministerie
worden gedaan.
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Parijs. Hij zat eigenlijk vol valsigheden. I was not amused. Hij
adviseerde om Vincent la Pré bij American Express te bellen en
advies te vragen voor een trip met Peter met Kerstmis. Dat
werkte uitstekend. We hebben een reisje naar Agadir in Marokko geboekt.
Het is toch eigenlijk een belediging voor de menselijke waardigheid, of het menselijke ras in haar geheel, dat er een staakthet-vuren in Vietnam is bewerkstelligd uitsluitend omdat meneer Nixon herkozen wil worden als president van Amerika?
Gesteld dat de verkiezingen in de VS een maand eerder zouden
plaatsvinden, dan hadden we één maand eerder een staakt-hetvuren tegemoet kunnen zien. Heeft iemand berekend hoeveel
levens er nu worden gespaard?
Peter had gedroomd dat ik een recital had gegeven. Hij vond
twee briefjes van 25 gulden in zijn portefeuille en merkte op:
„Ik weet nu niet wat ik moet zeggen: ik wou dat ik ze niet had
gezien.”299
Wilde hem slechts een steuntje in de rug geven met zijn reisgeld op en neer naar Amsterdam.
28 oktober 1972

Gezellige post. Penny Hedinah heeft last van astma en is ziek.
Geloof dat zij best Jakarta zou willen ruilen voor Amsterdam.
Maar ik durf het niet aan, niet nog een keer.
Mijn vriendje David Ellis uit Boise, Idaho is nog steeds in Kent,
Washington. Hij is campaign-werker geweest voor een 51-jarige Chinees die in de politiek wilde gaan, maar de man heeft
verloren. „When I was in High School,” schrijft David, „I
thought High School politics were ridiculous. When I was in
College I felt the same about College politics. Now that I am a
full citizen and an adult and responsible I find myself wondering about elites and their functions and even their advantages.”
Ik ben zeer op David gesteld geraakt. In de Jonathan Raymond-klasse.
Ambassadeur Howard Palfrey Jones300 schrijft uit Californië dat
er een kans is dat hij naar Holland komt. Als dit gebeurt, zal hij
contact opnemen.
Emile van Konijnenburg heeft een operatie van bijna twee uur
ondergaan. Het moet ernstig zijn geweest. Hij zegt niet precies
wat het is. Hij moet rust houden. Heb direct mevrouw Hartini
Sukarno geschreven.
299 Het was deze dag dat we het tweede boek van Henk Bruinsma in handen kregen en
niet zoals ik eerder heb aangegeven.
300 De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Jakarta en een persoonlijke vriend.
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De voornaamste bezwaren tegen Hoflands onkunde inzake deze
onderwerpen zijn de volgende.302
Het was volgens Hofland „niet verdedigbaar om Joseph Luns als
hoofddader te noemen” van het Indonesië-debacle.303 Hij stelt het
voor als „zijn” ontdekking dat heren als Drees, Romme en Oud
minstens even veel boter op het hoofd hadden. Waar het na de
Conferentie van Genève omging (1955-1956) was dat vanaf dát
specifieke moment Luns het voertouw overnam om Sukarno persoonlijk een loer te draaien. De bezetenheid waarmee Luns tussen
301 Ik neem het woord „perfect” op omdat ik het die dag heb geschreven; ik begrijp
ook wel waarom ik dit toen schreef, maar zou nu willen (in 1991) dat ik duidelijker
was geweest.
302 Ik becommentarieer hier de aanstrepingen in het boek die ik in 1972 maakte.
303 Tegels Lichten, p. 49.
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De afgelopen twee dagen, omdat Peter er was, schoot schrijven er bij in. Hij was zeer aanhankelijk. Hij wandelde met Hans
Tulleners in de polders. Hij zat een paar uur ononderbroken
aan mijn bureau voor school te werken. Allemaal heel ongewoon. Hij heeft een sportschool gevonden en vindt dit heerlijk
een paar uurtjes in de middag.
Officier van justitie J.J. Abspoel zegt dat Milo Anstadt een zodanig getuigenis over de affaire in mijn huis met de door Hofland binnengesmokkelde Telegraaf-fotograaf heeft afgelegd, dat
de zaak in een volgend stadium kan komen.
De daders van de slachtpartij in München zijn miraculeus naar
Libië ontkomen. Perfect.301 Israël is razend.
„Henk Hofland heeft met Multatuli gemeen dat hij zo goed
schrijft. Dat kan niet vaak genoeg worden gezegd. Hij heeft een
heldere, meeslepende, overtuigende en vaak sarcastische stijl,”
aldus De Journalist. Het blad noemt Tegels Lichten met als ondertitel Of ware verhalen over de AUTORITEITEN in het land van VOLDONGEN FEITEN „een stilistisch meesterwerkje (…). Eén keer
in de vijfentwintig jaar zo’n boekje en we zijn weer helemaal
bij.”
De hoofdstukken II en III gaan over Indonesië en Nieuw-Guinea. Ze beslaan de pagina’s 17 – 76 (van een boek van 224 pagina’s). Blijkbaar op Ibiza voornamelijk uit het hoofd geschreven. Laat ik, omdat hij het is, voorzichtig formuleren: hij licht
in de verste verte geen tegels: hij floddert door de gebeurtenissen van 1949-1962 heen, en helaas, hij heeft noch de moeite genomen, noch zich werkelijk voor het dekolonisatieproces in
Indonesië voldoende geïnteresseerd om er met kennis van zaken of verstandig over te kunnen meepraten.
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1956 en 1962 kost wat kost heeft geprobeerd Nieuw-Guinea te behouden, onder andere aan de hand van verdraaiingen van toezeggingen van John Foster Dulles, en gelieg over zijn ontmoeting met
president Kennedy in 1961, is eigenlijk vergelijkbaar met wat we
nu, in 1991, George Bush hebben zien doen, eerst tegenover Manuel Noriega van Panama en daarna tegenover Saddam Hussein in
Irak. Bij Luns speelde op eenzelfde wijze de persoonlijke bezetenheid inzake de figuur Sukarno een overwegende rol om over lijken
te gaan bij het proberen een onhaalbare kaart haalbaar te maken. Ik
zie dit fundamenteel anders en baseer me op de voorgaande delen
van mijn Memoires om mijn mening te onderbouwen. Niemand
van de groep-Rijkens, waar ik zeven jaar mee in contact was (en
Hofland op mijn krachtig aandringen slechts na 1961, dus het laatste jaar van haar bestaan) zag Luns als de „enige kwaaie pier” in de
affaire. Was Luns niet bezeten van anti-Sukarnisme, dan zou hij na
1956 hebben moeten inzien niet naar een frontale botsende oplossing van het geschil met Jakarta over Nieuw-Guinea te zoeken en
in die richting leiding geven aan het buitenlandse beleid ten aanzien van Indonesië (juist ook omdat hij jonger was dan de anderen,
zoals Hofland terecht signaleert).
„De groep-Rijkens heeft geen invloed op de Nederlandse NieuwGuinea-politiek gehad.”304
Ik denk dat dit wel degelijk het geval is geweest en baseer die mening op mijn verslag, eerst in De Verraders – wat Hofland nu „een
door de pers verwaarloosde getuigenverklaring” noemt; hij gaat
wijselijk niet in op de oorzaak van die verwaarlozing – en later in
Den Vaderland Getrouwe 305 en op de reeds verschenen Memoires (1925
tot en met 1961) over die periode. De enige werkelijk waardevolle bron die verslag had kunnen doen van het werk van de groepRijkens was (behalve ik) Emile van Konijnenburg. Hij zou echter
onverwachts, vroegtijdig overlijden. Mijn dringende beroep op
diens erfgenamen om het uitgebreide archief van Konijn te bewaren en over te dragen aan een geschiedkundig instituut werd beantwoord met de vernietiging van alles wat Van Konijnenburg
juist zorgvuldig had verzameld en verwoord.
Wat Nieuw-Guinea betreft ben ik absoluut niet door de groepRijkens het veld in gestuurd (Hofland pagina 55). Ik ontmoette
Sukarno in Rome in 1956 en wist nauwelijks dat er een kwestieNieuw-Guinea bestond, laat staan welke beroering deze wekte in
Indonesië. Ik heb op mijn oom A. Bronsing, directeur van de Mij.
Nederland, beroep gedaan mij te helpen een reis naar Indonesië te
financieren. En na twee lange artikelen in Elsevier – die de aan304 Tegels Lichten (p. 55).
305 Willem Oltmans, Den Vaderland Getrouwe, Bruna, 1973.
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dacht trokken van de heren rond Paul Rijkens – kwam ik als vanzelfsprekend in contact met gelijkdenkenden. Werner Verrips werd
pas in 1961, dus vijf jaar later, inderdaad door de groep-Rijkens
het veld in gestuurd, feitelijk om mij uit te schakelen. Ik heb alle
gebeurtenissen dienaangaande uitvoerig beschreven.
Dan herhaalt hij opnieuw dat ik in Italië door Sukarno zou zijn
betoverd. Hij schreef dit reeds in Opmerkingen over de chaos. Ik neem
hem deze vervalsing van feiten zeer kwalijk. Ik had toen allang
moeten begrijpen dat iemand die (pagina 38) over „mijn vriend
Cees Kodde” schrijft en op pagina 55 verzuimt te melden dat hij
het was die „zijn vriend Wim Oltmans” in de journalistiek haalde,
natuurlijk helemaal mijn vriend niet was. Ik zou er tot 1990 over
doen een streep onder het geval Hofland te zetten.
De drie pagina’s gewijd aan Werner Verrips zijn grotendeels onwaar en doen onrecht aan de werkelijkheid rond die man en hebben dan ook met het lichten van tegels in de verste verte niets van
doen. Vooral misleidend is de indruk die Hofland wekt dat hij
Verrips uitstekend zou hebben gekend, wanneer hij vermeldt de
avond voor diens dodelijke autoongeluk nog met hem te hebben
zitten praten. Enfin: mijn beschrijving over hoe de Indonesische
generaal Parman hem achter zijn vodden zat en wat ambassadeur
dr. Zairin Zain hierover later heeft gezegd, geeft voldoende aan
dat Hofland voor de zoveelste maal zich met een jantje-van-leiden
van een hoogst ernstige zaak afmaakt: de moord op Werner Verrips.
Ook wanneer hij de komst van de heer Ujeng Suwargana naar
Nederland bespreekt (drie pagina’s) als afgezant van generaal Abdul Haris Nasution tracht hij de indruk te wekken dat een televisie-interview, door hem bewerkstelligd, wel een doorbraak zou
zijn geweest bij het veranderen van de publieke opinie in Nederland. Hij zegt dat „één Nederlandse journalist” (wie, Hofland?) de
vragen en antwoorden aan Nasution zou hebben voorgekauwd.
Maar waar hij absoluut niets over vertelt is dat deze Ujeng aan iedereen rondbazuinde dat Nasution de macht van Sukarno zou
gaan overnemen, en dat feitelijk Ujeng Suwargana de voorloper
was van de later berucht geworden „Dewan General” – Raad van
Generaals – die beoogde Sukarno af te zetten. De coup van 1965
draait nota bene om deze manipulaties, maar daarover had Hofland op Ibiza blijkbaar geen krantenknipsels bij zich. Ook verzwijgt hij zijn eigen rol bij het in Nederland naar voren schuiven
van de Papoea-student Frits Kirihio, die door Indonesië als propagandawerktuig werd gehanteerd om de publieke opinie in Nederland te beïnvloeden.
Wat camoufleert Hofland nog meer in Tegels Lichten? Hij beschrijft
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wel enige ongeoorloofde interventies van de BVD ten kantore van
Het Algemeen Handelsblad ten aanzien van zijn voormalige chef Anton Constandse, maar hij verzwijgt wat er verder allemaal in deze
sector is voorgevallen.306
„Ongeacht hun eventuele verheven bedoelingen hebben de mannen van Rijkens en hun aanvoerder in geen enkel geval bewezen
dat zij hielpen bij de oplossing van het Nieuw-Guinea-probleem.”
(p. 62) Okay; ik verzoeke de lezer er deel V van mijn Memoires op
na te slaan, hoe ik op 5 april 1961 – zonder overleg vooraf met iemand van de groep-Rijkens – naar Walt W. Rostow, (Kennedy’s
naaste adviseur) ben gegaan met een memorandum inzake NieuwGuinea – waar Hofland reeds toen een kopie van had, en welk tegeltje hem bij het tegels lichten kennelijk is ontglipt –. Wat er sedertdien zoal tussen Washington en Den Haag – en hoofdspeler
Joseph Luns – is voorgevallen staat allemaal gedocumtenteerd in
mijn dagboek en bewerkt in mijn Memoires. Laat de geschiedenis
maar beoordelen wie er werkelijk tegels lichtte: Hofland of ik.
31 oktober 1972

Er is gedonder binnen de NVJ, wat ik concludeer uit het feit dat
mijn hoofdredacteur Cees Meijer van De Typhoon zich uit het
bestuur heeft teruggetrokken. In zijn geval zegt dat wat. Hij
schijnt het oneens te zijn met een nieuw model-statuut voor
redacties van dagbladen. Zij zoeken het maar uit.
Dewi Sukarno belde dat ze binnenkort in Parijs zal zijn. Zij
vroeg wat ik van het boek van professor J.D. Legge over Bung
Karno vond. Geklets dus. Zij wilde Legge schrijven om te protesteren wat hij over haar had geschreven. „I had more education than any of his other wives,” zei ze, „I finished High
School.” Die dame denkt alleen aan en over zichzelf, while
using Bung Karno’s name day in day out. Schreef haar meteen een
brief van vier pagina’s over het Legge-boek dat de man kennelijk niet wist en nooit heeft geweten wie Sukarno was en drong
er op aan dat zij geen brief aan hem zou schrijven over zichzelf.
Vijftien minuten later belde zij weer. „This is confidential, but
I will open a very fashionable boutique in Paris — help me to
find an acceptable name. I also will start an international manufacturing company – try to find a good name also.”307
Jan Buis heeft een tweede hartaanval gehad en ligt in een ziekenhuis in Soest. Hij drinkt en rookt te veel en windt zich permanent veel op.
306 Tegels Lichten (pp. 147-148). Eigenlijk schittert dit boek door wat erin werd weggelaten
307 Geen van beide projecten vonden doorgang.
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1 november 1972

Prachtig herfstweer. Peter is op een HOM-modeshow in Düsseldorf.
Gerard van den Boomen is het ermee eens dat zijn redacteur
mijn reportage over Szent-Gyorgyi totaal heeft verknoeid. Zo
gaat dat onder thuisblijvers.
Zag een poes een sprong naar een vlinder maken. Sloeg hard genoeg op de ruiten om een ramp te voorkomen.
Anton Constandse kan niet op de receptie voor Aurelio Peccei
komen, evenals André en Julian Spoor. André moet naar Parijs.
Ik vertelde Constandse met welk interviewboek ik bezig was
voor Bruna: „Dan ben jij toch nog de voornaamste internationale reporter van het oude Handelsblad-stelletje geworden,” zei
hij.
2 november 1972

Ging gisteravond naar het Vondelpark en liep vrijwel meteen
tegen een blonde onderwijzer uit Alkmaar aan. Hij kwam mee
naar Amerbos. Een niet onaangename nachtelijke rag party was
het gevolg.
Eigenlijk begon Constandse gisteren te lachen toen ik de naam
Club van Rome noemde: „Geloof je erin?” vroeg hij. Daarop
noemde ik hem enige namen van reeds geïnterviewde „grootheden” en pas toen maakte hij bovenstaand opmerking, die me
goed deed omdat hij dat zei.
To the Editor:
The world is rightly outraged by what
happened in Munich and before at Tel
Aviv’s airport and many other places.
But it would be a dangerous mistake
to concentrate indignation only on these
mad acts of violence as they are the direct result of the world’s indifference to
the problems faced by thousands of Palestinian families who are still waiting to
see their problem solved.
Alain Vidal-Naquet
New York, Sept. 8, 1972
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Ambassadeur Thomas Carter van Canada in Den Haag beantwoordt mijn protest op de behandeling door de Canadese douane. Hij had op 15 september al smoesjes gezonden, waar ik
geen genoegen mee nam, en nu voegt hij er nog meer leugentjes om bestwil aan toe.
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Alain heeft een brief in de Times gezet welke precies mijn eigen
standpunt in de zaak van München verwoordt.
Gisteravond ging ik met mam dineren. Ik ergerde me voor de
zoveelste maal aan haar beige plastic handtas. Weet niet waarom, maar ik heb het deze keer gezegd: „En u hebt nog wel
zo’n mooie.”308
Erik van der Leeden belde. Hij zal Loet Kilian helpen met wiskunde voor zijn vliegexamen. Indische jongens onder elkaar.
Lief.
Böttcher blijft onbereikbaar en laat dan Lucia zeggen dat hij is
verhinderd. De lul. Lucia vraagt altijd naar Peter.
Casper Bake die ik sinds Pasen niet meer heb gezien309 schrijft
een aardige brief dat hij het contact weer hersteld wil zien. Always okay with me ten aanzien van hem.
3 november 1972

Utrecht, Congresgebouw
Amusante affaire. Een duizendtal mensen op een congres georganiseerd door NPO (reclame en marketing) over het onderwerp
Grenzen aan de groei en de Club van Rome. De sterren van de
dag: Wouter van Dieren, Willem Brugsma en Wout Woltz, alsof zij de zaak via Philip Handler, McGeorge Bundy en Aurelio
Peccei hebben ontdekt. Een speciale krant van 28 pagina’s Weekblad Ariadne is verschenen. Letterlijk iedereen staat erin. Pagina
2 volgeschreven door Van Dieren, pagina 3 door Woltz. Ik kom
er niet aan te pas, laat staan dat ik zou worden genoemd. Ze hebben mijn Jay Forrester-film toch gebruikt. Van Dieren heeft
me in dit verband genoemd, maar die mededeling werd snel
overschaduwd door het feit dat hij als persoonlijke vriend van
Dennis Meadows aan het Congres werd voorgesteld. Gun het
ze allemaal volledig. Ik ben vertrokken.
4 november 1972

Gisteren was mijn ontvangst. Haalde mam om 15.00 uur in
Bilthoven af met de honden.
Peter arriveerde als eerste. Hij zit nu geconcentreerd aan mijn
bureau te werken voor een examen. Er werden trouwens zojuist rozen bezorgd. Peter „wist” dat ze van Bibeb waren. Het
blijft een bijzonder mens.
Indro Noto Suroto arriveerde met een vriendin (geen succes),
Jaap Jansen tegelijk met de heer en mevrouw Bruna, voorts Bi308 Waarmee ik doelde op een zwarte tas van Saks Fifth Avenue die ik voor haar had
meegebracht uit New York en die ze nooit gebruikte.
309 Er moet iets zijn voorgevallen waar hij aan refereert maar vind er niets van terug.
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5 november 1972

Paul Ehrlich zendt het goedgekeurde interview. Gunnar Myrdal bevestigt ons gesprek op 16 november. Mary McCarthy
schrijft me rond Kerstmis in Parijs te kunnen ontmoeten. Konrad Lorentz schrijft uit het Max Planck Instituut in Seewiesen
dat zijn programma een interview „in depth” niet toelaat. Ook
John Kenneth Galbraith kan op dit moment geen tijd voor een
gesprek vrijmaken. Er zit altijd ook tegenwind bij.
Jan Buis belde uit het ziekenhuis op om te informeren hoe de
310 Volgde de raad op en interviewde eveneens mevrouw Alva Myrdal voor Volume I
On Growth, Putnam & Sons, 1974.
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beb. Aurelio arriveerde per taxi. Meneer Willems was er, de
freelance-butler, met witte handschoenen en een strikdasje. Eigenlijk had je weinig aan hem. Voor hij kwam vertelde ik mam
en Peter een zilveren serveerblaadje te hebben gekocht, waarop mam zei: „Misschien past meneer Willems nu niet bij je
blaadje.” Later had ze tegen Peter gezegd: „Hij valt mee.” Zij
had zich ook verbaasd over de houding van de Bruna’s die hadden gedaan alsof zij ons kenden uit Bosch en Duin. „Ik heb die
man nooit ontmoet.” Peter lachte voortdurend om mams humor. Dat hoort nu eenmaal bij ons. Jammer dat hij vader nooit
heeft gekend, die was helemaal het toppunt. Peter kon het vooral met Bibeb en Indro uitstekend vinden.
Aurelio en ik overlegden weer over de lijst van interviews. Hij
zou graag zien dat er een vooraanstaande artist in zou worden
opgenomen en bracht de naam Roberto Rosselini weer naar
voren. Ik denk eerder aan Ingmar Bergmann. Hij noemde ook
Denis de Rougemont en Jacques Costeau. Gunnar Myrdal zie
ik deze week in Stockholm. „They say, his wife, Alva Myrdal,
the Swedish Minister for Science is much better,” aldus Aurelio.310 Alexander King van de OECD had me geschreven dat ik
misschien John Maddox van Nature magazine moest hebben,
rabiaat anti Club van Rome. Maar ook Aurelio was van mening: liever niet. „Too much prestige for Maddox,” zei Aurelio
zelfs. Volgens mam en Peter had ik enkele zeer ontactische opmerkingen gemaakt die Aurelio’s gezicht hadden doen betrekken. Helaas zat hij naast mevrouw Bruna en niet naast mam.
Mam heeft nauwelijks een woord met hem kunnen wisselen.
Zij zag er erg mooi, supereenvoudig, maar daarom juist superchic uit. Voor mij was mam de ster van de avond.
Later zijn we nog naar Thermos gegaan. Het werd veel te laat.
Heb altijd moeite Peter weer mee te krijgen. Het ergerde me
dermate dat ik op de logeerkamer ben gaan slapen.
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ontvangst van Aurelio op Amerbos was verlopen. Hij zei dat
Wim van Beusekom, zijn rechterhand, het interviewboek subtiel zit te saboteren (verwondert me niets) en dat vanwege die
sabotage „wij het nu verder samen moeten doen”. Prettig.
De Bruna’s hebben Aurelio in hun zilverkleurige Jaguar naar
het Hilton Hotel gebracht. Wij zijn met mam, Peter, Bibeb,
Jaap Jansen en Ellen van der Ploeg in de Cave gaan eten. Ik heb
toen blijkbaar gezegd dat als ik doodging mijn boeken voor Peter zouden zijn. Bibeb vertelde toen dat Ko van Dijk altijd over
zijn dood sprak tegen zijn vrouw van even in de twintig, die
daarop dan wit wegtrok. „Als zij ooit nog eens van hem wegloopt, is het daarom,” aldus Bibeb. Daarop vroeg Peter aan mam
of gedachten aan de dood haar wel eens bezighielden. „Nooit,”
zei ze. „It is unavoidable, it is reality; why worry about it?” Ik
geloof dat dit hem verwonderde.
6 november 1972

Peter heeft vandaag examen geschiedenis. Soms vroeg hij me
iets. Wie was Sjahrir? Wie was Van Mook. Of Beel? Had ze alle
drie ontmoet en vertelde hem erover.
Emile van Konijnenburg belde. Hij is herstellende. Hij begon
over Tegels Lichten. Hij zei het boek „walgelijk” te vinden. „Iemand heeft het mij gebracht net toen ik uit het ziekenhuis was
en dacht mij ermee op te vrolijken. Dat iemand zoiets schrijft…”
„Als je maar vals schrijft dan heb je succes”, of iets van dien
aard, zei hij. Hij vervolgde: „Wat Hofland heeft gedaan is als
wat gebeurde toen Fons Jansen werd gevraagd voor de Bezige
Bij te schrijven: als het maar schokkend is…” Toen ik naar voren bracht dat Hofland feitelijk weinig of niets van de werkelijke toedracht van de kwestie-Nieuw-Guinea wist antwoordde
Konijn meteen: „Hij wil het ook niet weten. En om dan de
Greet Hofmans-zaak weer uit de mottenballen te halen!”
Na dit gesprek belde ik met Joris van de Berg. Hij was het eens
dat het nuttig zou zijn Emile van Konijnenburg over Tegels
Lichten te interviewen voor Vrij Nederland. Ook kwam ik met
Cees Meijer overeen dat ik een kritiek op Tegels Lichten in De
Typhoon zou publiceren.311
7 november 1972

Gisteren gezellig met mam in Lage Vuursche gegeten. Zij gebruikte de handtas van Saks. Ik kon wel huilen en zei tegen
haar: „Ik wilde dat ik maar niets had gezegd.” Zij lachte. Zij
311 Het artikel zou 22 november 1972 worden gepubliceerd.
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312 Gepubliceerd op 15 november 1972.
313 In 1991 ben ik een geheel andere mening toegedaan: de affaire Hofland, Zonneveld, Marianne is door anderen in elkaar gezet zeer wel mogelijk de BVD vanwege
mijn sovjetcontacten.
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vond Bibeb erg aardig. „De lieve Bibeb,” zei ze zelfs. Zij vond
de avond op Amerbos „enorm gezellig”.
Peter blokt samen met Theo Cammann voor zijn examen. Het
zal prima gaan. Mam zou voor hem duimen.
Ontmoette Henk Bruna in Utrecht in zijn werkkamer. Hij had
mam een lady gevonden wat we al wisten en overbodig was om
tegen mij te zeggen. En hij had tegen Aurelio benadrukt hoe
plezierig hij het vond dat hun wegen elkaar hadden gekruist.
Bezocht Gerard Croiset. Hij vertelde een speciale thee te moeten drinken want er zat gruis in het kanaal tussen zijn lever en
zijn nier. Verder adviseerde hij opnieuw naar George de Mohrenschildt te schrijven en de ontmoeting met Cyril Wecht door
te zetten. Hij adviseerde wel het interviewboek voor de zomer
te laten uitkomen, want anders wordt het door andere publicaties achterhaald. Ik geloofde hem en zond hierover een telegram naar Jan Buis in het ziekenhuis.
Schreef eveneens een kritiek op Tegels Lichten voor De Nieuwe
Linie. Het is één pagina geworden.312 Deed er als „trekker” een
exclusieve foto van Bung Karno met Mao bij.
Vanmiddag was om 13.30 uur een hoorzitting belegd bij de
rechter-commissaris P.L. Miechels in verband met de Peter
Zonneveld-affaire in mijn huis. Henk Hofland had vanmorgen
moeten verschijnen, was daartoe opgeroepen en had zonder
bericht van verhindering verstek laten gaan. Nu moet hij onder
dwang verschijnen en rechter-commissaris Miechels zei: „Het
vreemd gedrag te vinden voor iemand van zijn standing.” De
juffrouw van het Hilton, Marianne Koldewij, scheen er wel te
zijn.
De advocaat van De Telegraaf – was het Wieringa? – merkte op:
„Misschien wordt de hele zaak wel geseponeerd”. Ik antwoordde: „Dat denk ik niet, als ik juist geïnformeerd ben.” Waarop
rechter-commissaris Miechels zei: „Ik denk het ook niet” en
Wieringa c.s. keken zuur. Het werd een verhoor van vier pagina’s dat zorgvuldig werd uitgetikt op een schrijfmachine en dat
ik moest ondertekenen. Miechels kent mij nu beter. Er werd
veel gelachen – ook door Wieringa – en zelfs door de griffier.
Uit een en ander bleek dat Marianne – waar zogenaamd alles
om had gedraaid, want Hofland had haar meegenomen omdat
Zonneveld haar niet te pakken kon krijgen313 – uiteindelijk
toch met Zonneveld mee naar huis was gegaan. „She was right,
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zou hetzelfde hebben gedaan,” merkte ik op ter aanduiding dat
ik wel met Zonneveld en niet met Hofland de hort op zou zijn
gegaan (in Mariannes schoenen dan). Ik zei gewoon tegen de
heer Wieringa het een vervelende, nare zaak te vinden, maar
dat het mijn plicht was er tegen in verweer te komen, want wat
was gebeurd kon niet. Ik zei bovendien tegen rechter-commissaris Miechels dat ik zowel de heer Stokvis als de heer Goeman
Borgesius had bezocht om vrede te sluiten met De Telegraaf,
maar dat dat niets had geholpen. „Ik moet nu met de justitie te
werk gaan om die heren bij deze krant tot zinnen te brengen.”
Richard Nixon heeft met een landslide zijn herverkiezing tot
president gewonnen. Eerst was er een ontstellend schokkende
film op televisie over sommige van de meest hideous crimes, die
daar in naam der democratie en de vrije wereld worden begaan
en daarop volgde een discussie door de vaste prik van orakels
van Delfi in Nederland: Constandse, Heldring, Van ’t Veer en
Neuman. Constandse was natuurlijk weer de enige die zich fel
tegen Nixon keerde. Heldrings geklets vind ik misschien nog
het ergerlijkst, omdat hij beter zou moeten weten. Heb hem
dit meteen geschreven.314
Het is duidelijk dat de George Wallace-stemmen ook nog eens
bij Nixon terecht zijn gekomen, wat andermaal het belang van
de moordaanslag op hem aantoont – en wie er uiteindelijk garen door zou spinnen. Wat dat betreft hebben de Sovjets en
Chinezen weer op de juiste man gegokt. Hij gooit Vietnam plat,
liegt en bedriegt de hele zaak bij elkaar over Watergate en de
kudde stemt op Nixon! Precies als Den Haag met Luns. Mijnheer Luns schijnt trouwens de eerste geweest te zijn, in zijn
hoedanigheid van grote baas bij de NAVO, die Nixon met zijn
overwinning gelukwenste. Intussen debiteert Luns tegenover
Aad van den Heuvel doodgemoedereerd dat senator George
McGovern „een naïeve en gevaarlijke” kandidaat was geweest
en dat diens kaliber tot Nixons overwinning had bijgedragen.
En wanneer hij op een vraag vaag wil blijven antwoordt Luns:
„Ik kan niet in de diepste roerselen van mijnheer Nixon zien,
ik kan uw roerselen niet zien, ik kan mezelf niet zien.” Ik „zie”
Luns galshelder, van top tot teen, en al jarenlang. Gelukkig
meent Heldring wel dat het formeel niet juist is dat Luns als
NAVO-hoofd een telegram naar Nixon zendt, want dat doet hij
dan feitelijk namens vijftien regeringen die hem in dienst hebben genomen. Luns doet alles immers op eigen houtje. Heeft
hij ooit anders gedaan? Terecht stelde Constandse – en natuur314 De brief zit ongeopend in mijn dagboek (met postzegel) en ik schreef 8 november:
the sucker isn’t worth it.
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8 november 1972

Henk Hofland heeft zich er in Nieuwspoort bij Wim Klinkenberg over beklaagd dat ondanks dat hij mij op televisie zijn excuses had aangeboden „ik hem nu toch liet vervolgen”. Ik vervolg hem helemaal niet. Hij moet komen getuigen over wat er
is gebeurd, verder niets. Ik heb de heer Pluygers van de NRC
opgebeld en hem uitgelegd waarom Hofland diende te verschijnen. Schreef Hofland er ten overvloede een briefje over.
Vroeg aan Loet Kilian of Erik van der Leeden hem inderdaad
hielp bij zijn vliegexamens. „Ja, hartstikke goed,” zei hij. Ik zie
ze voor me, twee van mijn dierbaarsten.
Wim Klinkenberg zegt dat van Tegels Lichten al een derde druk
is verschenen. Julian Spoor zegt me het boek „één brok rancune” te vinden, wat het natuurlijk ook is.
Was geschokt te vernemen dat Jan de Vries van de VARA moe uit
de VS terugkwam, tegen een boom reed en dood was. Ik had
juist contact met die aardige jongeman willen opnemen.
Mr. K. Helder van de Raad voor de Journalistiek vindt mijn zaak
„een mooi geval voor de jurisprudentie”. Henk zal voor de
Raad de zaak uiteen moeten zetten, want ik ga tegen Peter Zonneveld natuurlijk gewoon door. Helder zei dat het uiterst moeilijk was geweest contact met Hofland te maken, maar hij zal nu
toch komen. Ik schreef Hofland opnieuw: „Je bent een walgelijke kerel.” Eerst al die rotzooi veroorzaken en dan zich nog
eens aldus gedragen. Hij zat immers nog op mijn persconferentie in Den Haag met Peter Zonneveld te smoezen. Ik vertrouw
de hele zaak steeds minder.
Ik vond een boek van Edward Teller, Our Nuclear Future, Facts,
dangers and opportunities,315 dat mijn vader in 1959 in Kaapstad
moet hebben gelezen. Er stond een knipsel uit Argus in dat de
Krupp-fabrieken bezig waren een atoomkracht te ontwikkelen
ter grootte van een kindervuist met de bijnaam the potato reactor,
waarmee de Krupp-familie – die mede Adolf Hitler aan de
macht hielp – een gooi deed naar concurrentie met Engeland
en Amerika. Nu ga ik zelf Edward Teller binnenkort ontmoeten. Wanneer ik zoiets in mijn kast tegenkom, voorzien van
mijn vaders handschrift, roert me dat zeer.316
315 Edward Teller, Our Nuclear Future, Facts, dangers and opportunities, Secker & Warburg, Londen 1958.
316 Zond het boek in 1991, toen ik het opnieuw terugvond, aan broer Hendrik in Kaapstad die zei juist over deze onderwerpen aan het lezen te zijn.

221

Amsterdam

lijk is hij de enige – het op de eerste plaats voor Vietnam triest
te vinden dat Nixon werd herkozen.
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Teller: „Fear of what we do not know or do not understand has
been with us all ages (…). The real source of important decisions in our country is the people (…). (Wie gelooft dat?) Radioactivity, and processes similar to radioactivity, surround us
and have surrounded our ancestors for as long as life has existed
on earth. We do not know what life is. We do not know in
what detailed manner life is affected by radioactivity (…). All
matter is composed of atoms, which are very tiny objects. We
cannot see them because waves of light wash over them like
ocean waves over a pebble (…). A hundred million atoms laid
side by side would be about an inch in length.”
Peter belde. Hij heeft een 8,5 voor zijn examen, samen met een
andere jongen het hoogste cijfer. Peter heeft – zoals tante Annie Wibaut laatst in twee minuten doorhad – kennelijk een
„uitstekend hoofd” zoals dat heet.
B.F. Skinner zit nu ook te draaien, net als Marshall McLuhan.
Ik heb beiden pittige briefjes geschreven.
Paul Samuelson – die waarschijnlijk beter op de hoogte is van
de antecedenten van George McGovern dan Luns – schrijft in
Newsweek: „It hit me hard as a McGovern supporter,” dat Richard Nixon werd herkozen. „Elections, like the World Series
and the Olympics, provide us with periodic amusement (…) to
let Richard Nixon capture the great middle in American political life is tantamount to abdiction of the good cause.”317
9 november 1972

Bracht mam een mooie ruiker bloemen. Ze nam ze in ontvangst alsof ik haar een kolossaal geschenk gaf en of het de allereerste keer was dat ik bloemen voor haar meebracht. We
dronken koffie. Ze vertelde dat de 92-jarige buurvrouw ziek
was. Het herinnerde haar aan de dodelijke ziekte van haar eigen moeder toen die ook 92 was.
Ben in godsnaam op uitnodiging van Bruna naar de presentatie
gegaan van Ze kunnen van me zeggen wat ze willen van Johnny
Jordaan in het café van Tante Leen op de Nieuwendijk. Ik
speelde het niet klaar erg lang te blijven.
10 november 1972

Volgens Tieneke Kilian blokken twee van mijn beste vrienden,
Loet en Erik, avond aan avond tot 03.00 uur ’s nachts.
Liep in de P.C. Hoofdstraat tegen Julian Spoor aan. Ze dineert
vanavond met André bij Houben jr. in Den Haag met de Van
Agts, Beatrix en Claus.
317 Newsweek, 13 november 1972.
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11 november 1972

Dr. Cyril Wecht is 27 november a.s. in Fort Worth. Dit is mijn
kans om samen te komen met George de Mohrenschildt. Carel
Enkelaar heeft momenten dat hij zegt dat we de Kennedy-affaire maar schriftelijk – dus in boekvorm – moeten afhandelen.
Soms is hij allerminst een doorzetter.
Oeroeg sliep bij me. Vanmorgen heb ik eens met hem gesproken. Hij had een broer „de enige met wie ik contact had”, Ichsan (24), die hij uit Indonesië had willen laten komen om te
studeren. Deze ging naar Surabaja om van een andere broer afscheid te nemen, viel uit de trein en overleed. De ouders zijn
uit Menado overgekomen om zijn graf te bezoeken. Nu is er
nog een broer van achttien die hij zou willen helpen. Na het
doodsbericht van Ichsan was Oeroeg dermate upset dat hij twee
weken thuisbleef. Er gaat iets zuivers van Oeroeg uit.
Arriveerde om 16.30 uur bij Loet Kilian, maar Eriks vrouw Helga opende de deur. De guys zaten te blokken. Stapels boeken,
passers en driehoeken. Begreep er niets van. Gisteravond was het
04.00 uur geworden. Erik is kapot. Loet schijnt met een van de
drie vakken grote moeite te hebben. Ook hij zag er moe uit. De
pasgeboren baby Guy was nu na zijn ziekte okay. Maandag en
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Ik checkte: Erik en Loet zitten weer te blokken. Het zegt vooral erg veel van Erik dat hij zich zo inzet voor tenslotte mijn
vriend, Loet Kilian.
Peter zei een boek in Düsseldorf te hebben laten liggen, maar
het is weer één van zijn streken om er naartoe te kunnen gaan.
Hij zal wel bij Siegfried of een ander zijn.
Ontmoette Hans Gruyters: „Maar je hebt Henk wel erg fors
aangepakt na die affaire bij je thuis. Je hebt toen toch zijn
vrouw benaderd?” Dat is de methode van Hofland om mij als
tegenzet zwart te maken. Het verhaal dat ik Mimi Hofland opgestookt zou hebben over die Marianne schijnt nog altijd de
ronde te doen. Hoe moet hij zich anders verdedigen dan zo?
„Je bent wel slecht ingelicht,” zei ik tegen Gruyters en legde uit
wat er wel was gebeurd. „Ach, Henk was toch zat die avond
bij jou…” Ook dat nog. Ik legde glashelder uit dat hij absoluut
niet zat was geweest en dat de hele affaire me steeds meer als
doorgestoken kaart voorkwam. Zo gaan die zaken hier. Ze
ontmoeten elkaar in bars, waar ik nooit een pas zet, en kletsen
er maar op los.
Igor Cornelissen schijnt bereid te zijn met Emile van Konijnenburg een interview te maken over Tegels Lichten. Dit is van
vitaal belang. Anders moet ik er in mijn eentje tegen knokken.
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dinsdag is het examen. Erik meent dat als hij zijn hoofd koel
houdt, hij het zal halen.
André Spoors hoofdartikel vanavond: OVER DE SCHREEF. „Wie
wind zaait zal storm oogsten. Daarvan zou zeker elke hoge
boom zich bewust moeten zijn. Mr. J.M.A.H. Luns, secretarisgeneraal van de NAVO is dit evenwel kennelijk niet. Voor de
zoveelste maal in zijn korte NAVO-carrière is hij over de schreef
gegaan,” en dan volgt kritiek op de felicitatie van Luns aan Nixon – soort zoekt soort – met diens herbenoeming op het Witte Huis. Wat ik me alleen afvraag is waarom kan deze man ongelimiteerd over de schreef gaan en toch trapt niemand hem
eruit. Wat is toch zo bijzonder aan Luns, waarom zo onmisbaar?
Gezellig bij mam gegeten. Zij beschreef opnieuw in detail de
avond dat vader zijn hartaanval kreeg en in de woonkamer van
de bungalow te Huis ter Heide dood van zijn stoel was gevallen. Ik probeerde ieder woord te onthouden en bestudeerde
haar zo nauwkeurig mogelijk. Zij was er nu volkomen rustig
over.
Binnen de ARP is opnieuw over Luns een stormpje ontstaan
tussen ditmaal premier Biesheuvel en de leider van de ARP-fractie in de Tweede Kamer, Wim Aantjes. De ARP heeft Biesheuvel namelijk gevraagd aan de NAVO-Raad en de heer Luns de
ongerustheid over te brengen van de Nederlandse regering ten
aanzien van de regimes in Portugal en Griekenland. Aantjes:
„Het karakter van de NAVO is de verdediging van de democratische vrijheden. Juist in dat politiek-militaire bondgenootschap kan je niet zwijgen over hetgeen afwijkt van de essentiële doelstelling.” Nee, zegt Biesheuvel tegen zijn partijgenoot,
dergelijk bezwaren horen in de VN en de Raad van Europa
thuis.
Het is puur gekissebis. Terwijl Luns Denemarken en Noorwegen kapittelt voor kritiek op Portugal en Griekenland zou het
Nederlandse parlement niet in Brussel bij de NAVO, maar in
Straatsburg en New York bezwaren moeten laten horen. Biesheuvel lijkt ook al weer in de zak van Luns te zitten. Luns blijft
ondanks zijn vertrek een bone of contention in de Haagse politiek.
De man laat geen gelegenheid voorbij gaan weer een nieuw
knuppeltje in het hoenderhok te mieteren.318
13 november 1972

Schiphol
Mam belde al om 06.30 uur om voor noodweer te waarschu318 Voorpagina Trouw, 12 november 1972.
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KL 115 naar Londen
Rot geslapen. Mis Peter ook erg. Ik moet ontzaglijk zuinig zijn
op mam.
Frits Böttcher heeft zich weer eens geliefd gemaakt bij een NVV
Jongerenverbond-bijeenkomst in Beekbergen, waar hij en Sicco Mansholt bij aanwezig zouden zijn. Hij liet zich ziek melden. Ik wil dat Peccei dit weet. Meneer had natuurlijk geen zin.
NVV-jongeren zijn voor hem niet belangrijk genoeg.
Denk aan Loet en zijn examen.
Frits van Eeden kwam al vroeg naar het Cumberland Hotel. We
gingen in een Indiaas restaurant wat eten. We spraken twee uur
lang heel intens. Hij beschreef in detail de complicaties en moeilijkheden van zijn affaire met Bob. Ik probeerde hem uit te leggen dat in zogenaamde love-affairs bijna alles wat we denken en
voelen illusionair is. Na een aantal keren seks met Bob te hebben gehad raakte hij juist vertrouwd met zijn lichaam. Ik antwoordde dat dit alles zonder meer tot zelfverlakkerij en het koninkrijk der sprookjes kon worden gerekend.
Frits kan prachtige gevoelsbeschrijvingen geven. Hij lag met
Bob op bed en streek hem zachtjes over zijn buik. „Ik dacht:
nou man, je zult wel weer behoorlijk gezopen hebben want je
bent behoorlijk dik.” Daarom zei hij tegen Bob: „Ik zou dit
kind best van je willen hebben, ook al was het niet van mij.”
Bob was woedend geweest. Frits’ broer Dolf is getrouwd en
woont op een boerderij nabij Tiel. Dolf is pottenbakker.
Heb Frits er van proberen te overtuigen dat hij ongekende
hoogten in zijn schilderen en beeldhouwen zou kunnen bereiken als hij erin zou slagen zijn hangover ten aanzien van liefdesaffaires, als met Bob, te overwinnen. 319
Professor Alan Coddington van Queen Mary College bleek een
wat miezerige jonge kerel in een bontgekleurde trui, blauwe
corduroy broek en wonend in een vrij armoedig appartement
met anderhalf boek. Maar hij was zeer ernstig en kennelijk nerveus over wat hij wel of niet zou zeggen. Die nervositeit werkte op mij door, eigenlijk de eerste keer in deze serie.
Mijn volgende gesprek was met de Right Reverend Hugh
Montefiore, de bisschop van Kingston-on-Thames. Met alle respect voor Aurelio Peccei, onder zijn adviezen bevinden zich
soms vreemde „klanten”. Ik vond de bisschop maar een en319 Frits van Eeden zou in ieder geval een prachtige carrière als beeldhouwer en schilder
maken.
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wen. In Bilthoven waren sirenes afgegaan. Dit met het oog op
mijn vlucht naar Londen.
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gerd. Hij had het zogenaamd erg druk en gedroeg zich op het
onhebbelijke af. Ik telefoneerde even met Ezra Mishan, de econoom aan de London School of Economics, maar hij stond al
weer te dringen en griste zelfs de hoorn uit mijn hand. Hij vroeg
me bijvoorbeeld: „Who impressed you most, as a person, not
of what he said, but as a human being, in your interviews?” Hij
had de lijst in zijn hand en aan een vinger zat een grote zilveren
ring met twee gekruiste zwaarden (ook zo bisschoppelijk). Ik
nam de lijst terug en ging langs alle namen. Marshall McLuhan?
Ja en nee, want hij trok zijn interview weer in. Margaret Mead,
nee. Toynbee, Skinner, Lifton, Carpenter, misschien. Rogers,
nee. Als mens bewonder ik Aurelio Peccei nog steeds het
meest, wat de anderen ook zeggen. Voor mij spant hij de
kroon.320
Ik had hem verteld dat lady Jackson, dus Barbara Ward, om
geld had gevraagd. Toen het gesprek eenmaal op de band stond
bracht ook deze bisschop geld ter sprake. Hij zei niet zelf geld
te willen vragen, maar wellicht was het een gedachte de royalties voor een liefdadig doel te bestemmen? Hij doelde zeker op
het bisdom Kingston-on-Thames. Ik antwoordde dat er zeer
veel kosten met de samenstelling van dit boek gemoeid waren
en dat het gewoon een commerciële onderneming was, op
touw gezet samen met Bruna. „You will become a millionaire,” aldus de bisschop.321 Ik zei dit zeer sterk te betwijfelen. En
terwijl hij de telefoon overnam om met Mishan te spreken, riep
hij me toe: „My wife will see you out”. Kreeg op de koop toe
een ellendig slap handje.
Misschien heeft José Delgado op mij als mens de meeste indruk
gemaakt. Ik heb hem ook tegenover bisschop Montefiore genoemd. Noemde ook Michael Harrington, van wie hij nooit
had gehoord. Ook Jay Forrester vind ik een belangrijke figuur,
maar als mens is hij clumsy. En, John Platt, natuurlijk, maar als
mens in het alledaagse leven?
Voor vertrek naar Brussel telefoneerde ik nog met Frits van Eeden. Ik had hem aangeraden zijn huis-tuin-keuken-boompjetuintje-benadering van Bob te laten schieten en eindelijk eens
andere jongens te pakken, ook om de Bob-obsessie af te schudden. „Ik heb je raad maar opgevolgd”, zei hij. „Zie je wel, dat
lucht op. Het lukte zeker op de hoek van de straat waar we afscheid namen?” Frits: „Niet helemaal, maar wel na zes minuten.”
320 Ik weet niet of ik dit in 1991 nog zo ervaar.
321 Dit was uiteraard klinklare nonsense. Het boek kwam in een aantal landen uit: nergens zag het een tweede druk.
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14 november 1972

Brussel, Hilton Hotel
Herinneringen aan de tijd toen ik hier met Peter was. Mijn kamer kostte eerst 44 dollar, maar toen ik aanstalten maakte te
vertrekken daalde de prijs tot 28 dollar.
De wereld wordt steeds gekker. Leonid Brezhnev maakte net
als Luns bekend verheugd te zijn dat Nixon had gewonnen.
McGovern zegt nu ook dat de aanslag op George Wallace hem
wellicht 20 miljoen stemmen heeft gekost. Maar geen mens in
Amerika schijnt zich te willen verdiepen in de vraag wie Arthur
Bremer op Wallace, de conservatieve democraat uit Alabama,
heeft laten paffen. Ze willen het niet weten. Ze zijn er bang voor
na alle andere aanslagen de laatste jaren.
Om 12.00 uur arriveerde ik op de dertiende verdieping van de
EEG-building voor een gesprek met Sicco Mansholt, die op 1 januari 1973 aftreedt als interim-president van de Europese Economische Gemeenschap. Terwijl ik wachtte stormde een secretaresse – een echte Hollandse trut – binnen: „Wij hebben u
afgezegd.”
„Wanneer?”
„Gisteren, en de secretaresse bij Bruna zou het u overbrengen.”
„Ik weet van niets.”
„Waarom heeft zij u dan niets gezegd?”
„Als ik straks bij Bruna kom krijg ik een andere lezing te horen.”
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Had het volgende gesprek met Edward Goldsmith, ook amice
van Aurelio, voormalig redacteur van de Ecologist en coauteur
van The Blueprint for Survival. Een rappe prater. De telefoon ging.
Hij lichtte de hoorn een moment op en gooide deze er weer
op, maar sprak door. Eén van zijn kinderen stormde binnen. Hij
knipte slechts met zijn vingers, maar redeneerde tegen mij verder. Hij had een uitnodiging van de Amerikaanse ambassade
om een lezing van Paolo Soleri bij te wonen en wilde mij daar
naar toe meenemen.
Hij droeg ook steeds meer namen van specialisten aan, die in
mijn boek thuishoorden. Hij illustreerde dit met tal van boeken die hij links en rechts uit kasten plukte. Hij is beslist gegrepen door het heilige vuur voor het milieu en de grenzen-aande-groeiproblemen. Ik moest hem letterlijk afremmen, want
hij wist van geen ophouden. Hij viel ook Barry Commoner
aan en noemde hem zelfs „a madman”. Hij was eveneens van
mening dat Herman Kahn niet in de serie thuishoorde. Hij was
kennelijk ook tegen B.F. Skinner.
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„De heer Mansholt moest gisteren plotseling weg en zijn programma moest helemaal opgeschoven worden.” Zij wilde hem
vragen wat er moest gebeuren, maar om 12.30 uur moest hij
naar Straatsburg. Eén minuut nadien zat ik tegenover Mansholt.
Was Peter Schumacher tegengekomen die me er op had gewezen dat Suharto volgende week in Brussel zou zijn „Ja, die zal
hier één uur zijn,” bevestigde Mansholt.
„Vindt u dat we met EEG-geld een asociaal, dictatoriaal, ondemocratisch regime als van Suharto moeten steunen? Het gaat
immers om een corrupte generaalskliek die tegen het volk is?”
„Natuurlijk moeten wij dergelijke regimes niet helpen. Maar
naast die generaals zijn er toch ook een paar fatsoenlijke mensen, zoals professor Sumitro Djojohadikusomo,” antwoordde
hij met pathos.
„Sumitro fatsoenlijk? Met zijn privé-company, Indoconsult in
Genève, Washington en Singapore? Of Mochtar Lubis, de zogenaamde journalist die een privé-airline heeft en zegt geld te
moeten verdienen om politiek te kunnen bedrijven?”
„Ach God,” zei Mansholt haast naïef, „zijn ze dan allemaal corrupt?”
„Of course, they are,” antwoordde ik, „ze heulen allemaal met
Suharto,” en ik citeerde Mohammed Hatta over wat hij tegen
Emile van Konijnenburg had gezegd. Er was niet meer tijd, hij
moest weg. Ik herinnerde me maar al te goed de belofte van die
andere fijne minister van Buitenlandse Zaken, W.K.N. Schmelzer, die Suharto had beloofd hem de EEG binnen te loodsen.
Dat stond nu dan te gebeuren. Sicco Mansholt zou gastheer
zijn, blijkbaar totaal ongeïnformeerd over de werkelijke situatie rond het generaalsregime in Jakarta. Overigens was hij het
ermee eens dat Nixon via leugens en smerige trucs van McGovern had gevonden. „Het is verschrikkelijk,” zei hij. De plannen voor mijn twee Club van Rome-boeken, als een meeting of
minds, vond hij „splendid”.
Le Monde komt met een hoofdartikel over Suharto en zijn eerste Indonesische staatsbezoek aan Frankrijk. Bung Karno bezocht enkele keren Charles de Gaulle, maar dat waren privébezoeken, omdat Luns tegen officiële visites krakeelde. Het
blad poneert dat meneer Suharto bij de EEG een tegenwicht
zou zoeken voor Japanse en Amerikaanse financiële overheersing van Indonesië. Iedereen weet dat Amerika en Japan de Indonesische archipel in hun zak hebben. De ouvertures naar de
EEG zijn er enkel en alleen op gericht nog meer miljoenen te
laten verdwijnen in de zakken van de generaals die in Jakarta
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15 november 1972

Edward Goldsmith werkt met niet minder dan vijftien teams
aan een Brits model volgens de Grenzen aan de groei-benadering. Al zijn pogingen om tot een samenwerking met Jay Forrester te komen waren op niets uitgelopen. Forrester antwoordde correct maar afstandelijk. Zal zien of ik kan helpen.
Zag geen kans naar Bilthoven te gaan. Belde mam terug om na
te gaan of zij teleurgesteld was. Zal het wel nooit weten. Op
Cuba zijn drie kapers van een Amerikaanse passagiersvliegtuig
levenslang achter tralies gezet. Mam zei: „Castro is in ieder geval de eerste die eindelijk iets tegen die kapers heeft gedaan.”
Bezocht Jan Buis bij Bruna die mijn pagina in De Nieuwe Linie
tegen Tegels Lichten van Hofland „bloedlink” vond. Waarom?
Emile van Konijnenburg die werkelijk weet hoe het er in Den
Haag en in Jakarta is toegegaan staat er volkomen achter. Als
Vrij Nederland nu maar een vraaggesprek met Konijn maakt.323
16 november 1972

Schiphol
Premier Biesheuvel ontmoette de sovjetambassadeur V. Lavrov
die de regering kwam bedanken voor de officiële erkenning
van de DDR als onafhankelijke staat. Zo gaat dat.
Peter belde gisteravond: hij had een examen aardrijkskunde gehaald. Even later arriveerde Casper. Hij had ergens gas aangeboord en een dikke spuit modder was naar boven gespoten. Hij
was plensnat geworden en daardoor verkouden. Hij droeg vanwege die kou een houtjes-touwtjes-jas geleend van de vader
van Pauline. Ik gaf hem een rood ski-jack van mij wat goed staat
bij zijn blonde haren. Ik heb er altijd wroeging over gehad dat
jack niet aan broer Theo te hebben willen geven toen hij erom
vroeg. Ik wil het niet meer zien. Casper bleef slapen. Gezellig.
Op weg naar Stockholm. Er zijn Koreaanse kinderen in het
toestel. Wanneer ik naar kinderen kijk, denk ik ook wel eens
aan de jongens van Henk Hofland die volgens Mimi permanent met andere dames op pad is en de kinderen totaal verwaarloost. Zo is die man helaas geworden.
322 Le Monde, 14 november 1972.
323 Er lagen bij Bruna ook weer twee boodschappen van Aurelio Peccei te wachten: zie
bijlage 25.
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aan de touwtjes trekken. Met Suharto en zijn vrouw voorop.
Maar dat weet Le Monde waarschijnlijk niet, of ze schrijven dit
maar liever niet, wie zal het zeggen? Dit is dan de nummer één
krant van Frankrijk.322
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Opmerkelijk dat de weekbladen mijn beschouwing over Tegels
Lichten, inbegrepen de Volkskrant natuurlijk, maar ook Trouw,
verzwijgen omdat ze kennelijk niet weten wat ze ermee aan
moeten. Nemen ze die houding aan uit egards tegenover Hofland, die ze straks in de kroeg tegenkomen? Wat is dit toch?
„To sin by silence when they should protest makes cowards of
men”, zei Abraham Lincoln. Deze spreuk hing aan de muur bij
de econoom Gunnar Myrdal.
„So, that is how you write books,” zei deze mijnheer over mijn
Limits to growth interviewproject. „You know, I write books
quite differently, I do the work myself.” Het leek me geen enkele zin te hebben er op te wijzen dat in ieder interview veel
voorbereiding ging zitten en bovendien, de vraagstelling is immers ook niet weg te poetsen? Myrdal noemde Sicco Mansholt
„a damned fool” en later: „Jan Tinbergen incidentally, he is
another damned fool. Tinbergen is even dangerous. He also
never reads books.” Eigenlijk weigerde hij antwoorden op
mijn vragen te geven en bleef refereren aan artikelen en boeken die hij had geschreven. Hij was niet alleen onmogelijk, ik
begon hem geleidelijk aan te minachten. Professor B.V.A. Röling was „een groot man”, en professor W.F. Wertheim „een
dierbare vriend”. Vond trouwens dat zijn kantoor iets onvolwassens had, met een namaak Declaration of Independence van de
VS aan de muur. Ook veel souvenirspeldjes van zwarte bevrijdingsbewegingen en natuurlijk Martin Luther King jr. was „tegenwoordig”.324
Hij excuseerde zich aan het einde van de ontmoeting voor zijn
slechte humeur, want een gevolg was van zijn eigen schrijverij
waar middenin zat.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nu zou ik mevrouw Alva Myrdal ontmoeten, de Zweedse minister voor Wetenschapsbeleid. Het zal me benieuwen hoe de
mevrouw is die het leven met die man heeft gedeeld. Mevrouw Myrdal was echter charming. Een rode wollen jurk, een
prettige werkkamer met uitzicht op het koninklijke paleis. Ze
vertelde dat het Zweedse kabinet (waarschijnlijk het enige kabinet ter wereld) vijf dagen per week gezamenlijk de lunch gebruikte. Zij probeerde deze ontmoetingen nooit te missen en
punctueel aanwezig te zijn. Ik legde haar uit dat haar man mij
als vele anderen als „a fool” beschouwde en vroeg haar of zij
hem vanavond wilde uitleggen dat ik dit boek schreef om de
bewustwording voor deze vraagstukken in een bredere kring
324 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1974.
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Stockholm-Amsterdam, SAS flight 553
George de Mohrenschildt schreef gereed te zijn om dr. Cyril
Wecht, de anatoom-patholoog van Pittsburgh en mij einde van
de maand te ontvangen. Op naar Dallas, Texas.325
Bibeb is al tweemaal bij Croiset geweest en werkt aan een interview, dat ik heb helpen tot stand komen. Croiset verwachtte dat er „iets” uit zou komen, een nieuwe reis naar Amerika.
Mam is naar Den Haag voor een concert. Zij verheugde zich
op een trio met harp van Claude Debussy. Zij zit dan met twee
honden van tante Jetty achterin en haar eigen honden zitten
voorin naast tante, die rijdt.326 Ik zie het voor me.
De VPRO vertoonde in Het Gat van Nederland een filmpje met
mr. G.B.J. Hiltermann, wandelend met een tekkel in het bos,
een coltrui aan en een geruite incrowd hoed op. Heel eng.
17 november 1972

Nachtmerrie. Amerbos was tot de grond toe afgebrand om
mijn dagboek te vernietigen. Ik werd door gangsters bedreigd.
Peter Schumacher die ik in Brussel ontmoette waar hij Ernest
Mandel, een marxistische econoom ging interviewen, zegt dat
de man best aan mijn serie wil mee doen. Vooruit dan maar.
Emile van Konijnenburg zei het knipsel van De Nieuwe Linie
met mijn anti-Tegels Lichten-artikel niet te hebben ontvangen.
Hoe kan dat? Waarom zou hij erom liegen? Intussen spraken
we uitvoerig over mijn nieuwe boek. „Je kunt zien, dat ik met
je meeleef,” zei hij. „Denk er vooral aan dat als je een verdomd
goed schilderij hebt en je hangt er iets lulligs naast, dat je dan
325 Zie bijlage 26.
326 Maandelijkse bezoeken aan haar zuster in Wassenaar waren een vaste traditie om
Haagse concerten te kunnen bezoeken.
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ingang te doen vinden. „We didn’t know what you were going
to ask us,” antwoordde zij.
Het gesprek met haar verliep vlot en prettig.
Gunnar Myrdal regelde ook nog een derde gesprek, met Frank
Barnaby, directeur van het Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, dat een belangrijk jaarboek uitgeeft betreffende World Armaments and Disarmament. Ook Frank was
detached and aloof, zelfs koel, maar dat schijnt een Zweeds trekje
ten aanzien van buitenlanders te zijn. We kwamen op José
Delgado, van wie hij blijkbaar niets wist. Hij overlaadde me
met materiaal, inbegrepen een studie van 910 pagina’s over de
wapenhandel met derde wereldlanden, wat natuurlijk ook van
de gekke is.
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zeer goed op de volgorde van de gesprekken let.” Hij ging ook
in op de titel van het boek en de omslag en adviseerde er met
Dick Bruna over te spreken.
Gerard van den Boomen zei dat er geen reacties op mijn artikel
waren gekomen. Jaap Jansen: „Ik verbaas me altijd weer over
jou. Ik vond je artikel waanzinnig goed geschreven.”
18 november 1972

Amsterdam-Londen
Peter kwam gisteravond en is mee naar Londen. We werden
door fotograaf Jonathan Moore, voor wie Peter model moet
staan – voor the International Wool Syndicate – afgehaald. Peter zei dat dergelijke jobs hem altijd nerveus maakten vanwege
de intriges en de types die betrokken zijn bij deze zaken. De
Londense Daily Mail had op 14 september 1972 foto’s van
zwembroekjes afgedrukt, getoond door beachboys. Eén van die
boys was Peter.
Jonathan Moore is niet onaardig. Hij noemde de baas van de
modelshow „a vicious queen”. Hij reed ons naar het Cumberland Hotel. Frits van Eeden kwam meteen. We aten ergens rijst
en zijn gaan shoppen. Peter kocht natuurlijk jeans.
19 november 1972

Londen
Ontbijt op bed. Peter heeft iets met privacy in badkamers, want
hij werd woedend toen ik binnenkwam toen hij met zijn kop
bezig was. Hij smeet de deur weer dicht en zei: „Ik kijk toch
ook niet wanneer jij je broek aantrekt.”
Ontdekte Malcolm Muggeridges boekje Something Beautiful for
God 327 over moeder Theresa in Calcutta. Het is met veel foto’s
geïllustreerd en zou een ideaal formaat kunnen zijn voor een
boekje met Dewi Sukarno. Kocht twee exemplaren en zond er
één aan Dewi. Peter tekende eveneens mijn brief aan haar. Ook
samen een kaart gestuurd aan Sukmawati Sukarno.
Ik schreef Jaap Jansen dat ik had besloten ook enkele jongeren
van het NVV – vooral na de blunder van Frits Böttcher – in
mijn serie tussen alle „grootheden” op te nemen. Ik vroeg hem
me te helpen die jongeren te benaderen.
Willem Brugsma treedt af bij de Haagse Post. Het is daar een
constante stoelendans.
Cees Meijer komt nu toch weer terug in het NVJ-bestuur. Zo
blijven ze allemaal bezig.
327 Malcolm Muggeridges, Something Beautiful for God, Collins, Fontana Books, Londen 1971.
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Londen-Washington, PANAM flight 107
Liet Peter ongeveer in tranen achter. Hij droeg zijn nieuwe
jeans en een roze coltrui en zag er zo puur uit. „Ga maar gauw,”
zei hij, „want anders is het zo ongezellig, dat je weggaat.” Hij
herhaalde hoe heerlijk we het in Londen hadden gehad. „Wij
willen altijd hetzelfde,” voegde hij eraan toe.
Terwijl Peter was gaan modellen kwam Frits onverwachts naar
het hotel. Hij sprong op bed. We lagen in elkaars armen. Hij
voelde of ik een erectie kreeg en natuurlijk was dat zo. Hij vertelde over Bob en een museumdirecteur, Collin, die hij beter
wilde leren kennen. Soms komen diepe herinneringen bij hem
boven. Hij vertelde bijvoorbeeld als kleine jongen een konijn
„Grijsje” te hebben gehad. Zijn vader had het dier op een dag
vermoord, door met zijn voet op de kop van het dier te gaan
staan: „Zijn ogen puilden uit zijn kop.” Frits was flauwgevallen
en kwam bij in de armen van zijn moeder. De volgende dag
zaagde hij zijn vaders pruimenboom om. Hij was bezig zijn
jeugdherinneringen op te schrijven. Ik begrijp steeds beter
waarom hij minachting voor zijn vader voelt. Hij deed zijn
shirt uit toen hij hoorde dat Peter en Jonathan eraan kwamen.
Hij had drie grote littekens bij zijn hartstreek. Hij vertelde in
de aanloopfase van zijn affaire met deze Bob een poging tot
zelfmoord te hebben gedaan. Peter zei: „Wat moedig.” Frits
ontkende dit en zei in een vlaag van waanzin te hebben gehandeld.
We namen een taxi naar de studio van Jonathan Moore. Modern en attractief, uitstekend en smaakvol ingericht, twee glazen wijn, een paar poezen, jazz en zelfs Wagner. Hij woonde er
met zijn partner, Tom Murray. Frits ging terug naar Bob. Wij
gingen in een „gay restaurant” eten. Aan een tafel naast ons zaten twaalf guys. Eén, een bink die met zijn rug naar me toe zat,
vlakbij Peter, wilde ik beter zien. Ik vroeg Peter hem een tikje
op zijn schouder te geven. Hij deed dit prompt wat op zichzelf
een enorme vooruitgang was. Later waren we het er over eens
dat Jonathan en Tom okay waren. Ik was blij te weten dat Peter
233

Amsterdam

Mohammed Hatta (71) heeft gewaarschuwd dat Indonesië onder Suharto „door de huidige liberale economische politiek afdrijft naar het kapitalisme, en dat is tegen de Grondwet van
1945”. Herinner me maar al te exact hoe verheugd hij in 1966
met de komst van Suharto was, toen ik hem voor het laatst in
zijn huis opzocht en filmde voor de NOS.
Telefoneerde mam omdat zij alleen is.
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daar in goede handen is. Ik zou verreweg het liefst gebleven
zijn, but life goes on. Ik ben om 15.00 uur locale tijd in Washington.
Richard Harris schrijft meer onzin over Indonesië, ditmaal in
de London Times. Suharto werd voorgesteld als de reddende engel voor Indonesië. Dankzij die man zou het land thans weer
internationaal respect genieten. Het is eenvoudig: het Westen
vond in Suharto een willige collaborateur om zijn land uit te
verkopen aan westerse winstjagers, iets waar Bung Karno in
geen duizend jaar voor te porren zou zijn geweest. Daarom werd
Sukarno financieel-economisch gesaboteerd, omdat hij weigerde met buitenlandse Shylocks de koek van zijn eigen natie
te verdelen. Daarom speelt de westerse pers het spel met de
establishments mee, inbegrepen Japan, om Suharto waar mogelijk in het zonnetje te zetten. Wie stelt werkelijk belang in het
wel en wee van Indonesiërs?
Dulles Airport
De chef van de douane werd er bijgehaald omdat een klabak in
een koffer een dennenappel, die ik van het graf van mijn vader
had meegenomen, ontdekte. Deze werd geconfisqueerd. Later
vond ik er nog een in mijn regenjas die dus wederrechtelijk het
land is binnengesmokkeld.
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21 november 1972

Crisp, sunnish, coldish weather.
Dr. Gerald O. Barney van de Executive Office of the President’s Council on Environmental Quality had me geschreven328
dat hij van professor Jay Forrester van MIT had gehoord waar ik
mee bezig was. „Your work is of considerable interest to me.”
Of ik bij een komend bezoek aan Washington hem wilde bezoeken. Ik telefoneerde hem dus en hij zei mij morgen voor de
lunch in de exclusieve Cosmos Club te willen uitnodigen, ook
om enkele andere heren te ontmoeten. Hij noemde het lid van
het Congres, John D. Dingell, die zich vooral met milieuvraagstukken bezighield.
Belde Peter in Londen aan het ontbijt in het Cumberland Hotel. „God, ik zit net over je te schrijven … Willem, wat lief dat
je belt, ik geef je een hele dikke zoen.” Hij had de acteur Hiram Keller ontmoet, Richards Romeinse vriendje: „Maar ik
kreeg er ineens genoeg van en ben weggegaan.”
Ontmoette bij toeval Anthony Dake, die zegt een boek over
Indonesië, Sukarno en Suharto te schrijven, dat in januari uit
komt. Ook zegt hij uit de doeken te zullen doen hoe de coup
van 1965 in elkaar heeft gezeten. Inderdaad, daarvoor moet je
in Washington zitten. Hij had die frisse meneer H.N. Appel
van de NRC- en Algemeen Dagblad-groep nu ook voor de Raad
van de Journalistiek gebracht. Ik weet niet precies waarom. Interesseert me ook niet. Ik weet uit ervaring dat Appel primeurs
steelt. Hij zei dat André Spoor overwerkt was en wegens ziekte een televisieoptreden had moeten afzeggen. Spoor is niet
overwerkt of ziek: hij kan gewoon niet tegen het geïntrigeer
en smerige gedoe in die kringen op, waar hij wel aan mee moet
doen, wil hij zich handhaven.
Er zijn 128 miljoen kalkoenen gefokt om aan de (dringende)
behoefte voor Thanksgiving Day te kunnen voldoen. De ziekte
huist in hoofden, nergens anders.
Henry Kissinger schijnt naar Parijs te zijn gevlogen voor een
gesprek met meneer Suharto over de Vietnam-crisis. Dat is een
uitstekend adres voor die zaak. Laat me niet lachen.
328 Brieven van 13 oktober en 2 november 1972.
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Zou professor Harrison Brown, de „minister van buitenlandse
zaken” van de National Academy of Sciences al vroeg in de
Cosmos Club ontmoeten. Ik logeerde bij mijn lezingenmanager
Barbara Applegate en zag geen kans per telefoon een taxi te bestellen. De meeste cab drivers zijn zwart en omdat de Cosmos
Club als een bolwerk van apartheid wordt gezien, verdommen
ze het je er naartoe te brengen. Moest een taxi op straat zoeken.
Een Harvard-professor, Samuel Popkin, is gearresteerd omdat
hij het vertikt te getuigen in de zaak van de Pentagon-documenten. Het is een grof schandaal, maar wat wil je met het corrupte leiderschap van Richard Nixon en een verziekte regering.
Om 12.30 uur ontmoette ik dr. Gerald Barney329 en de drie andere heren. Congresman Dingell is bereid mij een gesprek voor
mijn boek te geven, aldus de heer Potter. Waarschijnlijk ook
een senator. Er wordt aan gewerkt. Zij vonden unaniem dat ik
met een belangrijk karwei bezig was. Ze waren bovendien
zichtbaar onder de indruk van de reeds gemaakte interviews,
wat keuze van persoonlijkheden betreft en hun importantie in
de wetenschap en samenleving.
Telefoneerde met dr. Philip Handler.330 Hij gaf me het nummer
van Herman Kahn: „He is a friend,” zei hij. En over de vooruitgang met mijn boek: „You are doing fine.”
Om 18.00 uur belde de heer Barney tot mijn stomme verbazing bij Barbara Applegate. Hij was op een receptie een meneer
Begemann331 van de Nederlandse ambassade tegengekomen, met
wie hij enthousiast over de lunch met mij van vanmiddag had
gesproken. „Oltmans is unreliable. He misquotes people. He
misrepresents facts, and he is not objective, a person not to be
trusted,” aldus Begemann tegen Barney. Ik werd absoluut razend.
Het was te laat om naar de ambassade te gaan. Ik belde in vertwijfeling naar Henk Leffelaar van de GPD. Henk wist wie
meneer Begemann was. „Hij behandelt NAVO-zaken op de ambassade, dus een verlengstuk van Joseph Luns. Hij heeft een Indisch verleden. Hij zal Sukarno ook wel hebben gehaat, dus
jou vanzelf,” zei Henk. Ik herinnerde me nu dat Barney ook
zei dat Begemann de Nieuw-Guinea-affaire naar voren had gebracht. Moet je nagaan. Nieuw-Guinea werd op de kop af tien
329 Zie bijlage 27 voor de gastenlijst van die lunch.
330 President van de National Academy of Sciences.
331 Weet niet hoe je die naam exact spelt.
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Washington
Ik besprak het incident met Barbara Applegate. Zij was het er
mee eens dat wanneer congreslid Dingell mij nu geen interview zou geven en ook senator Bob Packwood zou wegvallen,
dat ik dan wist hoe laat het was.
Voortreffelijk gesprek in Psychology Today met B.F. Skinner. „We
shall never have complete knowledge of anyone’s behavior332
(…). Human relationships will to some extend always be problematical and hence will remain interesting (…). It’s the culture that is wrong, not the people.”
Uitstekende ontmoeting met Lester Brown, Senior Fellow aan
de Overseas Development Administration. Vorige maand las ik
zijn boek World Without Borders.333 In april schreef hij een zeer
positieve recensie over het Club van Rome-rapport in de Sa332 Ook niet wanneer je exact een dagboek bijhoudt over een periode van vijftig jaar?
333 Lester Brown, World Without Borders, Random House, New York 1972.
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jaar geleden aan Sukarno overgedragen! Hoe gaat deze achterklap en gemene roddel van Begemann nu mijn ontmoeting
van heden beïnvloeden? Ik kan zo toch niet verder. Begon meteen Barney een brief te schrijven, maar heb die weer verscheurd. Kan beter niets ondernemen tot ik terug ben in Amsterdam.
Wanneer ik de huidige ambassadeur, de heer Van Lynden, of
wie er nu zit, een brief schrijf schiet ik verder niets op. Ik moet
het parlement in deze zaak betrekken: Piet Dankert of Fred van
der Spek. Wie is die Begemann-basterd? Waarom doet hij dit?
Ken de man niet eens, laat staan dat hij mij kent.
Henk Leffelaar vroeg of ik er van op de hoogte was dat Anthony Dake voor de BVD werkte. „Geloof ik maar al te graag. Erger, volgens mij werkt hij ook voor de CIA.” Hoe ik dit wist?
„De man heeft professor Wim Wertheim eens geheime documenten te koop aangeboden, die hij nota bene in Indonesië
had gekregen. Dan weet je toch hoe laat het is?” Bovendien
komt hij binnenkort met een Heil Suharto-boek. Do you need
to know anything more?
Telefoneerde met Margaret Mead. Zij had, via iemand, een
persoonlijk briefje aan lady Jackson geschreven dat zij het bespottelijk vond dat zij geld had gevraagd voor een interview in
mijn boek. Toen ik tegen Margaret zei dat ik desnoods bereid
was 125 dollar te geven, antwoordde zij: „That would be unfair towards the others in your book.”
Ik ben nog steeds razend over die meneer Begemann.
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turday Review. Had een tweede gesprek met de econoom Ezra
Mishan, een kale, klein gedrongen, zwaar behaarde man te midden van een chaos van boeken en papier. Hij maakte een eenzame indruk. Hij las voor uit een artikel dat hij over Limits to
Growth had geschreven en leek buitengewoon onzeker van
zichzelf. Hij drong er met kracht op aan dat ik Milton Friedman zou interviewen: „He is the greatest mind in America on
this subject.”
Robert Jay Lifton roert zich weer, ditmaal in de Saturday Review van december. Hij legt het „gook syndrome” van Amerikanen uit „as an essential part of the collective psychological
adaptation of Americans to the inverse moral universe of Vietnam”. Over de onzinnige bombardementen van Nixon en
Kissinger schreef Lifton: „Psychological guilt and conflict are
blocked out in part by the pilot’s preoccupation with technical
skill and performance.” Hij noteerde de volgende redenering
van een Amerikaanse piloot. „When you go down in Laos,
you don’t face a very bright future. So you need motivation to
bomb a place like Laos. This turns out to be mainly professional pride.334 You become part of the machine as you really do it
(…). I haven’t bombed now for three months, and I feel out of
shape,” aldus citeert psychiater Lifton een piloot in Vietnam.
Ze hebben allemaal een dokter nodig, zowel de piloten die dergelijke verziekte verklaringen afleggen en het niet meer merken,
als de idioten in Washington, die jonge Amerikanen dwingen
tot dergelijke misdaden, waar misdadig denken uit voortvloeit.
Lifton spreekt dan ook terecht van „numbed warfare”.335
Washington – La Guardia
Ben rechtstreeks naar de Everard Baths gegaan. Eerst een suck
van een Chinese jongen, gevolgd door een tweede beurt door
een neger. En for the final kill een blanke Amerikaanse jongen.
Drie sucks op een rij. What else is new?
Stuur het artikel van Kenneth Goodall over Skinner aan Peter.
Ga B.F. Skinner voorstellen zijn gesprek met mij onder redactie van Goodall te accepteren.
Twee kaarsen in de kapel van Saint Francis of Assissi.
Aarzel nog steeds over Herman Kahn. Wat ik over hem lees is
koude-oorlog-retoriek.
24 november 1972

Heb van Jean Paul Sartre gedroomd.
334 Saturday Review, december 1972 (pp. 66-71).
335 Mijn vingers jeuken om het hele Lifton-verhaal op te nemen, maar dat kan niet.
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336 Richard Falk, Crimes of War, Random House, New York 1971.
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Heb Herman Kahn gebeld. Zie hem zondag. Ontmoette Bob
Keedick en zijn rechterhand, miss Schenck, 51 jaar in dienst.
Alhoewel ze als voormalige managers van mijn lezingen vriendelijk waren heb ik geen idee of ze me weer een contract geven.
Ik gooide het uiteraard op het geven van Club van Rome-lezingen plus het feit dat er een boek op de markt komt in de VS.
Kocht Frye boots voor Loet Kilian wat hem blij zal maken. Lees
Crimes of War geschreven door Richard Falk, die ik morgen
ontmoet, samen met Robert Jay Lifton en Gabriel Kolko. Op
de eerste pagina: „It would not be practical or even desirable to
prosecute our leaders as war criminals. It would not be practical
because there does not seem to be any way to constitute a tribunal that would be capable of apprehending the accused defendants and subjecting them to prosecution. It would not be desirable because such a drastic effort to repudiate the political
leadership of this country would lead to a decisive kind of domestic turmoil at a time when we needed desperately to move
beyond the awful years of involvement in Vietnam by undertaking more constructive tasks at home and abroad.”336
Wanneer ik zo’n boek opsla realiseer ik me voor de zoveelste
maal dat we slechts een Lilliputiaans bergje kennis verzamelen
en opslaan in dit korte leventje, waardoor we hoogstens afgebakende fragmenten van de realiteit iets beter kunnen hanteren.
Ook in Manhattan op straat lopend maakte ik me zorgen om
Peter. Enerzijds gebaseerd op afgunst en jaloezie, omdat hij feitelijk met „anderen” deelt wat eens mijn liefste wens was dat
wij samen zouden delen. Anderzijds denk ik soms tot de zeer
weinigen te behoren die volop van zijn diepste wezen geniet –
en dit ook kent. Maar, ach, uiteindelijk is niets duidelijk, laat
staan zeker.
Dikwijls knaagt het aan mijn „ziel”, om dat mysterieuze woord
te gebruiken, vooral wanneer mijn sperma weer in een sauna
naar alle kanten in het niets verdwijnt dat ik er niet toe ben gekomen – zoals vaders liefste wens was – de toorts van het leven
door te geven. Ik moet naar St. Patricks gaan, of in ieder geval
meer tijd besteden aan stille contemplatie. Zo stil en bewegingsloos dat je denkt dat je hart zal stilstaan. Het zal niets oplossen, maar geeft hoogstens een moment de illusie van zielenrust. Ben erg moe. Mijn arm is stijf van de cholera- en tyfusinjecties die ik in de VN heb gehaald.

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:15

Pagina 240

25 november 1972

New York – Princeton.
Op weg naar interview 48. Zit te filosoferen over een boek
met interviews met mezelf om eindelijk al mijn gedachten en
meningen op een rij te krijgen.
Richard Falk, professor in International Law and Practice was
een buitengewoon articulated en uitgesproken mens. Op de houten stoep van het huis lag kinderspeelgoed en een volle zuigfles. Ik dacht eerst: waar ben ik terechtgekomen? Twee zoontjes, Dimitri, bijna vier, en een nog kleiner ventje dat eruitziet
als een meisje. Ons gepubliceerde gesprek spreekt voor zich.337
Carl Kaysen, directeur van het Institute of Advanced Study aan
Princeton, vond hij maar een arrogante man. Hij had zondag
met William Thompson geluncht, die ik nog moet ontmoeten.
Zijn boek At the Edge of History heb ik al doorgenomen.338 Professor Falk vond dat ik ook een zwarte specialist in de serie
moest hebben. Vertelde hoe ik volkomen per ongeluk tegen
Kenneth Clark was aangelopen. Herbert Marcuse was inderdaad een beetje passé, maar hoe dacht ik over Jane Fonda (die
nooit) of haar man, Tom Hayden van wie hij me een telefoonnummer gaf. Of Gloria Steinem. Ook niet dus. Hij sprak over
zijn reis naar Hanoi. Hij merkte met onmiskenbare laatdunkendheid op: „terwijl Margaret Mead een rede afstak op Yale.”
William Thompson mocht ik Falks groeten overbrengen,
„Yak, but not to Herman Kahn…” Kahn zag hij als een verlengstuk van de „government” met zijn Hudson Institute. Falk
was een bebaarde man met grote bruine ogen en met eerste
grijze haren op zijn hoofd. Ik vond hem aardig. Ik wil hem
blijven volgen, als Delgado en Lifton.
26 november 1972

Trein naar Chappaqua, New York
Begon twee dagen geleden in Things to Come van Herman
Kahn, Thinking about the 70’s and 80’s.339
Heb al zoveel onzin gevonden. Die man is niet goed bij zijn
hoofd. „The only obvious populist leader in America today is
George Wallace, who may be the most important man in
America…” Een pagina verderop: „Although there have been
no elections in Greece, Greek Gallup polls (which seem to be
337 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1974.
338 William Irwin Thompson, At the Edge of History, Harper & Row Publishers, New York
1971.
339 Herman Kahn, Things to Come, Thinking about the 70’s and 80’s, MacMillan Company, New York 1972.
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Chappaqua – New York
Ben te voet terug naar het station gelopen, want ik had geen
zin door Kate Kahn te worden weggebracht, nadat zij zich zo
ongeciviliseerd had gedragen. Bovendien, terwijl ik met haar
man in gesprek was, riep zij naar ons: „I don’t understand why
Johnson ever stopped the bombing…).” Ik liep liever dan bij
een lunatic in de auto te zitten. Herman dacht mij bij vertrek
nog een compliment te kunnen maken: „It was much better
then I thought it would be. I had expected a closed mind, but
this was useful…”
Kahn vond de namen op mijn lijst prima. Hij was het eens dat
ik nu bezig was „with the most important subject now before
mankind”. Hij wist zelfs dat er in Holland 200.000 exemplaren
van Grenzen aan de groei waren verkocht. Aanvankelijk naar
mijn namenlijst kijkende zei hij: „But do you understand what
they all are talking about?”
340 Hoe weet hij dat?
341 Idem (p. 106).
342 Ook het station was gesloten bij vertrek, dus gewacht tot ik terug in New York was.
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honest)340 indicate that under the reign of the Colonels, the
Greeks are one of the most happy and optimistic people in the
world….” 341
Blader ook nog eens in zijn laatste artikelen342 waarin hij sprak
over „Sukarno’s fellow-travelling Indonesia”. De man weet
echt niet waarover hij bazelt. Dat wordt een gezellige ontmoeting.
Toen ik arriveerde opende een vrouw in pyjama met een jas er
overheen de deur, een sigaret bengelde uit haar mond: „I am
Kate Kahn.” En daar zat Herman, met een ongelooflijke hangbuik, op blote voeten middenin een interview met Readers Digest. Het ging over de successen van Harry Truman. Ik luisterde mee en raakte wat geïrriteerd en vroeg: „En wat Truman in
China deed, was dat ook een succes?”
„Well, perhaps not,” zei Kahn meesmuilend.
„You lost China. Do you think Chiang would have done any
better?”
„Most certainly he would have.”
„Economically?”
„Of course.” Ik dacht: laat ze maar laten kletsen anders gaat die
man nooit weg. Ben trouwens van 10.30 uur, als afgesproken,
tot 13.20 uur in huize Kahn geweest zonder dat iemand op de
gedachte kwam thee of koffie te serveren. Er was blijkbaar helemaal niets.
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„If I do not understand something, I simply ask,” heb ik geantwoord.
„I will find out,” zei hij toen. Hij had al zovele uren gekletst
dat het schuim op zijn bek stond. Er wandelde op een gegeven
moment een ongezond uitziende jongeman binnen. Ik neem
aan dat het een zoon was, veel te dik en eveneens mislukt, maar
er volgde geen verklaring of introductie. Ik had het gevoel bij
Amerikaanse Papoea’s op bezoek te zijn.
Hij maakte het ene outrageous statement na het andere. Eerst vertelde hij twee dagen te hebben uitgetrokken om zijn standpunten aan Aurelio Peccei uiteen te zetten: „But later I learned that
Peccei was distorting my views before UNESCO, then I was angry with him.” Hij begon ook over een ontmoeting met Edward Teller en een open confrontatie met hem. Natuurlijk hadden Theodore Sorensen en Arthur Schlesinger jr. nog altijd geen
flauw benul van hoe John F. Kennedy in Vietnam terecht is gekomen. Vandaar belandden we op de moord in Dallas en Kate
riep er weer eens tussendoor dat ze zeer gekant was tegen complottheorieën. Ik wilde ook zeker zijn van die onzin en vroeg
om een verduidelijking: „You believe it wasn’t a plot and Oswald killed JFK?”
„That’s right,” zei Kahn. Maar aan de andere kant wilde hij
niet ontkennen dat er vraagtekens geplaatst konden worden.
Hij viel ook nog al mee ten aanzien van Fidel Castro. Toen ik
hem vertelde dat Richard Nixon mij in 1968 toevertrouwde
dat Amerika de Marines naar Indonesië had moeten zenden om
de Hollanders tegen Sukarno te helpen noemde hij dat een absurde uitlating. 343 Dat was tenminste toch nog iets waar ik het
mee eens was.
Herman Kahn lijkt me een gevaarlijke man. Hij is in staat nonstop te kletsen zonder dat er kop of staart aan zijn redeneringen
te vinden is. Geen wonder dat Aurelio niet wist wat hij met deze
kerel moest beginnen. Gewoon een eng figuur. Bijvoorbeeld
zei hij: „I would gladly sacrifice the lives of 10 million Americans for our political and moral interests and our moral in general.” Hij meende het ook nog. Hij is gek. Hij noemde het
een pathologische reactie toen ik opmerkte dat het vermoorden van een onschuldige mens even crimineel was als het vermoorden van één miljoen onschuldigen. Hij schakelde over op
de eerste vrouw die in de VS met de elektrische stoel was omgebracht omdat zij naar bed was geweest met een getrouwde
dominee. Is dat gebeurd? En wanneer je hem dan vangt, ver343 Zie Memoires 1967-1968, maart 1968, New Hampshire met Nixon.
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De Associated Press meldde dat de afgelopen week één Amerikaan in Vietnam sneuvelde en twee gewond werden. De ZuidVietnamese verliezen bedroegen in zeven dagen 395 doden,
1373 gewonden en 157 vermisten. Dit gaat nu al jaren zo door
en deze cijfers worden als „laag” beschouwd.
Dallas, Texas, Statler Hilton Hotel
Schreef mam en Peter.
Nam een taxi naar Charming Lane, waar George de Mohrenschildt tegelijkertijd, in Jeannes auto – met de kap neer, arriveerde. Warme ontvangst. Hij wilde geïnformeerd worden
over wie dr. Cyril Wecht was. Om 16.05 uur arriveerde Wecht,
eveneens per taxi, gehaast en nerveus, want hij moest om 18.00
uur tijdens een dinerbijeenkomst een rede houden. George verwelkomde Wecht met de woorden: „So, you found me.”
Dr. Wecht stelde kalme gerichte vragen. George mocht hem
meteen. Hij zei later direct geweten te hebben met een jood te
maken te hebben. Toen de Amerikaanse invasie van de Varkensbaai in Cuba ter sprake kwam trok De Mohrenschildt een
vergelijking tussen de haat van anti-Castro-Cubanen tegen JFK
(omdat Kennedy de clandestiene luchtdekking boven de Varkensbaai terugtrok) en de haat van de joden tegen Hitler.
Jeanne bleef ons voortdurend in de rede vallen. Eerst had zij gevraagd of zij weg zou gaan, maar George had gezegd: „On the
contrary, sit here.” Maar ze was hinderlijk. Ik heb haar steeds
moeten vragen zich niet in het gesprek te mengen. Op een gegeven moment kwam ze met haar fameuze verhaal over haar
liefde voor honden en zei: „I am a dog.” Wecht vertrok geen
spier maar de hemel mag weten wat hij dacht. Wat zij bedoelde
was dat ze voelde, rook en de instincten had van een hond. Zij
beschermde haar man en zichzelf als een hond tegen „vijanden”, wie dat ook mochten zijn.
De Mohrenschildt vertelde dr. Wecht hoe Life magazine een interview met hem was komen maken. Twee dagen later kwam
er weer mensen van Life en toonden hem een aantal foto’s van
Cubanen die mogelijk bij de aanslag op JFK betrokken zouden
hebben kunnen zijn. Het ging er om of George, als vriend van
Oswald, enige van deze heren met Lee Harvey had samen ge243
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zint hij weer een andere draai en zegt: „Look, forget good or
bad, forget whether we should have been in Vietnam at all. We
set ourselves a goal, and it looks as if we had some luck after all
and are going to make it…”
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zien. George telefoneerde Life, over dit tweede bezoek toch
achterdochtig geworden, waar men niets wist van foto’s van
Cubanen en dit tweede bezoek. Ze waren namelijk met z’n
tweeën geweest. George zei: „One of them looked like a real
killer.” De Mohrenschildt ontkende dat enige Dallas-oliebaronnen iets met de moord van doen hadden gehad. Hij onderstreepte tegenover dr. Wecht dat de CIA, gebruikmakend van
Cubanen, de moord had uitgevoerd. Jeanne knikte bevestigend. Zij vroeg Wecht trouwens op de man af wat zijn bedoelingen waren met het zich inzetten voor de zaak. Hij gaf een
diplomatiek antwoord, maar George geloofde hem. „You like
anybody who licks your ass,” zei Jeanne later tegen haar man.
Zij benadrukten tegenover Wecht opnieuw met affectie dat
Oswald onrecht was aangedaan en dat hen dit speet.
Cyril Wecht vertrok haastig met een taxi naar Fort Worth. Wij
gingen aan tafel. „You would have liked Lee,” zei George tegen mij. Toen Jeanne weer eens idioot deed en onzin sprak
vroeg De Mohrenschildt mij: „Geef me Peters adres, ik wil
hier weg.” Zij maakte bovendien een scène nadat George en
ik een wandeling hadden gemaakt. Nadat ze ontdekte dat we
langs een bepaalde tennisbaan waren gewandeld maakte ze daar
een scène over die aan waanzin grensde. Het liep helemaal uit
de hand toen George mij vertelde dat Jeanne een afschuwelijke
ruzie over een cheque in de Houston Country Club had gemaakt. Mevrouw schakelde over op Russisch. Haar stem sloeg
over en zij eiste dat George haar hand zou kussen. Het was dermate gênant dat ik tien minuten buiten ben gaan wandelen.
Toen ik terugkwam was het eten gereed en leek alles weer normaal.
George bracht me later naar het vliegveld want ik reisde door
naar San Francisco. Hij adviseerde me „krachtig detectivewerk” te ontplooien in de Cubaanse samenleving in Dallas,
wilden de NOS en ik ooit resultaten boeken en er achterkomen
hoe de moord op JFK in elkaar zat. „The Kennedy’s do not
want the truth to come out,” zei George, „since they don’t
want him to have died as a moron. The country doesn’t want
the truth, because it would mean an explosion. Probably the
blacks in this country would want to know, since they naively
liked him thinking he was on their side.” De Mohrenschildt filosofeerde verder: „Of course, Dr. Wecht will be famous if he
would succeed in unravelling the mystery.”
„I want my share in the game, since I worked a long time on
this matter as well,” zei ik.
De scènes met Jeanne waren verschrikkelijk. Ik laat het meeste
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28 november 1972

San Francisco
Ging gisteravond rechtstreeks van het vliegveld naar de steamroom van Turk Street. Had seks met een Mexicaan, Rudolfo.
Stond lang onder de douche en voel me uitzonderlijk opgepept.
Wat gisteren eigenlijk nieuw was, was dat George voor het
eerst toegaf dat hij en Oswald inderdaad met pro- en anti-Castro-Cubanen in New Orleans „had fucked around”, zoals ook
de officier van justitie, Jim Garrison, steeds maar beweerde.
Yevgeny Yevtushenko zegt in Playboy dat „many times a thought
is more powerful or more profound if it is expressed in a whisper rather than in a shout”. Wanneer de interviewer, Michael
Laurence, dan spreekt over „selling poems”, zegt de Rus: „You
are talking about poetry as if it were tooth paste. The poet’s
role is not to sell poems but to write them. Wealth – by your
344 Zij leed aan cystic fibrose, waaraan ook George’s enige zoon, Alexei al was overleden.
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uiteraard weg. George probeerde de herinnering eraan te bagatelliseren. „If I leave her, she either becomes a drunkard or
will end up in a lunatic asylum. That I will not do to her.”
„You were a perfect diplomat” zei hij, „you went away at the
right moment and came back at the right moment.” Hij procedeert nog steeds tegen een oliemaatschappij in Oklahoma over
een bedrag van 6 miljoen dollar omdat ze een concessie van hem
hadden gestolen in Nigerië. Hij gaf de zaak 331/3 percent kans
van slagen. Hij had een schurkachtige joodse advocaat genomen die invloed had omdat hij ook bepaalde vakbonden vertegenwoordigde. Hij zou misdadige methoden volgen indien dit
nodig mocht blijken, inbegrepen het vervalsen van documenten, om de zaak te winnen.
Altijd wanneer ik terugkom begint George eerst over zijn zieke
dochter Nadja.344 Zij ging nu naar een pre-medical-school en een
anti-Castro-Cubaan adoreert haar. Zij was weer vijf dagen in
kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Florida. George was er onmiddellijk naar toegegaan en was bij haar gebleven. Hij vroeg of ik haar wilde schrijven. Dat deed ik ter plekke. Hij schreef de enveloppe. Sprak ook met hem over de betekenis van Peter in mijn leven en toonde hem foto’s. „Bring
Peter hier, en we gaan samen naar Mexico,” was zijn reactie.
Ik kan nog altijd geen kop of staart vinden aan de werkelijke
situatie in huize De Mohrenschildt en weet niet wat te geloven
en wat verzonnen is of onwaar. Het blijft een puzzel.
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American standards – is a misfortune that cannot occur in a socialist society.”345
Beatrix en Claus schijnen naar de Sovjet Unie te gaan. Daar wil
ik bij zijn. De Telegraaf kwam meteen met een veroordeling en
begreep niet waarom de regering-Biesheuvel daar toestemming voor had gegeven. „Een dergelijk bezoek verschaft een
extra accent, zoals in het verkeer tussen vrienden diensten en
gunsten worden bewezen, waarvoor kennissen niet in aanmerking komen,” aldus dit koude-oorlog-blad.346 Naar fascistische
generaals in Indonesië gaat natuurlijk de koningin zelf – niet
eens de kroonprinses – en met uitbundige instemming van De
Telegraaf. Maar sovjetcommunisten, ho maar. Ze denken gewoon niet na.
Foothill College
Heerlijke zon, een schitterende dag. Een student staat achter
een luidspreker. Hij wil in het studentenbestuur worden gekozen. Niemand luistert. Iedereen loopt hem straal voorbij.
29 november 1972

Los Altos Hills
Peter was in Groningen. Reed in mijn droom naar hem toe.
Ging ergens bij een benzinestation hem opbellen. Toen ik weg
wilde rijden was mijn auto gestolen. Het lijkt wel of dromen
uitlaatkleppen zijn voor onbewuste angsten. Later kwam hij
mijn slaapkamer in mijn ouderlijk huis De Horst binnen in pyjama. Ik herinner me dit detail. Stond op, omhelsde hem en
dacht „nu moet ik huilen” om aan mij verdriet uiting te geven.
George de Mohrenschildt merkte op, nadat ik vertelde dat Peters vader al 60 jaar was toe hij werd geboren: „A boy born
from an older man has all the chances in the world to be wise
and brilliant.” Het was de eerste keer dat ik Dallas verliet met
het gevoel dat George minder schuldig is dan we steeds dachten, maar wel weet hoe de moord op JFK in elkaar zit.
Ontmoette dr. Linus Pauling die in 1954 de Nobelprijs voor
chemie ontving. In 1962 kreeg hij een tweede Nobelprijs. Hij
schreef een bestseller over vitamine C als bestrijder van een ordinaire kou/griep. Er hing een bord Stop all war now naast zijn
telefoontoestel. Hij was nog even bezig met een televisieploeg
maar daarna kon ik met hem spreken, niet rustig, want de TVmensen bleven erbij.347
345 Wat zou Yevtushenko nu 20 jaar later zeggen?
346 Hoofdartikel in de De Telegraaf, 24 november 1972.
347 Zie On Growth, Putnam & Sons, 1974.
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348 27 november 1972.
349 Margaret Mead, Blackberry Winter: my earlier years, William Morrow Co, New York
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The Christian Science Monitor 348 publiceerde een gesprek van een
pagina met Margaret Mead ter gelegenheid van haar memoires: Blackberry Winter: my earlier years.349 Zij neemt terughoudendheid in acht ten aanzien van haar herinneringen en vertelt
alleen aardige dingen over familie, vrienden, vijanden en zichzelf. Zij wijdt die houding aan „a greater sense of discretion”
van haar generatie. Misschien. Maar ik ben het daar niet mee
eens. Over het huwelijk zegt zij: „Society forced people into
marriage by giving adolescents nowhere else to go, unless they
joined the Army or their families had enough money to send
them away to college.” Ze vervolgt: „The social pressure to
have children is off, so now the question people should ask is
‘Why should we have children?’, ‘Are we a suitable couple?’”
Zij vindt dat „geliefden” best een kinderloos huwelijk kunnen
testen om na te gaan of in een later stadium – op de basis van een
ferme man-vrouwrelatie – kinderen een haalbare kaart zijn.
We hebben herhaaldelijk over deze onderwerpen gesproken.
Zij zegt ook tegen de Monitor: „Homosexuality is very old, and
you find varieties of sexual behavior under conditions of freedom and affluence. Homosexuals are simple chosing another
male role…”
Telefoneerde met ambassadeur Howard Jones die nu in Californië woont. Hij schrijft een nieuw boek, nu over ZuidoostAzië in het algemeen.
Lieve brief van Peter arriveerde bij de Kelloggs waar ik logeer.
„Na zo’n afscheid, als in Londen is het altijd leeg en stil, ook al
ben je middenin de drukte. Je telefoon (de volgende ochtend)
kwam heerlijk onverwacht net toen ik aan mijn koffie zat.” Zijn
economie-examen was een grote flop geweest, maar geen van
de anderen had eruit kunnen komen. Hij had het gesprek van
Bibeb met Croiset gelezen en vond het „wel goed”. „Jij wordt
nog genoemd naar aanleiding van je reis met Croiset naar
Amerika.” Typisch Bibeb, omdat ik haar aanspoorde Croiset te
„tekenen” bracht ze mij in haar artikel. Peter eindigde met me
eraan te herinneren algenpillen in te nemen en „gezond te
eten”.
Gaf een lezing op Foothill College geregeld door Marjorie
Kellogg. Er waren veel studenten. Ik genoot ervan.
’s Avonds reden Bill en Majorie me naar Edward Teller in Berkeley. De man was een lamstraal. Zijn huis werd elektronisch
bewaakt. We dienden exacte instructies te volgen om binnen

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:15

Pagina 248

te komen. We werden verwelkomd door mevrouw Teller die
ons vroeg in een zitkamer plaats te nemen. Er stond een vleugel en het leek wel of de kamer van hout was vervaardigd. Ondanks al het getelefoneer, ook van Marjorie, wist niemand dat
we zouden komen. Mevrouw Teller ging de atoomgeleerde van
boven halen. „What is this all about,” was zijn openingszin.
Dacht: weer een boer, ditmaal uit Hongarije. Hij had blijkbaar
ook de correspondentie nooit gelezen en wist niets van Limits
te growth. „Give me a little lecture what it is about and we can
begin,” was zijn advies. Wat een oceaan van verschil met Linus
Pauling, die je met warme menselijkheid tegemoettreedt en je
oprecht aankijkt.
Raffelde eerst de namen af van de personen van de reeds gereedgekomen interviews. Intussen had hij mijn blocnote met
aantekeningen gewoon ter hand genomen en zat erin te bladeren. Bij het lezen van de naam Herbert Marcuse leek hij te exploderen: „Now really,” aldus Teller, „I can understand that
you intend to write a balanced book with a variety of opinions,
but Marcuse! He is in favor of violence, especially left-oriented
violence, but of course, he opposes right-wing violence. I hoped you would know better where to draw the line.”
„If I can have a fool like Herman Kahn, I can have Marcuse as
well,” antwoordde ik.
„But then is Marcuse a gold-plated fool,” aldus Teller.
Later kwam hij op Kahn terug en vroeg waarom ik hem „a fool”
had genoemd. Ik had dit niet moeten zeggen, want eigenlijk
was ik daarmee geen haar beter dan al die wetenschappers die
elkaar de grond in probeerden te trappen tegenover mij. Ik gaf
als voorbeeld dat Kahn had beweerd dat de planeet gemakkelijk 50 miljard mensen te eten en drinken kon geven. „That
would be nice,” zei mevrouw Teller. Kahn had iemand op het
Marine Laboratory in Woods Hole gesproken (ben de naam
vergeten) die hem zou hebben gezegd dat de aarde 200 miljard
mensen zou kunnen behuizen: „Because we still are treating
our oceans like cavemen.” Dr. Edward Teller kende de bron
persoonlijk en zei: „I know him well enough to be able to say
he would not make such a statement.”
Hij ging naar boven om iemand te bellen en gaf mij opdracht
om vast nieuwe vragen te bedenken. Toen hij beneden kwam
vond hij het maar slap hengelen naar de bekende weg. Hij had
nu eenmaal Limits to growth niet gelezen en bovendien geloofde
hij helemaal niet in een zogenaamd wereldcomputermodel:
„Because that is nonsense, far too difficult and far too complicated.” Dat moet een kolfje naar de hand van Bill Kellogg zijn
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350 Zo spraken de De Mohrenschildts elkaar ook aan wanneer ze geen ruzie hadden
tenminste.
351 Let op het gebruik door Teller van het woordje „misschien”.
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geweest die het ook allemaal maar onzin vond. Trouwens,
toen hij weer beneden kwam vond hij het blijkbaar kil in de
kamer, want hij zei tegen zijn vrouw „Miscka!”350 en snauwde
haar af met het bevel direct een vuur aan te steken. Het klein
oude dametje, gekleed in een gebloemd broekpak, knielde voor
de haard en probeerde het hout aan te steken. Het lukte maar
niet tot irritatie van haar man. „We will use ‘fusion’ for the
fire,” zei zij nog als grapje. „Did you ever see that?” Teller lag
kort daarna ook languit op de grond om de zaak aangestoken te
krijgen, wat na lang gemier, gemopper en gevloek gelukte. Ik
kon me in de verste verte niet voorstellen dat iemand van zijn
niveau, bovendien en plein publique, zich aldus tegenover zijn
vrouw zou gedragen. Voor dit incident, toen hij beneden kwam,
was ik al dermate over zijn plompe gedrag geïrriteerd geraakt
dat ik feitelijk op het punt stond verder voor de eer te bedanken en op te krassen. Mijn inleiding was er al uit, namelijk dat
ik weg moest, omdat de Kelloggs in de auto op mij wachtten.
„Invite them in,” zei hij toen.
„I am ready to call the Nazis the greatest danger to mankind,
but the Soviets almost are not much less of a danger,” aldus
Teller. Ik antwoordde dat naar mijn mening, en gezien vanuit
een nucleair standpunt: „The Soviets are a hundred times greater threat then the Nazis.”
Hij wilde weten wat zijn vriend Eugene Wigner had gezegd.
Ik vertelde nogal geschokt te zijn geweest dat professor Wigner had gesproken van het doden van zes miljoen mensen in de
Sovjet-Unie als zij hun steden zouden evacueren, alsof het de
gewoonste zaak van de wereld was. Abrupt viel Teller in de
rede: „I know what Wigner thinks.” Teller achtte B.F. Skinner
helemaal geen psycholoog en deed vervolgens een verhaal over
hoe Skinner zichzelf tijdens een televisiediscussie tegen de
muur had genageld. Ook was Robert Fano van het MIT een
bekende voor hem. We gingen nader in op atoomvernietiging.
Ik citeerde de Zwitserse psychiater C.G. Jung die Hirosjima
eerder een ramp had gevonden gezien vanuit het standpunt van
de psyche van de mens, dan een technologische ramp die liet
zien waartoe de mens in technisch opzicht toe in staat was.
„What do you mean,” zei Teller, „I do not understand you.”
Hij vervolgde: „I think it was probably351 a mistake the bomb
on Hiroshima, but many people felt at the time…” Ik viel hem
in de rede en zei: „Yes, but I am not talking about the question
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whether the bomb should have been dropped or not, either on
Hiroshima or anywhere else. What Jung meant was the invention of the bomb, the knowledge of the technology to explode
such a devise over a large, open Asian city, the psychology, the
derailed psyche’s who dreamt the thing up, that was the disaster
to mankind, not per se the technology as such. What they did
with that technology was a calamity of incalculable proportions.”
„I do not understand what you are talking about,” antwoordde
Teller flatly. Ik stond perplex. Hoe is dit duidelijker uit te leggen? Later zei Bill Kellogg in de auto dat hij mij ook niet had
begrepen en voegde eraan toe: „Do you understand yourself
what you are talking about?”
„I most certainly do, and I most clearly understand what Jung
actually meant.” Ik raakte vervolgens in een verhitte discussie
met Bill Kellogg over de vraag of psychologen en sociologen
wel als wetenschappers konden worden beschouwd. „Wie zegt
mij,” aldus Kellogg, „dat een psycholoog geen medisch arts is?
Omdat zij zichzelf wetenschappers noemen behoeven zij dit
nog niet te zijn of wel soms? Je zou hen hoogstens experimentalisten kunnen noemen.” Ik wond me hierover op. We namen eigenlijk in een koele stemming afscheid.
Bij de vergelijking van de nazi’s boven Warschau en Rotterdam met de Amerikanen boven Hirosjima en Nagasaki zei Teller: „When Genghis Khan invaded Iran he killed every living
thing much more thoroughly then either Rotterdam or Hirosjima had achieved. Khan did a better job of killing without the
use of any technology.” Hij staat op het standpunt dat een
atoomoorlog, ook al zal dit een rampspoed betekenen, minder
ernstige schade zal aanrichten „than our softheaded futurologists predict.” Toen ik aangaf verbaasd te zijn geweest over de
onoverbrugbare controverses tussen Skinner en Chomsky of
Forrester en Nordhaus, zei Teller: „You seem to forget that
scientists are just the same type of people as everyone else, and
even probably less objective, because they feel so certain within
their own fields of study.”
1 december 1972

Los Angeles Airport
Margaret Truman publiceert haar memoires, een slap Libelleachtig verhaal.352 „Dad gave many lectures at universities,”
schrijft zij. „Invariably someone would ask him if he ever had
352 Life Magazine, copyright Margaret Truman.
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Hollywood, Whitley Terrace
Logeer bij William Bast en Paul Huson. Quick swim in hun marvellous pool en lunch op het terras.
’s Avonds was er een dinner-party met veertien gasten, grass-sigaretten gingen rond, waar ik niet aan meedoe. Er waren acteurs
en executives van Paramount en andere filmindustriemensen,
maar ik heb me vrij vroeg teruggetrokken en ben gaan slapen.
2 december 1972

Ontmoette William Thompson. Hij was fantastisch interessant
en spoot woorden als een fontein. „I have the feeling that I hit
a Texas well, not of oil, but of words,” zei ik tegen hem. Ik denk
achttien pagina’s tekst te hebben en zei zelf vrijwel niets.
De luxe van Hollywood-winkels verbaast me altijd weer. Paul
vertelde dat ze zelfs kerstkousen voor honden verkopen. „Quite
decadent,” voegde hij eraan toe.
3 december 1972

Wandelde de heuvel af naar de Holiday Inn voor een kop koffie. De Aziatische jongen, die me bediende, met lang haar en
een beautiful smile maakte het begin van de dag plezierig.
Prepareerde me op Marcuse en ergerde me aan diens constante
terugvallen op Marx en Engels om zijn stellingen te bewijzen.
Toen ik weer de berg opliep naar Whitley Terrace kwam een
bruine herdershond op me af. Eerst kreeg ik het warm, daar ik
niet wist of het beest vriendelijk zou zijn. Het dier liep mee tot
aan het hek van Bill Bast. Zoiets kan me grenzeloos verbazen en
bezighouden. Bill raakte vannacht voor 120 dollar aan goudvissen uit zijn vijver kwijt omdat wasbeertjes ze komen weghalen.
Volgende week om deze tijd ben ik godzijdank weer thuis en
hopelijk met Peter.
In de Christian Science Reading Room wilde ik een krant kopen. De dame zei: „We do not accept money for papers on
Sunday.”
Werd aangehouden door een agent op een motorfiets omdat ik
ondanks rood licht overstak. Hele discussie.
251
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second thoughts about dropping the atomic bomb. Dad would
always say that ‘it was a question of saving hundreds of thousands of American lives’.” Wanneer Japan door Yanks bevrijd
had moeten worden zouden volgens de berekeningen nog eens
250.000 Amerikanen zijn gesneuveld, plus 500.000 voor het
leven verminkte soldaten.
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4 december 1972

Hollywood
Het regent. Vertelde Bill Bast van de „ontmoeting” met de cop.
Bill: „I could have known. I should have given you a note yesterday, saying, ‘Dear Officer: I have told this man not to jaywalk. He is a dangerous person. Please lock him up and teach
him a lesson’.” Typische Bast humor. I like him. Ken hem nu
vijftien jaar. Wat me echter verwonderde dat zijn woede en
kritiek wat zijn moeder betrof met de jaren niet was afgenomen, maar steeds weer boven borrelde en allang verwerkt had
moeten zijn.
Heb mam een artikel gezonden over een fresco dat vanonder
zes lagen verf te voorschijn is gekomen. Misschien leest zij het
niet eens, maar het zou het begin van een nieuwe golf van gedachten kunnen zijn.353
Vloog naar San Diego waar Kenneth Goodall van Psychology
Today me afhaalde. Witte jeans, blote voeten in sandalen. We
reden regelrecht naar het huis van Marcuse. Geen naam op de
deur. Marcuse ook in een open hemd, sportbroek en een dikke
sigaar. We gingen naar zijn werkkamer, met uitzicht op de tuin.
Over Ernest Mandel zei hij: „You better give him a tranquillizer first, or he will talk for ever.” Ik vertelde hem over sommige standpunten van Edward Teller. „I only regret,” antwoordde hij, „that I once gave this man a hand, not knowing who he
was. He is a dangerous criminal…” Hij vertelde geweigerd te
hebben met William Buckley op televisie te verschijnen. „The
only one who came on top of Buckley, I have seen, was Abbie
Hoffman.”
Marcuse was aardig. Een warme blik. Hij wilde eerst alle vragen weten en liep heen en weer toen ik hem inzicht gaf in wat
ik wilde weten. Ik begon met Hegel, die als doel van de geschiedenis „the recovery of the unity of human nature” had gezien. „Leave Hegel out: that would get us in too complicated
matters,” was zijn antwoord. Hij was niet enthousiast over
John Rawls’ boek A Theory of Justice en vond Rawls zelf pitloos. En ineens de uitschieter: „Daniel Bell, I hate him!” Hij
legde zijn bezwaren verder niet uit, maar was kennelijk geschokt dat ik op weg was naar deze Harvard-professor. Marcuse vond dat ik Barrington Moore Jr. Reflections on the Causes of
Human Misery and upon Certain Proposals to Eliminate Them354
353 Mijn vader had een röntgenlamp ontworpen om palimpsesten mee te kunnen ontcijferen.
354 Barrington Moore Jr., Reflections on the Causes of Human Misery and upon Certain
Proposals to Eliminate Them, Beacon Press, Boston 1972.
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5 december 1972

New York
Wenste dat ik Peter zou kunnen bellen.
Doubleday neemt mijn Club van Rome-interviews toch niet.
Jan Buis is bezig het boek te plaatsen via Sanford J. Greenburger Associates, Literary Agents. Er is geen andere manier om
hier een boek uit te geven. Ik sta met mijn boek in hun circulaire vermeld. Ik ontmoette Francis Greenburger, de zoon, aan
wie ik me blauw ergerde omdat hij heel tergend langzaam met
open mond op kauwgom smakte.
Robert Keedick deelde mee geen lezingen voor me te willen
boeken, want het onderwerp van de Club van Rome was niet
je dat.
Alain Vidal-Naquet heeft een driehoeksverhouding met een
Filippino in de VN en met zijn lover. Wel ja. Hij lijkt madly in
253
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zou moeten lezen. Hij vond hem één van de zes of zeven beste
minds in Amerika. Moore was staflid van het Russian Research
Center van Harvard.
Ik probeerde Herbert Marcuse anders te stemmen over Teller
door te zeggen dat hij dagelijks piano speelde. „That means
nothing to me,” antwoordde hij, „Himmler loved to play the
piano and Göring loved animals.” En dan te bedenken dat Teller zich even antinazi uitliet als Marcuse. Over B.F. Skinner zei
Marcuse nog: „What did he achieve by torturing pigeons all his
life?”
Ken Goodall heeft hele donkere ogen. Was het zijn foto in Psychology Today die me werkelijk inspireerde met hem in zee te
gaan. Hij draagt al zijn boeken aan zijn lover op. Hij was in analyse geweest bij psychiater Hendrik Ruitenbeek in New York.
Hij wilde weten waar Peter mee bezig was en bestudeerde zijn
foto. Psychology Today begon vijf jaar geleden met een oplage van
40.000 en zit nu op 750.000. De geldschieters wilden de richting van Newsweek uit. Ik maakte hem nieuwsgierig naar Gerard Croiset en diens „inzichten” in de JFK-moord. Ken had
Cyril Wecht ontmoet. De hoofdredacteur van Psychology Today
geloofde in het befaamde Warren Rapport over Dallas, dus hij
zou een artikel ergens anders moeten zien kwijt te raken.
Gisteravond keek ik met Bill en Paul naar opnamen van een
begrafenis van een zeventienjarige Vietnamese paratrooper. De
huilende familie stond bij het graf. „This means nothing anymore to the US television public,” zei Bill. Ik dacht: is een duidelijker illustratie van wat Robert Jay Lifton „psychic numbing” noemt denkbaar?
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love. Vanmiddag spreekt hij in één van de VN-comités over het
onderwerp „Jeugd”.
Ontmoette Bernard Person. „Wie is Margaret Mead?” vroeg
hij nota bene. Person en Alain waren trouwens beiden verrukt
van Salvador Allendes toespraak in de VN. Alain wist nog te
vermelden dat tijdens een lunch in het VN-gebouw een adjudant van Allende al het voedsel eerst zelf had geproefd. George
Bush, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, had een persconferentie gegeven die Alain omschreef als „asinine”. Person had
Bush juist prachtig gevonden.
Lunchte met mijn oude vriend Geza Selmeci uit Hongarije in
het restaurant voor diplomaten. Hij vond de VN langzamerhand ook een farce zowel wat politieke macht en invloed als
politieke effectiviteit betreft. Hij vond New York, na een aantal jaren te zijn weggeweest, zeer achteruitgegaan. Ik dacht:
breek me de bek niet open. In Boedapest was men uitermate
kritisch ten aanzien van Limits to growth en de Club van Romepleidooien. „We must have growth while freedom must be limited. Plans have to be drawn up years ahead. We, too, treasure democracy and freedom, but not the type of freedom as
known in your world.” Hij adviseerde me om na te gaan wat
Marx en Lenin hadden geschreven over democratie, het individu en vrijheid. Dit was een must alvorens socialistische landen te bezoeken.355
Bezocht Jacqueline de Gunzburg. Zij vond mam net als vorig
jaar „a great lady”. „Dat weet ik,” antwoordde ik haar. Toen
zij ook nog begon over een ontmoeting met een jongeman uit
Puerto Rico „so well built, much more beautiful then your
Peter,” had ik de neiging stante pede te vertrekken.
Ik telefoneerde met de heer Gerald Barney van de Council on
Environmental Quality in Washington.356
Hij zei letterlijk: „You caused me great embarrassment. Someone went to Begemann’s boss and told them you were going
to sue them.” Dus Begemann richtte zich tot Barney met de
woorden: „You were the only one I spoke to about Willem
Oltmans.” Barney bleek ook reeds naar mijn lezingenmanager
Barbara Applegate gebeld te hebben dat ik hem in grote verlegenheid had gebracht. Misschien heeft Begemann inderdaad
alleen tegen Barney gesproken, maar het heeft intussen wel het
effect gehad dat er een schandaal is ontstaan dat zonder de leu355 Heb jarenlang socialistische landen bezocht en bestudeerd zonder mijn tijd aan
Marx en Lenin te hebben verdaan.
356 Dat was de functionaris tegen wie diplomaat Begemann over mij kwaad had gesproken.
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6 december 1972

New York
De New York Times verschijnt vanmorgen met 96 pagina’s.
Hoe doen ze het? Arme bomen.
Ik vind deze rondreis langs de great minds van de moderne wereld maar een teleurstellende aangelegenheid. Ik kan, zeker op
dit moment, niet anders doen dan de gesprekken die de heren
en dames hebben goedgekeurd, publiceren. Alle gesprekken en
belevenissen eromheen noteer ik getrouw en zijn, althans voorlopig, niet publicabel. Intussen is man at large busy screwing himself into extinction, as so many species in the past, tearing the world
and the environment right down with him. Après nous le déluge.
Princeton University
Zit in een kleine bibliotheek vol met literatuur over atoomwetenschappen, ruimtevaart, tijdschriften en boeken. Ik word er
eigenlijk misselijk van om ernaar te kijken. Op een bord staan
met krijt tal van wiskundige formules. Ik wacht op Freeman
Dysor, een hoogleraar natuurkunde aan het Institute of Advanced Studies hier, die in The New York Times heeft gesproken
over de mogelijkheid van „the greening of the galaxy (…).”
„One thing you can say for sure about the future,” aldus Dyson, „it will not be the way anybody expects.” Professor Dyson
255
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gens van Begemann cum suis er niet zou zijn geweest. Bovendien verlies ik nu voor de zoveelste maal waardevolle en zorgvuldig opgebouwde contacten. Ik krijg Dingell en Packwood
nooit meer voor mijn boek.
Omdat ik alleen met Henk Leffelaar van de GPD had besproken
van plan te zijn een actie tegen deze Begemann te ondernemen, belde ik Henk op. Hij gaf meteen toe naar de opvolger
van Egbert Kunst, de heer Viessen, te zijn gestapt om te waarschuwen dat ik Begemann zou aanpakken. Waarom had hij dit
gedaan? Om ze te waarschuwen zoiets in het vervolg niet meer
te flikken. Had je gedroomd! Ze doen het al vijftien jaar lang!
Ik belde Leffelaar terug en vroeg hem, daar hij de heren Viessen en Begemann zo uitstekend scheen te kennen, of hij een
ontmoeting voor a.s. vrijdag kon regelen, dan kwam ik daarvoor naar Washington. Henk: „Ze zijn natuurlijk als de dood
voor je… en trouwens, een rel vind je toch fijn?” Wie vindt
een rel fijn? Ik verdom het om dit soort provocaties van overheidszijde over mijn kant te laten gaan. Ik zal me er eeuwig tegen blijven verzetten en allerminst omdat ik het zo leuk zou
vinden. Helemaal niet.
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ziet „biology as the main frontier”. Hij verwacht over misschien vijftig jaar „mastery over the basic processes of biology
that we have achieved in physics and chemistry.”357
7 december 1972

Lange en uitermate aangename ontbijtontmoeting met Aurelio Peccei in het Delmonico Hotel, waar hij logeerde. Hij sprak
telefonisch met Francis Greenburger, omdat ik hoopte dat dit
bij deze literaire agent het effect zou hebben dat hij meer zijn
best zou gaan doen. Ik sprak ook met Barrington Moore, maar
zoals Marcuse al verwachtte, zijn reactie was: „Alles wat ik heb
te zeggen staat in mijn boek.” Geen interview dus.
Loet Kilian heeft zijn examen, ondanks de inspanning en hulp
van Erik van der Leeden, niet gehaald. Dat is voor hem een
ramp. Hij was zo dicht bij zijn doel om vliegenier te worden.
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Mijn interviewprogramma begint gereed te komen. Vertrek naar Boston.
Harvard University, William James Hall
Vreemde man Daniel Bell. Ontmoette hem omringd door vele
duizenden boeken, die hij nooit gelezen kan hebben. Hij zei
vrijwel niets persoonlijks, dus ik nam het gesprek op en ben
geëclipseerd.
Begaf me naar het Stattler Hilton waar de receptionist vroeg of
Amsterdam in Duitsland lag.
Telefoneerde tien minuten met B.F. Skinner die nog steeds onder ons gesprek uit probeert te komen. Hij dreigde eigenlijk de
hulp van zijn advocaat te zullen inroepen, waar ik me niet door
liet imponeren en zei dat de advocaten van Bruna – ter plekke
uit mijn duim gezogen – van mening waren dat we helemaal
geen permissie van hem nodig hadden om een opgenomen gesprek te publiceren. Maar ik bood andermaal aan zijn interview
door Ken Goodall te laten bewerken. Ja. Ken was een prima
man, maar was het niet beter het interview helemaal uit mijn
boek weg te laten? Dit herhaalde hij. Ik dacht: man mier niet
verder, het komt er in.358
Om 19.30 uur arriveerde mijn vriend Jonathan Raymond.
Zeer lang haar, zwarte poriën in zijn gezicht, een oude winterjas, hoge schoenen. Ik zei dat hij er uitzag als een clochard van
onder een Seine-brug in Parijs. Zijn handen en nagels waren
357 Zie On Growth, Putnam & Sons, New York 1972. Er is geen plaats op sommige van
zijn interessante stellingen in te gaan.
358 Zie bijlage 28: brief van B.F. Skinner d.d. 17 november 1972. Zie ook de met de handgeschreven onderste regel.
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8 december 1972

Logan Airport
Ontmoette achter elkaar Robert Fano op het MIT, vervolgens
professor Jay Forrester en professor Carroll Wilson op de Sloan
School of Management, ook MIT. Forrester vroeg me gedurende twintig minuten zijn staf te vertellen waar ik mee bezig was
en wat zo mijn ervaringen bij het opnemen van de gesprekken
waren geweest. Er was een jongeman bij die juist terug was van
drie jaar Indonesië voor de Ford Foundation.
Daarna ontmoette ik John Rawls, auteur van een momentele
bestseller A Theory of Justice.360 Hij stotterde enigszins wat het
niet gemakkelijker maakte met het oog op de opname. Ik vond
vooral de atmosfeer van zijn kantoor, met drie bleke, opgedofte jonge secretaresses ongezond. Ik wist niet hoe gauw ik er
weer weg moest komen.
Jonathan rolt grass-sigaretten in dubbele vloeitjes. „I need it
man, to feel good.” Ik kan me zoiets niet voorstellen. Hij kocht
voor veertig dollar een viool en bespeelt deze nu zoals vroeger
zijn cello. Zijn roommate heette Ritch. Jonathan is nu 28 jaar.
Hij leek of hij het samenwonen met meisjes nu had verruild
voor een experiment: het opbouwen van een relatie met een
vriend. Hij sprak erover hoe langzaam dit proces zich voltrok.
359 En dan te bedenken dat hij zijn filosofiestudie in Boulder, Colorado afmaakte.
360 John Rawls, A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 1971, 587 pagina’s.
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zwart. Hij zag dat ik ernaar keek en zei: „My body is very clean.”
Dat wist ik wel. Hij werkt nu in een autobandenpakhuis359 en
zei: „To be masochistic and perverse.”
„In your case more perverse than masochistic,” antwoordde ik.
„But at least,” aldus Jonathan „where I am I do no harm to humanity, as so many others do who climb the social ladder.” Hij
zei dat zijn bazen in het pakhuis hetzelfde soort basterds waren
als in het Witte Huis. Hij werkte met veel zwarte arbeiders samen. Die bazen behandelden de arbeiders als oud vuil. „Why
do they have to shout at us, ‘suck my dick’ of ‘lick my ass’?”
Blijf zeer op Jonathan gesteld, wat hij ook doet of waar hij ook
is.
Op televisie de ene oorlogsfilm na de andere. Even voor middernacht klonken bij het hotel drie schoten op straat, terwijl
Bob Hope bezig was in de Johnny Carson-show te verschijnen. Carson is net zo min van de Amerikaanse TV weg te branden als Willem Duys in Hilversum. Eigenlijk allebei onbenullen.
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Ik vertelde hoe lang het bij mij had geduurd, met altijd weer
terugvallen op de oorspronkelijke programmering van het gericht zijn op een vrouw. Het leek me beter om in deze kennelijke overgangsperiode niet al te veel in dit delicate potje te roeren.
Vloog naar Washington en interviewde oud-ambassadeur Lincoln Gordon, nu werkzaam aan het Woodrow Wilson International Center for Scholars en reisde door naar Baltimore,
Maryland voor gesprekken met Joseph Slater, president van het
Aspen Institute for Humanistic Studies en professor Richard
N. Gardner, die de Henry L. Moses Chair of Law and International Organisation aan de Columbia Universiteit bekleedt.
9 december 1972

New York City
Was op weg naar St. Patricks, maar daar eenmaal aangekomen
wist ik dat het toch niet het moment was er binnen te gaan. Er
was een brief van Peter die me zeer onaangenaam trof. Eerst
kreeg ik het er erg warm van en daarna voelde ik me slechts
diep gekwetst. Wat een verschil met de toon van zijn vorige
brief naar Los Altos Hills. Het lijkt wel of beide brieven door
twee verschillende mensen zijn geschreven. Hij krijgt geen zoen
als ik terug ben. Hij kan doodvallen. Het lijkt wel of hij mij opzettelijk zo diep mogelijk wilde raken.361
Boodschappen gedaan. Op weg naar JFK Airport ontmoette ik
een Zweedse jongen, Thomas Utne, blond, puberaal en kennelijk nog oprecht. Hij geeft een krant uit in Boston, die zich
richt op het introduceren van oosterse mystiek in een westerse
technologisch-georiënteerde samenleving.
PANAM flight 92 naar Amsterdam
De piloot zegt: met 100 mijl per uur, wind in de rug, zijn we in
zes uur op Schiphol.
Ga weer helemaal in Jung op. Zou misschien Carl Rogers nog
eens moeten vragen waar Jung gestaan zou hebben ten aanzien
van B.F. Skinner. Jung blijft voor mij één der werkelijk wijze
mannen die hebben geleefd.
Landing. De cirkel is rond.

361 Zie bijlage 29. Ik neem de brief op, ook omdat mijn reactie in 1972 overdreven is,
maar zo voelde ik het toen wel.
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10 december 1972

Amerbos 205
De taxi draaide de straat in. Er brandde licht. Maar er was geen
Peter, zoals ik had gehoopt. Hij kwam een half uurtje later. Ik
vroeg maar niet waar hij die nacht was geweest. Theo Cammann had ook op Amerbos gelogeerd, een gedachte die me
onrustig maakte, want eigenlijk wil ik dat niemand ooit in huis
is wanneer ik er zelf niet ben.
Reed eerst naar mam. Zij was bezorgd geweest, omdat ik nagenoeg dagelijks in andere vliegtuigen had gezeten.
Bracht alle resterende gesprekken bij Bruna en realiseerde me
nu een boek met vijfenzeventig interviews te hebben gemaakt.
Er heerste een lichte paniek, want Jan Buis is weer terug in het
ziekenhuis, wat mogelijk de uitgave van mijn boek zal vertragen.
11 december 1972

Mahlers negende symfonie. Had ik nodig.
Peter ging gisteravond in de plensregen wandelen en kwam thuis
met een nat hoofd. We dronken wijn. Midden in de nacht
voelde ik een been en juist toen ik aanstalten maakte tot „de aanval” over te gaan werd ik goed wakker en realiseerde me dat
het Peter was en draaide me om. Seks maakt al heel lang geen
deel uit van onze relatie en heeft er eigenlijk nooit echt deel
van uitgemaakt.
Toen ik van de bakker terugkwam hoorde ik Peter via de telefoon in de slaapkamer Engels praten. Onmiddellijk dacht ik aan
iemand uit Londen, of de Amerikaan die aan de Vinkeveense
plassen woont (hij had hem „het zaligste nummer van zijn leven genoemd”) of misschien een vriend uit Düsseldorf. In
werkelijkheid was het Linda, een Amerikaans meisje dat me al
een paar maal had proberen te bereiken en waar hij me over
had verteld. Ik geneerde me voor mijn grenzeloze jaloezie en
achterdocht na al die tijd dat ik Peter nu ken: vijf jaar.362 Is iedereen zo, of is het alleen mijn hang-up.
362 Het zou nog vele jaren duren voor die jaloezie en achterdocht tegenover Peter was
verdwenen.
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Jan Cremer belde op uit Londen. Hij wilde een film over een
reis met de Trans-Siberische Express maken en vroeg mij hem
bij de sovjetambassade te introduceren.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt maakte het goed. Emile van
Konijnenburg heeft leverklachten en is pas enkele dagen pijnvrij. Leef met hem mee. Er kwam een kerstkaart van prins Anak
Agung Gde Agung uit Wenen. Jaap Jansen regelde een gesprek
met Henne Pauli van het NVV Jongeren Contact.
Guruh Sukarno belde: „I am longing for you.”
12 december 1972

Oeroeg was vannacht hier. Van tijd tot tijd zijn deze bezoeken
onmisbaar, ook al houden ze me de hele nacht bezig.
Ambassadeur Sudjarwo Tjondronegoro (58) is in Jakarta overleden. Hij was een ras-Javaan, een rasnationalist, een rasdiplomaat en dus een vriend van Bung Karno.
Joseph Luns heeft op 18 oktober 1971 een persoonlijke brief aan
Joop den Uyl geschreven die om de een of andere reden op 24
november 1972 uitgerekend door De Telegraaf integraal werd
gepubliceerd. Bij het afscheid van Luns in Den Haag hadden
enige dames een tafelkleed gemaakt waarop alle handtekeningen van alle ministers, die met Luns in de diverse kabinetten
hadden gezeten, waren geborduurd, behalve één, die van Den
Uyl. Hieruit vloeide een briefwisseling tussen beide heren
voort. Luns wilde verder niet ingaan op het niet aanbrengen
van Den Uyls handtekening op „het theetafelkleed”.
„Waar ik wel behoefte aan heb, is te
reageren op je uitlating dat je je zo sterk
geërgerd hebt aan mijn ‘conservatisme’.
Niet dat ik hierdoor persoonlijk gegriefd
ben, maar ik vind het een bedenkelijk
symptoom dat de leider van de grootste
Tweede-Kamerfractie blijkbaar zo beïnvloed is door de tegen mij gerichte aanvallen van Nieuw Links en de ultraradicale elementen in zijn partij, dat hij in
die vuilspuiterij blijkbaar zelf is gaan
geloven. Zulks is een zorgelijk teken
voor wat betreft de interne ontwikkelingen in de PvdA en de mogelijkheid dat

zij wederom regeringsverantwoordelijkheid zal dragen. Ikzelf – ik heb het vele
malen publiekelijk gezegd – ben steeds
een groot voorstander geweest van het
meeregeren door de PvdA in coalitiekabinetten, doch de evolutie naar het radicalisme en het zich in feite verwijderen
van gezonde democratische beginselen,
die kenmerkend zijn voor de PvdA, sinds
Nieuw Links een overheersende invloed
heeft verworven, maakt zulks in toenemende mate onwaarschijnlijk. Ik betreur
dit met het oog op de regeerbaarheid van
ons land”,

aldus Luns.363
Bracht mam bij de begrafenis van de heer Jacobse, de garagist
363 De Telegraaf, 24 november 1972.
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364 Later bleek me dat Hertz Automobielen mij had opgegeven wegens een vermiste
huurauto die ik al meer dan één jaar geleden gewoon na gebruik had teruggebracht.
365 James Michner, ‘Kent State’. What happened and Why, Random House, New York
1971.
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uit Bosch en Duin, die haar voor de oorlog in haar blauwe
Oldsmobile leerde autorijden en die we allemaal ons hele leven
hebben gekend. Ik moest dit wel doen, maar na het gebed aan
het graf ging ze er akkoord mee weg te gaan. Ik zie haar nog
zitten in de aula. Zij was geroerd. Ik was bang dat ze zou gaan
huilen. Ze had moeite weer eens op hoge hakken te lopen. Later deze week gaat zij mevrouw Jacobse met tante Jetty bezoeken. Ik plaagde haar dat zij me deed denken aan vrouw Holle.
Vloog naar Brussel en de douanebeambte keek in het kaartsysteem. Werd al ongeduldig, omdat het zo lang duurde en, tient,
ik zat erin. De man keek trots, want hij had beet, dacht hij tenminste. Mee naar een kantoortje. Commandant gebeld. Eerst
heb ik Ernest Mandel gezocht die ook mee naar boven ging,
want tenslotte zou ik hem interviewen. Ik kon intussen met
mijn gesprek beginnen. „Het komt in mijn memoires,” zei
Mandel, „dat ik socialistische propaganda heb zitten maken op
een politiebureau.” Intussen typte een beambte een verklaring
die ik moest ondertekenen. Heb het stuk zelfs niet gelezen. We
bedankten de beambte voor de gastvrijheid en zetten ons gesprek elders voort.364
Mandel mag Frankrijk, West-Duitsland en de VS als marxistische econoom zelfs niet in. Hij probeert nu handtekeningen in
Nederland te verzamelen om de boycot opgeheven te krijgen,
maar Joop den Uyl heeft tot dusverre niet willen tekenen. Dit
is natuurlijk belachelijk. Mandel makes a lot of sense, hoewel ik
nooit zal begrijpen waarom zulke mensen er zonodig Marx bij
moeten slepen. Mandel was a priori tegen Aurelio Peccei. Ik
zei hem dit onintelligent te vinden. Net als Henne Pauli, wiens
eerste zin was: „We zullen Peccei wel eens even in de pan hakken…”
Peking heeft Pearl Buck opnieuw een visum geweigerd. Zij
wilde na 40 jaar, zelf nu 80, nog eenmaal China bezoeken. Onintelligent handelen is nauwelijks een prerogatief van de kapitalistische wereld.
Op 4 mei 1970 om 12.24 uur openden dertig National Guardsmen op de campus van Kent University in Ohio het vuur op
tegen de oorlog in Vietnam demonstrerende studenten. Dertien studenten werden getroffen, waarvan er vier sneuvelden.
James Michner wijdde een boek van 559 pagina’s aan dit drama.365 De ouders van Allison Krause, een meisje dat die dag werd
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doodgeschoten, hebben de staat aangeklaagd. Het Opperste
Gerechtshof in Washington DC heeft gisteren geweigerd zelfs
naar een pleidooi van de vader van het achttienjarige slachtoffer
te luisteren of in overweging te nemen. We zijn in onze vrije
democratische westerse wereld dermate gewend om ervan uit
te gaan dat er sprake is van „een rechtsstaat” dat we niet meer
merken wat dit zogenaamde rechtssysteem vertegenwoordigt
en dat dit een aanfluiting is. Het Opperste Gerechtshof dekte
zonder meer de war crimes van de staat.
De Yale Corporation kondigde in New Haven aan dat er op
Yale zal worden gestreefd naar een 3-2 „male-female ratio” van
studenten. Ik kan me Yale op die manier helemaal niet voorstellen. Vind het geen vooruitgang, helemaal niet zelfs.
Belde mam dat ik weer veilig op Amerbos was. „Dank voor al
je zorgen,” zei ze, wat me als muziek in de oren klonk. Dan
heb ik toch ooit ook wel iets goed gedaan.
Meer Mahler.
13 december 1972

Het is inderdaad wonderbaarlijk om vanaf de maan naar de aarde te kunnen kijken. Ook de maanwandeling van de astronauten is haast niet voor te stellen. Vader had er alles voor gegeven
dit via televisie mee te kunnen beleven.
Ik lees de final text van het gesprek met de psycholoog Kenneth
Clark. Vroeg hem: „C.G. Jung heeft eens gezegd dat de vernietiging van Hirosjima niet een ramp der technologie maar
een ramp van de psychologie van de mens was.”
„Yes, I am in complete agreement with that. What fascinates
me is that so many of my colleagues in psychology refuse to
face this understandably difficult reality. The Vietnam disaster is
as psychologically backward in the latter part of the twentieth
century as medical sciences were in the sixteenth century. We
cannot afford it any longer.”366 Wanneer er zelfs psychologen
zijn die Jung niet kunnen volgen, laat staan dat ingenieurs van
doom machines als Edward Teller er geen jota van begrijpen. Het
blijft intussen wel beangstigend dat een man in de positie van
Teller antwoordde, toen ik hem deze zelfde vraag voorlegde:
„I don’t know what you mean.”
Heb een protest ingediend bij de NVJ tegen de sabotage van mijn
werk in Washington door een lid van de ambassade, de heer
Begemann. Wim Klinkenberg zei: „Ik heb al over die figuur
gehoord: een CIA- mannetje. Heb eveneens H.J. Roethof van
366 On Growth, Putnam & Sons, New York 1974, p. 298.
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14 december 1972

Promenade Hotel
Bracht Loet Kilian zijn Frye boots. Erik heeft niet gereageerd op
het bericht dat Loet was gezakt voor zijn examen. Erik ging
weer eens in lucht op. Typisch hem.
Bezocht H.J. Roethof thuis, maar ik wist het al van tevoren:
had het beter kunnen laten. Hij zat in zijn salon op pantoffels
naar me te luisteren en reageerde noch positief noch negatief.
Hij adviseerde de zaak-Begemann met Piet Dankert te bespreken en een civiele procedure te starten.
15 december 1972

Fred de la Bretonnière heeft nu een eigen leerwinkel: knap.
Liep er binnen en keek in zijn zalige ogen. Zou hem het liefst
tegen me aangedrukt hebben.
Later kwam Casper Bake. We dineerden in de Prinsenkelder.
Het probleem met zijn vriendin was dat hij niet kon garanderen
wat voor inkomen hij later zou hebben en omdat de freule het
nogal comfortabel gewend is, blijft dit een probleem.
16 december 1972

Vanmorgen haalde ik Richard Thieuliette van Schiphol. Hij
was in Londen geweest. Prompt kwam Linda, een vriendin van
David Ellis naar Amerbos, maar dit bezoek was geen succes.
Daarop hebben Richard en ik Casper mee naar Thermos II genomen. Hij stribbelde bij de auto nog even tegen of hij wel
mee zou gaan, maar toen hij eenmaal binnen was genoot hij
helemaal.
367 Zie Memoires 1953-1957.
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de Tweede Kamer geïnformeerd. „Een flinke vent,” aldus
Klinkenberg. Ik weet wel beter.367 Bovendien denk ik dat Begemann gewoon een Luns-mannetje is. Dit breekt me voor de
zoveelste maal op.
Guruh Sukarno woont nu in de studentenflat aan de Cleyndertweg, Vijfde verdieping, kamer 23. Erg klein allemaal, met
een bureautje en een boekenkast. Hij maakte van een gevonden matras een soort ligbed. Hij heeft zelfs geen radio. Daar zal
ik voor zorgen. Hij moet ook een platenspeler hebben. Boven
zijn bed hing een poster van Marx, terwijl die van zijn vader
achter de deur hangt. Hij schijnt Sanskriet als hoofdvak te nemen.
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17 december 1972

Een computerdeskundige van IBM uit Delft, een zekere meneer
Smit, kwam me bezoeken en kletste één uur over de bemoeiingen van Joseph Luns met het aankopen van wapens. Hij
scheen bij de TH in Delft te werken, zat nerveus met zijn vingers te frutselen en hij leek me een goedwillend mens. Ik vroeg
hem nog maar eens terug te komen, indien hij over waterdichte bewijzen aangaande zijn verklaringen beschikte.
Guruh Sukarno kwam lunchen. Hij gaat donderdag voor de
kerstvakantie naar Jakarta.
Pauline had tegen Casper gezegd alleen op zijn relatie met mij
jaloers te zijn. Andere vriendinnen konden haar niet schelen.
Vreemd. We zijn zuiver vrienden en verder gebeurt er helemaal niets tussen Casper en mij. Why worry?
18 december 1972
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368 Dat mijn grootvader ir. H. van der Woude een der oprichters van het kinineconcern
was geweest.
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Hoe te beschrijven wat ik voel nu ik al weer dagenlang taal
noch teken van Peter hoor? Gevoelloosheid misschien? Onverschilligheid ten aanzien van alles wat hij doet of laat. Hij
zegt wel „ik ben het liefste bij jou” maar hij fileerde naar Düsseldorf om Siegfried nog te zien voor het nieuwe jaar. Intussen
wachtte Richard Hunter al een paar dagen bij mij op Peter.
Een lief ventje eigenlijk. Ik heb hem zojuist op Schiphol gedropt. Weg dus.
Officier van justitie J.J. Abspoel zegt een halve meter documenten en Kamerstukken uit Den Haag te hebben laten komen om na te gaan hoe de nieuw aangenomen Wet op de privacy is bedoeld. Hij gaat dit tijdens de kerstvakantie uitpluizen.
Op die wet wordt De Telegraaf aangepakt. Het duurt allemaal
alleen zo goddamn lang.
Ben onder de indruk van de ontmoeting met Henne Pauli, Dick
van Gelswijk en Tjerk de Blauw. Dick is tuinier, Tjerk bakker.
We spraken bij De Blauw thuis, die overigens een zenuwachtig
baasje was. Zijn grijzende moeder bracht een kan koffie in zijn
spreekkamer, waar NVV-jongeren de eerste en derde dinsdag
van de maand hun problemen kunnen komen uitspreken.
Zeer geleidelijk ontdooiden de heren. Henne Pauli lag me wel.
Ik heb ze iets over mezelf verteld, inbegrepen de ACF-achtergrond368. Maar hun mening was dat het de Clausen en Mansholten waren die, hoewel ze goed overkwamen, feitelijk een
nuisance factor waren, omdat zij diepgaande veranderingen in de
samenleving eigenlijk in de weg stonden. Zij werden door de
kapitalisten naar voren geschoven om de arbeiders in slaap te
sussen. Er zijn 400.000 werkende jongeren in Nederland. Het
ontbreekt aan eenheid in de vakbeweging, evenals onder de
jongeren zelf. Er is een federatieve raad gevormd, die weliswaar
van tijd tot tijd vergadert, maar het uiteindelijk resultaat ervan
is nihil. Een ander onoverkomelijk probleem zijn de financiën.
Een werkende jongere van achttien jaar betaalt ƒ 7,50 per maand
contributie. Er zijn dan ook slechts 140.000 werkende jongeren aangesloten.
Ik zei dat ik wenste dat ik hen niet had ontmoet. Want nu wil
ik hier meer over weten. Hier moet iets aan te doen zijn. Ik telefoneerde met Jaap Jansen en wilde mijn ervaring met hem
bespreken, maar hij was er als gewoonlijk weer niet. Je zou
kunnen zeggen: hier zijn 400.000 Nederlandse „kinderen” van
20 tot 26 jaar die zich feitelijk onderdrukt en onmachtig voelen.
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19 december 1972

Ben het eigenlijk eens met Richard Falk van Princeton dat de
volmaakte stilte in de hele westerse wereld over de bombardementen van Nixon en Kissinger op Noord-Vietnam een teken
aan de wand is voor de ondergang van een beschaving. Nixon
laat Vietnam zonder pardon verder platgooien.369 Is er verschil
met Hitler en Göring in Rotterdam? It’s utterly, utterly disgusting. Waar kan ik schrijven wat ik erover zou willen zeggen? In
de Typhoon? Waar? We zijn machteloos ten opzichte van dit
zinloze geweld. We zijn, zoals Lifton waarschuwt, geïmmuniseerd ten aanzien van deze afzichtelijke misdaden. Wanneer
vallen de schellen van de Amerikaanse ogen?
Bracht twee rozen op het graf van vader. Er waren nieuwe graven bijgekomen. Wanneer ik daar sta te mijmeren en naar de
kruinen van de naaldbomen staar bevind ik me voor een compleet raadsel: life. Den en Rust blijft een bedevaartplaats voor
een eerbetoon aan mijn vader. Dan betrap ik me er tezelfdertijd
op hoe emotioneel afgestorven ik me voel. Ik geloof ook langzamerhand in niets meer en ben steeds minder bij hindert-nietwat betrokken. Laat staan dat ik emotioneel nog warm zou lopen. Het beetje gevoel dat je hier en daar nog opbrengt is veelal geconditioneerd in het verleden, zoals het bezoekje vandaag
aan madame Déliane de Ramaix en haar dochter Pauline Quarles.370 Er zijn nog wel echte en oprechte gevoelens over, maar
ze worden steeds meer overstemd door die kunstmatige façade,
die je gedurende de jaren opbouwt en die dan het naamkaartje
draagt van Willem Oltmans.
Hoe is het gods ter wereld mogelijk dat uitgerekend Marcus
Bakker (CPN) de enige in het parlement is, die gaat interpelleren over wat onze grote bondgenoot Richard Nixon allemaal
in Vietnam uitvreet.
20 december 1972

Kreeg Fré Meis aan de telefoon toen ik de heer Bakker wilde
feliciteren met zijn initiatief. Ze wisten nog niet hoe laat Bakker aan het woord zou komen. Ik belde H. Wit bij de Typhoon,
maar de krant van morgen zat vol. Hij wilde niet dat ik een
stukje doorbelde over Vietnam en Nixon. Wat voor zin heeft
het in De Nieuwe Linie mijn hart te luchten? Je moet juist bij
rechts infiltreren. Koningin Juliana zal ook wel met Kerstmis
over alles onder de zon redekavelen, behalve over de misdadige
369 Toen George Bush in 1991 hetzelfde in Irak deed vond vrijwel de hele wereld, nu inbegrepen Moskou, dit prachtig. Voor mij was er geen verschil met Nixon in Vietnam.
370 Zie Memoires 1925-1953.
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21 december 1972

Droomde van Richard Nixon. Hij was op een cricket- of baseballveld. We spraken samen. Ik betrapte me erop hoe slijmerig
aardig ik eigenlijk tegen de kloot was. Ging naar Marjorie Kellogg om
het te vertellen. Later kwam Nixon naar een bijeenkomst van
de UN Correspondents Association, welke bij iemand thuis werd
371 C.J. Schuurman, Ik luister en antwoord. Fundamentele psychische problemen in binnen- en buitenwereld. Ankh-Hermes, Deventer 1972.
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oorlog in Vietnam, laat staan dat zij dit bloedbad zal veroordelen. Heb de London Times en de Manchester Guardian er maar
eens op nagekeken. Daar doet men ook of er geen vuiltje aan
de lucht is.
Dr. C.J. Schuurman heeft weer een nieuw boek geschreven.371
„Het psychische leven blijkt een volwaardige kant te zijn van
de werkelijkheid, die men niet straffeloos kan negeren.” Hij
spreekt over: „De ademhaling van het leven te leren kennen.”
Casper belde met zijn reactie op Thermos II: „Ik voelde me na
die sauna zo clean, ik wilde niet roken en geen borrel.”
Loet kwam naar me toe. We waren close en intense. Ik realiseerde me opnieuw hoe mooi zijn ogen zijn, althans wat zijn ogen
mij zeggen. Als ik naar hem luister vraag ik me af tot op welke
hoogte hij werd beïnvloed door de jaren dat we in NewYork
samenwoonden. Toen Tieneke binnenkwam was de sfeer in één
klap weg tussen ons. Het komt niet vaak meer voor dat we anderhalf uur samen kunnen praten. Hij vertelde me over de problemen, haat en nijd, tussen afdelingschefs bij de KLM. We vroegen ons af hoe hij nu verder moet met zijn poging om vliegenier te worden.
De heer De Brauw van DS’70 heeft het over de hypocrisie van
Marcus Bakker in de affaire-Vietnam. De Noord-Vietnamezen
zijn geen heilige boontjes, maar wat daar door Amerika wordt
uitgevreten kan natuurlijk helemaal niet.
Van Loet reed ik naar Erik van der Leeden. Hij zag er niet goed
uit, bijna haveloos. Hij was vlees gaan halen. Hij verwachtte
dat ik zou blijven eten. Ik ontdekte eigenlijk nu pas dat hij zich
specialiseert in de elektronenmicroscopie. Ik weet niet precies
wat dit behelst, maar hij schijnt de biologisch-medische kant te
willen opgaan. Ons contact was weer prima. We keken naar
het nieuws over Vietnam. We waren opnieuw close. Er kwam
iemand met een collectebus voor Vietnam aan de deur. We gaven ieder een gulden. Zo geven we dan uitdrukking aan ons
medeleven met de ruïnes in Azië. Eigenlijk dieptreurig.
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gehouden. We hingen uit de ramen om hem door de straat aan
te zien komen wandelen. Bewakers arriveerden via de etenslift.
Wonderlijk zaak, dromen.
Guruh kwam even groeten. Een vriendje, met Loets Amerikaanse boots en kleren aan, lang haar en aardig, bracht hem
naar Schiphol. Hij heeft brieven bij zich voor mevrouw Hartini en Sukmawati. Hij droeg een strak zwart fluwelen jasje en
een groen fluwelen broek met een soort klompschoenen. Zijn
vader zou zijn ogen niet hebben geloofd. Hij liet de sleutels van
zijn flat bij mij achter.
Kerstkaart van Emile van Konijnenburg met een kleurenfoto
die hij van een Balinees masker maakte. Ik belde hem op. Hij
moet opnieuw voor een dag of tien naar het ziekenhuis. Wat is
er met hem? 372
De Amerikanen hebben deze zomer zestig Noord-Vietnamese
ziekenhuizen met de grond gelijkgemaakt.
22 december 1972

Marokko is een heerlijk vooruitzicht. Maar na al het verrichte
werk heb ik noch een officiële overeenkomst noch een behoorlijk voorschot van Bruna gehad. Jan Buis is in de lappenmand en niets is werkelijk geregeld. Nota’s stapelen zich op,
wat me depressief maakt. Toen ik gisteren eindelijk Aurelio
Peccei te pakken kreeg zei hij dat hij woensdag de hele dag had
geprobeerd me telefonisch te bereiken. Maar nadat ik in New
York heb gezien hoe hij La Roche voor het lapje hield geloof
ik hem eigenlijk ook niet meer. 373 Ik heb hem geschreven geen
fondsen te hebben om ook nog naar Thor Heyerdahl in ZuidFrankrijk te gaan.
En dan is er nog de Begemann-affaire die ik via het NVJ-bestuur moet regelen.374

372 Het was zijn laatste levenssteken; hij zou spoedig overlijden.
373 Dat incident heb ik eerder niet in deze memoires opgenomen. Het leek me onbelangrijk, maar nu refereer ik er toch aan.
374 Bovendien had ik een tandarts uit Zeist voor een Medisch Tucht College gedaagd
wegens het uitschrijven van absurde rekeningen, wat ook enige rompslomp veroorzaakte.
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23 december 1972

Hotel Atlas
Lunchte aan het zwembad. Peter genoot totaal. Hij schreef zijn
moeder: „Het is hier in één woord zalig.” En tegen mij: „Wie
van je vriendjes zou hier zo van hebben genoten?”
Het was een lange vlucht met Royal Maroc. Een stop in Tanger. Pas tegen middernacht in onze kamer. Hij sliep weer slecht
en had last van hoesten.
The Herald Tribune publiceert een Times-hoofdartikel: TERROR
FROM THE SKIES. Zo is het precies. Het is terreur, niets anders.
En een woordvoerder van het Pentagon durft nog steeds zonder blikken of blozen te verklaren: „We do not strike civilian
targets.” Maar ze gebruiken B-52 bommenwerpers. Er werden
om Kerstmis te vieren door Nixon en Kissinger 20.000 ton explosieven in twee dagen afgeworpen, gelijk aan de bom van
Hirosjima. De Times: „Administration spokesmen have reported that this brutal assault is intended to convey to North Vietnamese leaders President Nixon’s displeasure over Hanoi’s intransigence at the Paris peace talks.” En dan volgt een belangrijke passage: „Only last week, however, a responsible American official in Paris indicated that the impasse (in the peace
talks) centered on President Thieu’s insistence, backed by President Nixon, that any agreement specifically recognize Saigon’s authority over all of South-Vietnam. This amounts to a
demand that the Communists acknowledge a defeat they have
not suffered on the battlefield.” Wat wordt er door Nixon en
Kissinger een ontzettend smerig spel gespeeld! Het lijkt wel of
niemand er aandacht aan wil besteden.375
Anthony Lewis verwoordde dit vandaag perfect. Hij schreef:
„One of the terrible aspects of the massive new America bombing campaign against North-Vietnam has been the inertness of
the response in many quarters; worst of all has been the failure
of a single person in the United States Government to break
with a policy that many must know history will judge a crime
against humanity. To send B-52s against populous areas such as
375 Herald Tribune, 23 december 1972.
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Haiphong or Hanoi can have only one purpose: terror. It was
the response of a man (Nixon) so overwhelmed by his sense of
inadequacy and frustration that he had to strike out, punish and
destroy.”376
Kerstmis 1972

Ik ben vanmorgen de eerste idioot in een handdoek gedraperd
aan de pool. Helaas hangen er sluierwolken voor de zon. Het
hotel is inmiddels hartstikke vol en daardoor eigenlijk niet te
harden. We zullen het ermee moeten doen.
James Reston beweert dat je Nixon niet met Hitler kon vergelijken. Ik schreef hem een briefje dat Nixon inderdaad geen
snorretje droeg, maar dat het uiteindelijke resultaat van de kerstbombardementen op volmaakt onschuldige mensen in Azië gelijk stond met het bombardement op Rotterdam, dat ik me
trouwens maar al te goed herinner. De as van de vuurzee in
Rotterdam daalde boven De Horst in Bosch en Duin neer. Je
bent in Agadir trouwens van alle actualiteiten verstoken. Ik denk
aan de aarde in Noord-Vietnam, die moet beven onder Amerikaanse bombardementen.
Peter trekt al minstens een kwartier baantjes in een nog leeg
zwembad, want „men” slaapt immers uit omdat het Kerstmis
is? Ik lees, lees, lees.
„The structure and physiology of the brain furnish no explanation of the psychic process. The psyche has a peculiar nature
which cannot be reduced to anything else (…). Without consciousness there would, practically speaking, be no world (…).
Consciousness is a precondition of being (…). The carrier of
this consciousness is the individual.” En verderop: „Man is a
microcosm, a reflection of the great cosmos in miniature
(…).”377
Peter was al een uur weg; hij is op het strand. Ik zat bij een
haardvuur te lezen. Ben hem gaan zoeken en ging op het
Agadirse stille strand wachten. Toen zag ik hem in de verte uit
een duin komen aanhollen. Er waren wel enige Marokkaanse
reflectantjes geweest die wat wilden, maar ze zijn niet direct
zijn kleur. We liepen samen langs het strand terug. Hij ging slapen.
Kurt Waldheim had een oproep gedaan tot vrede in Vietnam.
Nixon lachte hem natuurlijk uit. Nixon is, precies zoals ook
376 Idem. Toen ik dit artikel op 4 juli 1991 terugvond heb ik het naar Anthony Lewis in
Boston gezonden met de vraag: „What was the difference with George Bush bombing Iraq back to the pre-industrial age?”
377 C.J. Jung, The Undiscovered Self, Little, Brown & Company, Boston 1957.
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26 december 1972

Vandaag was het weer slecht. We namen de bus naar een nabijgelegen stad en bekeken de markt. Ik haat het om op een
groepstour te gaan, daarom splitsten we ons meteen af. Armoede heerste alom. Gisterenmiddag zijn we gaan fietsen. We constateerden dat dit soort bezoeken aan verre landen eigenlijk
neerkomt op een vorm van pottenkijkerij naar misère. We dronken ergens op een terras koffie alwaar twee oudere Britse nichten ons adviseerden een sauna in Agadir te bezoeken. Dit advies
hebben we opgevolgd. We zijn tegen 19.00 uur naar dit etablissement naast de Salam cinema gegaan. Entree twee diram.
Een masseur 10 diram. We werden bij twee van deze heren binnengeleid: de één buitengewoon gezet en dik, met één oog en
het andere out of focus; de andere masseur was al even unheimisch.
Er waren drie catacomben vol naakte lichamen. Het deed aan
een Fellini-film denken. Eigenlijk masseerde iedereen iedereen, een soort massaal „seksueel knijpen” zoals Erwin Aschmoneit dit placht te omschrijven. Peter werd van de situatie ter
plaatse misselijk. We maakten dan ook rechtsomkeert en gingen terug naar het hotel, gedeprimeerd geraakt door wat we
hadden gezien.
Peter had op het strand een student ontmoet die hem had gezegd dat Marokko dringend een revolutie nodig had. Een ober
die ons bediende zei ongeveer hetzelfde.
Schreef André Spoor dat ik de artikelen van Eddy Lachman uit
Washington in de NRC maar slap gelul vond, in vergelijking met
waar Nixon & Co in de wereld mee bezig waren. Schreef een
tweede brief naar Raymond Price op het Witte Huis380 met
scherpe kritiek op het Amerikaanse gedrag in Azië.
378 Herald Tribune, 25 december 1972.
379 Herald Tribune, 25 december 1972.
380 Richard Nixons chief speech writer die ik sinds 1968 kende.
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Barbara Applegate het uitdrukte, bezig wraak te nemen omdat
hij barst van minderwaardigheidsgevoelens.
Opnieuw vraagt de Times: WHICH AMERICA?
„In the same week that American astronauts fired their spacecraft home from the moon, American pilots fired bombs that
broke through the heavens over a peasant nation in Asia (…).
Are we now the enemy – the new barbarians?”378 Dat is precies
zoals ik het ook zie. Ook James Baldwin luchtte zijn hart in een
brief aan de Tribune. Mijn oude vriend Joseph Kraft veroordeelt
„the senseless terror, which stains the good name of America”.379
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27 december 1972

Peter is naar het strand. Hij wordt lekker bruin. Hij zei tegen
me: „Willem, wat zijn we bevoorrecht.” Dit zou ik zijn moeder willen schrijven.
Vercors schrijft in Le Monde precies wat ik – indien ze me het
zouden hebben toegestaan – in De Typhoon had willen zeggen.
„Où est la différence? Entre l’écrabouillage de Guernica par les
avions de Hitler et l’écrabouillage de Hanoi par ceux de
Nixon, où est la différence?”381 Vercors noemt eveneens Warschau en Rotterdam. Vercors kan zich in een vooraanstaand
Frans blad veroorloven Nixon met Hitler te vergelijken; in
Holland krijg je een proces aan je broek, zoals in de dagen dat
„Johnson moordenaar” werd geroepen. Waar blijven de Den
Uyls, Wiegels, Van Mierlo’s? Zelfs Bernard Haitink heeft een
protesttelegram naar de Amerikaanse ambassadeur Middendorf
in Den Haag gezonden. Het schijnt overigens dat Nixon zelf
voor de kerstdagen nu een pauze in bombardementsvluchten
heeft gelast.
28 december 1972

De London Times 382 meldt dat Nixon zijn moordende aanvallen
voor 36 uur had gestaakt om de viering van het kindeke Jezus in
de kribbe te Bethlehem te eren. Nu zijn ze weer hervat. Reeds
400.000 van de een miljoen inwoners van Hanoi hebben de
stad verlaten.
De New York Times komt opnieuw op de oorlog terug in een
hoofdartikel: WHAT TO DO? Ook de Times lijkt met stomheid
geslagen over „the muted popular outcry” tegen Nixons wangedrag. „The apathetic withdrawl of concerned citizens and
their representatives in Congress” lijkt in een gevoel van hopeloosheid en berusting te zijn overgegaan. „It need not and must
not be,” aldus de Times. De krant neemt aan dat, nu na Nixon
in november „a formidable mandate at the polls” had gekregen, hij van mening is dat hij zijn gang kan gaan. Maar Nixon
behaalde die overwinning door „a false promise of peace at
hand”.
Robert Escarpit vraagt zich in Le Monde af wat het verschil is
tussen een stad die door een aardbeving wordt verwoest of een
stad die wordt platgegooid als Hanoi. „Le bombardement fait
partie d’un rite qui s’appelle la guerre, et que depuis que le
monde est monde les hommes se sont attendus à mourir dans
les guerres. Mais je pense aux autres, à ceux qui ne meurent
381 Le Monde, 26 december 1972.
382 The London Times, 27 december 1972.
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383 Le Monde, 28 december 1972.
384 Assistant Dean of the Yale Divinity School.
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pas.”383 Hij roept op tot solidariteit met wat in Noord-Vietnam
gebeurt. Hij heef natuurlijk gelijk. De wereld doet of haar neus
bloedt.
James Reston spreekt in zijn commentaar over „Nixon’s power without pity”. Ook deze commentator zegt dat Nixon de
indruk wekt te zijn gaan bombarderen „not as a necessary instrument of war, but as a brutal weapon of negotiation, and that
he feels free to turn the bombing on or off as he pleases (…).
The interesting thing is how the President reacted to all this,
using power without pity and without consultation and without any personal explanation.” Ze spreken allemaal wel veel
over Nixon, maar het is duidelijk dat Kissinger even schuldig
is aan deze oorlogsmisdaden. Michael Allen384, een van de vier
Amerikanen die in december Hanoi bezocht, doet verslag van
zijn bevindingen in de Herald Tribune. Hij beschrijft ten hemel
schreiende toestanden.
Je zou vergeten dat we verondersteld worden van de vakantie in
Marokko te genieten. Vanmorgen aan het zwembad heb ik Peters moeder een briefje geschreven dat ik wenste dat zij kon
zien hoe Peter hier genoot. Het weer trekt op. Het lijkt toch
een mooie dag te worden. Ik heb aan Willem Piël van Silver
Tours gevraagd wat minder naar Peter te gapen. „Hij is ook zo
mooi: het hele zwembad, leeftijden van 10 tot 60 jaar, smult
ervan.”
We waren op het strand. Peter gaat dan rennen en springen
(duikelen) en verdwijnt aan de horizon voor een tijdje. Ik lag
op een duintop en een Marokkaanse jongen in kale jeans met
een rode wollen muts kwam bij me liggen. Hij was eigenlijk
vies. Zijn kauwgom gaf hij door in de mond van een passerend
ventje. Hij wreef maar over mijn benen en vroeg tenslotte
twee diram, which was okay. Later ging ik Peter zoeken. De ene
na de andere jongen meldde zich aan. Ik begrijp niet hoe toeristen hun hart aan hen kunnen ophalen. Om te beginnen willen ze bijna allemaal, als puntje bij paaltje komt, naaien. Dat
valt af. Wat blijft erover? Eigenlijk vind ik dit grof misbruik
maken van human beings. Het zijn natuurlijk de toeristen die
deze jongens zo hebben getraind. Een militair op een brommer
vroeg of ik met hem mee ging. Een ander klein baasje vroeg
om geld voor zijn moeder.
Verder was het op het strand absoluut zalig. De lucht was blauw.
De golven leken niet vervuild. Ik trimde in looppas en voel me
of ik weer bergen kon verzetten. Je ademt hier een brok pure
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natuur in. Ik werk aan het voorwoord van mijn Club van
Rome-boek. Peter leest Aimez-vous Brahms van Françoise Sagan.
Gisteren zagen we op de markt een man met een geitje om zijn
nek. Hij hield de poten op zijn borst samen. Het dier stootte
hartverscheurende kreten uit. Weet zo’n beest dat op weg is
naar de slachterij? Eigenlijk zijn we allemaal primitieve Nixons
en doen dingen wanneer de omstandigheden er gunstig voor
zijn, maar die natuurlijk helemaal niet door de beugel kunnen.
We worden geconditioneerd om geitjes te consumeren en wat
doen we eraan wanneer ons verstand is gerijpt en ons de ogen
opent voor dierenleed? Niets.
29 december 1972

Het is het mooiste weer van de wereld.
30 december 1972

Agadir – Amsterdam, Royal Air Maroc
Heb geen zin iets te schrijven totdat ik weer alleen ben.
Kocht alle kranten die ik kon krijgen. De Vietnamese crisis
blijft me diep beroeren.
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31 december 1972

Amerbos 205
Op de laatste dag in Marokko kondigde Peter zijn vertrek naar
West-Duitsland aan, wat, althans voor een aantal uren, een
domper op onze heerlijke reis zette. Maar we wisten deze tijdelijke somberheid te overkomen. Na een voorspoedige terugvlucht gingen we gisteravond naar een uitvoering van Jasperina
de Jong. Er waren wel een paar teksten die me iets zeiden. Verder observeerde ik voornamelijk een jongen uit de band. Vond
hem veel aardiger dan Jasperina, die een bitchy indruk op me
maakt.
Peter is weg. Ik bracht hem naar Schiphol voor een vlucht naar
München. Hij is drie dagen bij Siegfried. Het viel me op toen
ik afscheid van hem nam dat ik niet geroerd was als anders. Dit
wordt dan „het rijpen naar volwassenheid” in een relatie genoemd. Wat een verlies!
In de kerstboodschap van koningin Juliana komt het woord
Vietnam natuurlijk niet voor. De wereld staat in brand (ergens
althans) en hare majesteit spreekt over: „Dan merk je, dat je
van Gods geslacht bent en dat van al wat waar is de hoogste
waarheid het enige is wat je eigenlijke bestemming verwerkelijken kan.” Majesteit, vertel me: wat is de hoogste waarheid
voor die honderdduizenden doden, die in tien jaar krankzinnige oorlog in Vietnam overhoop zijn geschoten, door napalm
werden verbrand òf voor het leven geestelijk of lichamelijk
werden verminkt? Hoe krijgt zij het voor elkaar ons op een
dergelijk verhaal te trakteren?
De Volkskrant is gelukkig met een goed hoofdartikel gekomen:
NIXON DE RAMPZALIGE. De man werd massaal gekozen omdat
hij vrede beloofde – maar dat deed hij in 1968 immers ook. Ik
heb er toen met mijn neus opgezeten. En in plaats daarvan
zendt hij 1400 bommenwerpers naar Hanoi „om van onpeilbare hoogte materiaal en mensen (let op deze volgorde) in
Noord-Vietnam blindelings plat te gooien.” Zelfs vraagt deze
keer De Telegraaf: WAAROM? Het blad eist een verklaring van
Nixon waarom hij tot deze verhoogde moordpartij is overgegaan. NRC Handelsblad is met een het-kan- vriezen, het-kan275
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dooien-commentaar gekomen; als gewoonlijk. Ze vragen daar
ook wel waarom Nixon en Kissinger dit hebben gedaan, maar
niemand, helemaal niemand, zegt precies waar het op staat.
Misschien doet De Waarheid dat wel, maar daar heb je niets aan.
Tegen 11.45 uur arriveerde ik in Bilthoven om oudjaar te vieren. Mam wachtte me aan de deur op. Broer Theo was er met
zijn vrouw en ook tante Jetty.
Het duurde niet zo erg lang of ik kreeg hooglopende ruzie met
Theo over de bombardementen op Vietnam. Mam vond het
naar en hield zich afzijdig. Maar zelfs tante Jetty fluisterde me toe
het met me eens te zijn deze keer. „Nixons aanvallen op Hanoi
hadden niets te maken met Hitler of Rotterdam”, aldus Theo,
„maar met Harry Truman en de bom op Hirosjima.” Dit
standpunt had J.G. Heitink gisteren in De Telegraaf verkondigd.
Hij schreef dat Amerika voor Zuid-Vietnam vocht, zoals het
ook in NAVO-verband voor Nederland of Noorwegen zou
knokken. We weten waar meneer Heitink zijn „informatie”
gaat halen.385 Voor zo iemand staan de regeringen van Den
Haag en Oslo op eenzelfde niveau als de door Amerika opgedrongen Quislings in Saigon. Wond me er zeer over op dat een
broer van mij het voor een gek als Nixon opnam.
Bovendien stond later Willem Duys aan, met zijn onechte,
goedkope en laag-bij-de-grondse gemeenplaatsen, waar het
massapubliek in dit land zo verrukt over is. Ook meneer Luns,
die andere ordinaire proleet, heeft weer zijn jaarlijkse commentaar aan redacteur H.F. van Loon van De Telegraaf gespuid.
Van Loon pepert het nog eens in: Luns blijft samen met prins
Bernhard, mr. G.B.J. Hiltermann, Willem Duys en Harm van
Riel een van de idolen van de zwijgend meerderheid. Je zal er
bij worden genoemd! Dit jaar beklaagt Luns zich over de „uiterst linkse intelligentsia die de vrijheid van het koninkrijk ondermijnt„ Hij vervolgt: „Ik sta verbijsterd over het volstrekte
gebrek aan kennis van zaken en kennis van de geschiedkundige
waarheid bij een deel van onze jeugd. Door een groot gedeelte
van de pers – waarbij ik De Telegraaf graag wil uitzonderen –
wordt er ook van alles aan gedaan die ideeën te verbreiden. De
linkse beïnvloeding wordt heel deskundig en met grote middelen aangepakt.” Verder stak hij een extra veer in het achterste
van Max van der Stoel. Dan weet je hoe laat het is. Van der Stoel
spande zich immers in om een onderzoek naar het NieuwGuinea-beleid van Luns te helpen voorkomen! De ene dienst is
in Den Haag altijd de andere waard. Luns beschouwt Van der
385 Bij de Inlichtingendiensten. De Telegraaf, 30 december 1972.
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1 januari 1973

Ik heb Wim Klinkenberg gebeld en gevraagd wat hij ervan
dacht wanneer we met bijvoorbeeld 100 intellectuelen een beroep op de regering zouden doen om de Nederlandse ambassadeur in Washington terug te trekken uit protest over de carpet
bombing in Vietnam. We kwamen overeen dat we het voorstel
met Jaap Jansen zouden bespreken. Jaap was weer niet thuis.
Intussen stopte Nixon de bombardementsvluchten. Doorzetten of niet?
Anthony Lewis publiceerde opnieuw een beschouwing gericht
tegen de waanzin van Washington. Hij citeert Columbia pro386 De Telegraaf 31 december 1972. In 1973 zal ik een hoogst twijfelachtige ontdekking
doen over Max van der Stoel en sovjetpremier Aleksei Kosygin.

277

Amsterdam

Stoel „als één der evenwichtigste leden van de huidige PvdA.
die er op het ogenblik zijn (…). Van alle mensen uit die richting zou hij het buitenlandse beleid nog het beste uitvoeren.”386
Weer een jaar weggewaaid. Ben het liefste alleen bij de jaarsovergang. Leg de telefoon eraf. Casper is deze dagen trouwens
in Denemarken. Prefereer het zo. Wilde ook niet in Bilthoven
blijven. Zou best bij mam hebben willen zijn, maar de rest van
de familie zijn eigenlijk al „vreemden” voor me. Buiten knettert en knalt het vuurwerk van idioten, die denken dat ze op
die manier het nieuwe jaar moeten inluiden. Duys vroeg Mies
Bouwman een wens te doen. Ze aarzelde en kwam toen aanzetten met 75 procent geluk in het gezin… Geen hond durft
zelf het woord Vietnam of vrede in de mond te nemen, wie
weet uit vrees om door Luns voor extreem-links te worden
uitgekreten.
Theo begon ook nog eens over mams aandelen. Hij had berekend dat we met z’n drieën reeds 30.000 gulden per persoon
verloren hebben, omdat mam niet naar hem wilde luisteren en
zij wel de adviezen van de notaris opvolgt. Om die reden werd
broer Hendrik in Zürich ingeschakeld om mam te overreden,
maar dat lukte ook niet. Hij reisde weer af. Theo zei overigens
dat hij zowel van de AMRO (de heer Barents) als van de notaris
(mevrouw Van de Berge) brieven had ontvangen dat ze akkoord gaan met zijn voorstellen, maar mam doet het niet. Zij
zegt dat men haar juist adviseerde niet te doen wat Theo voorstelde. Ik moet er zelf maar eens induiken. Het is natuurlijk een
uiterst nobele houding om te doen of je neus bloedt, maar
wanneer het werkelijk om dergelijke bedragen gaat zou het
stom zijn die zonder meer aan de crooks in Den Haag af te dragen.
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fessor Lionel Trilling in diens Thomas Jefferson-lezing in
Washington: „That society itself is insane, and when this is understood, the apparent aberration of the individual appears as
rationality, as liberation from the delusions of the social madness.” Dan vervolgt Lewis: „If the elected leader of the greatest
democracy acts like a maddened tyrant, and not one person in
his government says the feeblest nay, it’s hard to argue against
R.D. Laing’s view that ours is a lunatic society. ”387 Ik zit op de
golflengte van Lewis, Lionel Trilling en R.D. Laing en helaas
niet op die van broer Theo. Eigenlijk zou ik Lewis’ beschouwing vandaag in Bilthoven willen voorlezen, ook al zou het
niets helpen.
Het is nevelig en kil, met een straaltje zon als ik bij het graf van
vader ben. Maar twee luidsprekende dames in zware rouw gedompeld verstoren mijn concentratie. Bij mam waren oude
vrienden uit Kaapstad op bezoek. Dan praat zij over die dagen.
We gingen in Kerckebosch in Zeist eten. Ik observeerde eigenlijk alleen mam. Ze leek zeer in haar nopjes. Om nooit
meer te vergeten. Ik botste opnieuw met Theo over de vraag
of Future Shock388 een middelmatig boek was. Ook stak hij opnieuw de draak met mijn dagboek. Eerder had hij al geadviseerd er een Guy Fawkes Day brandje van te maken. Nu zei hij
berekend te hebben dat een analyse van mijn dagboeknotities
250.000 gulden zou kosten. Ik kon vast beginnen met de vernietiging van mijn dagboeken tot 1965.389

Newsweek noemde het gedrag van Nixon en Kissinger in Viet387 The New York Times, 30 december 1972.
388 Alvin Toffler, Future Shock, Bantam Books, New York 1970.
389 In 1991 bevinden mijn dagboeken tot het jaar 1968 zich in drieëndertig dozen in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
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2 januari 1972

Henk Hofland doet in zijn wekelijkse kolom in de Haagse Post
ook een duit in het zakje over Vietnam. Alhoewel hij constateert dat Nixon en Kissinger land en volk hebben „bedrogen
en opgelicht” door aan de vooravond van de presidentsverkiezing de indruk te wekken dat vrede nabij was, merkt hij op:
„Niettemin moet er voor de bombardementen een verklaring
zijn, die althans vanuit het standpunt van degene die ze heeft
bevolen, redelijk is.”391 Vanuit de Rijkskanselarij in Berlijn leek
390 Newsweek, 1 januari 1973.
391 Haagse Post, 3 januari 1973.
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nam gebaseerd op „the heaviest bombing campaign in the history of warfare.” In een gesprek in oktober, voorafgaande aan
zijn herverkiezing had hij nog gezegd: „When I tell you I am
completely confident that we are going to have a settlement,
you can bank on it.” „What went wrong,” aldus Newsweek, want
Nixon „called on virtually the entire US air armada in Southeast-Asia to do the job.” Om te beginnen werden 55 bommenwerpers neer geschoten, daar spreekt ook nooit iemand over.
Piloten worden in gevangeniskleren in Hanoi tentoongesteld.
Senator Edward Kennedy heeft gezegd dat wanneer Nixon en
Kissinger nu geen einde aan de oorlog maken „the Congress
will end it for them”. Miserabele grootspraak. Het Congres zit
al jaren op een houtje te bijten terwijl een handje vol basterds in
het Witte Huis de dienst uitmaken. Niemand begrijpt waarom
meneer Nixon juist op dit moment de CIA-directeur Richard
Helms de laan uit heeft gestuurd. Hij wordt ambassadeur in Teheran. Een nieuwkomer, „a tweedy economist” James Schlesinger van de Atomic Energy Commission, is in zijn plaats benoemd. Ze doen maar raak.
Zelfs Stewart Alsop vraagt zich in zijn wekelijkse beschouwing
af: „What is Mr. Nixon going to do now? Nuke Hanoi? Hit
the dikes? Or just go on bombing North Vietnam till hell freezes over? (…) His own answer for the moment seems to be:
bomb the bejesus out of North Vietnam. It is conceivable, of
course, that this may turn out to be an adequate answer, that the
negotiations will start again and lead to an agreed settlement.
Henry Kissinger is said to believe that there is a 50-50 chance of
such an outcome, and Henry Kissinger is no fool. But if there is
no such outcome, the President can surely not go on bombing
the bejesus out of North Vietnam for ever. To do so would
make the United States look like a bully and a brute, and what
is more, an ineffective bully and brute.”390
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het redelijk Rotterdam plat te gooien opdat Nederland zich
zou overgeven. Wat is dit voor geklets?
Ondertussen heeft prins Bernhard de wereld opgeroepen India,
Nepal en Bangla Desh te helpen bij het redden van de tijger,
aldus de koninklijke nieuwjaarsboodschap van het Wereld Natuur Fonds.
Art Buchwald verslingert zich in een humoristisch verhaaltje
dat Nixon, de „peace-candidate”, is voorgedragen voor de Nobelprijs. Tijdens de discussie over de toekenning wordt het argument aangevoerd dat de VS over 100 B-52-bommenwerpers
beschikken die thans door Noord-Vietnam systematisch worden afgeschoten. Dat is de verdienste die met de Nobelprijs
dient te worden onderscheiden. Zo’n „verhaal” kan je alleen
houden in een land waarop nog nooit één bom uit een vliegtuig werd afgeworpen.
3 januari 1972

De NVJ heeft minister Schmelzer over het incident in Washington met meneer Begemann geschreven. De brief is niet echt to
the point, want de directe quotes van Begemann tegenover de heer
Barney staan er niet exact in.392 We zullen zien wat het uithaalt.
Het Amerikaanse Congres dreigt Nixon eindelijk de fondsen
voor de oorlog te zullen afknijpen indien de waanzin niet wordt
stopgezet.
4 januari 1973

The New York Times schreeuwt moord en brand dat Henry Kissinger en minister van Buitenlandse Zaken William Rogers gewoon hebben geweigerd voor de belangrijkste commissies uit
het Congres te getuigen over de stand van de oorlog. Het blad
citeert een telegram uit Hanoi van Telford Taylor, een gepensioneerde generaal en law professor aan de Columbia University,
die bevestigt dat Amerikaanse bommenwerpers het grote Boh
Mai Hospitaal met de grond gelijk hebben gemaakt. Intussen bagatelliseerde de woordvoerder van het Pentagon, Jerry Friedheim, dat er slechts „some limited accidental damage” was aangericht.
Olaf Palme is de enige westerse leider die de Amerikanen razend maakt en het aandurft de bombardementen op NoordVietnam met nazi-gedrag te vergelijken. Op televisie is een
vraaggesprek met Palme geweest. Hofland schrijft dat Palme
een nuance in zijn veroordeling aanbracht door achteraf te zeg392 Zie bijlage 30, tekst van NVJ brief d.d. 2 januari 1973.
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4 januari 1973

Casper kwam. We zijn naar Thermos gegaan. Hij is veel relaxter en losser nu en geniet intens van de stoom. Richard Thieuliette was er ook. Ik vond dat hij er erg slecht uitzag. Hij heeft
ook een zwak voor Casper. Hij had Krishnamurti ontmoet en
scheen er onder de indruk van. Hij was niet helemaal duidelijk
waarom, maar hij sprak er een tijdje over. Hij heeft het niet
meer over films. Hij is ook nog steeds bezig met astrologie en
puzzelt sterrenbeelden uit. Ik vond hem verward.
5 januari 1973

Joseph Kraft is van mening dat Nixon en Kissinger „launched
12 days of murder-bombing to give Hanoi a foretaste of what
would happen if, in fact, the Communist did break the ceasefire.”393 Kraft houdt het voor mogelijk dat Kissinger er zelfs tegen zou zijn geweest, en dat hij dan toch wel erg weinig heeft
gedaan om Nixon tegen te houden. Trouwens leden van Henry’s staf spraken zich openlijk uit voor de bombardementen.
Kraft weet ook te melden dat binnen het Pentagon en de CIA
oppositie bestond tegen de platgooimentaliteit.394 Kraft, die in
Washington op het hoogste niveau contacten heeft, is door393 The New York Herald Tribune, 5 januari 1973.
394 Dezelfde mentaliteit die in 1991 door George Bush in Irak werd toegepast.
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gen, niet de Amerikaanse politici en militairen met de nazi’s te
hebben willen vergelijken, maar alleen dat de resultaten van de
bombardementen een overeen komst vertoonden met nazimisdaden. „Het zal veel mensen hoofdbrekens kosten,” aldus
Hofland „om het standpunt van de Zweedse premier geheel te
doorgronden.” Het is duidelijk: wanneer je de resultaten van
de bombardementen terecht vergelijkt met nazi-optreden, dan
zijn „dus” de breinen van de heren politici en militairen in de
VS die die vernietigingsaanvallen hebben laten uitvoeren nazibreinen. Hoe anders? Waarom schrijft Hofland dit niet gewoon? En houdt Palme zich niet aan zijn oorspronkelijke
tekst?
Een Amerikaanse rechter heeft de 29-jarige homosexueel, Michael Dodd, niet voor zijn veroordeling voor moord naar een
gevangenis durven zenden omdat het vrijwel zeker zou zijn dat
hij door medegevangenen eerst zou worden verkracht en vervolgens gedood. Het schijnt schering en inslag te zijn in Amerikaanse gevangenissen dat je je leven als veroordeelde homo
niet zeker bent.
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gaans prima ingelicht. Misschien is daarom Richard Helms van
de CIA afgetreden.
Bracht een nieuwjaarsbezoekje aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Zij zette haar bril op en las de lijst van mijn interviews.
Ze vroeg zich af of het niet beter was minder gesprekken te
publiceren. Ik benadrukte dat ik de meeste geïnterviewden eigenlijk zakken vond. Waarop zij een Frans gezegde citeerde:
„On peut pas s’enricher sans se sâler un peu”. Maar ik bedoelde
meer zakken, door de manier waarop ze elkaar afkraakten, op
elkaar afgaven en openlijk blijk gaven van minachting.
Bij de NOS liet Klaas Jan Hindriks me een uur wachten en
kwam toen met een serie negatieve vragen. Toch is er wel wat
met hem te doen. Toen ik zei een actie te willen ontketen om de
ambassadeur in Washington terug te roepen reageerde hij onmiddellijk met: „Daar doe ik aan mee.”395
Kees Hageman nam een uitstekende foto.396 Ik stelde hem voor
aan Casper van den Wall Bake en vroeg of hij niet mee zou
kunnen doen in het modellen-circuit. Later belde hij me op:
„Die jongen is veel te aardig om een model te worden.”
Vervolgens ontmoetten Wim Klinkenberg en ik, Jaap Jansen
bij Van Genneps uitgeverij. We stelden een tekst op en legden
een lijst van namen aan van mensen die we wilden vragen mee
te doen. Het ziet er naar uit dan mijn initiatief werkelijkheid
wordt. Jaap vond wel dat er waarschijnlijk mensen bij zouden
zijn die meededen, maar meer zoals er Nederlanders waren geweest die zich op 20 april 1945 nog bij het verzet hadden aangesloten.
Milo Anstadt vroeg, toen ik hem uitnodigde mee te doen met
onze oproep, of ik Henk Hofland had gevraagd: „want hij liet
toch in de HP doorschemeren dat Nixon gek was?”
„Misschien juist vanwege dat laten doorschemeren, zal ik Hofland nooit vragen,” zei ik. Het enige wat Hofland indirect
schreef was: „Hoe machtiger een man is, hoe onwaarschijnlijker het wordt dat er een onderzoek zal worden gedaan naar zijn
geestelijke vermogens.” Als dat de heldendaad is waarom we
Hofland hierbij zouden moeten halen is het voor mij onvoldoende. Trouwens, Anstadt zelf wilde eerst anderen raadplegen.
Wigbold van Het Vrije Volk vond dat hij als hoofdredacteur niet
mee kon doen. Je leert ze wel kennen bij zo’n actie. Bibeb zei
direct „ja” evenals Anton Constandse, Harry Mulisch, Jan
Blokker, Peter Schat en anderen.397
395 Klaas Jan Hindriks was bij de NOS de opvolger van T. Neelissen.
396 Zie volgende deel Memoires 1973 – 1974.
397 Ontving een aardige brief van U Thant, zie bijlage 31.
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6 januari 1973

7 januari 1973

Hoe moeten we verder? Gisteravond had Jaap Jansen nog niemand. Mijn hoop is op Wim Klinkenberg gevestigd.
Dr. Max Euwe antwoordde: „Dit gaat me te ver.” Mies Bouman antwoordde me: „Waarom laten we de Amerikaanse ambassadeur hier niet weggaan?” Maar ze deed mee. Hans Heg
deed mee en stelde voor er een krantenadvertentie van te maken, maar dat kost veel geld. Wim heeft griep. Ik ben op eigen
kracht nu op 58 namen gekomen. Ook Wim heeft nog niemand. Prof.dr. H. van der Tweel: „Nee, ik vind dit te bizar.” Ik
denk dat het minder bizar is een ambassadeur voor overleg terug te roepen dan waar Nixon-Kissinger mee bezig zijn. René
Eijbersen van NCRV: „Ach er zijn zoveel acties” en hij deed niet
mee. Milo Anstadt beloofde Hofland, Brugsma en Erik de Vries
te bellen maar heeft het niet gedaan of ze hebben nee gezegd.
Prof.dr. B.V.A. Röling heeft tegen Jaap Jansen gezegd niet mee
te doen: „Want het gesprek moet open blijven.” Eli Asser reageerde: „Behalve mij, want ik doe niet mee.” Jan Vos: „Ik sta
er helemaal achter, maar ik doe niet mee.”
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Professor W.H. Nagel, criminoloog in Leiden, zei niet alleen
dat hij mee wilde doen, hij wilde ook over Luns spreken. De
heer Han Hoekstra vond het „een verschrikkelijk aardig idee”,
maar deed niet mee. Professor dr. B.W. Schaper belde terug.
Hij deed mee maar stelde voor de tekst iets te veranderen, wat
we dus hebben gedaan. Fotograaf Ed van der Elsken: „Nee ik
doe niet mee.” Sybren Polet: „Prima gedachte, helemaal mee
eens.” Toen ik Hedy d’Ancona belde deed ze mee, maar vroeg:
„Moet ik niet een centje storten?” Uitgever Van Oirschot antwoordde me: „Ik vind het een dermate lachwekkende motie,
dat ik er niet aan mee doe.” Renate Rubinstein: „Nee, daar
ben ik het niet mee eens, dat onderteken ik niet.”
Ik aarzel iedere keer weer als ik iemand opbel om een handtekening te vragen. Ik haat het om iemand om een gunst te vragen, wie het ook is. Maar wanneer je de opnamen ziet uit Vietnam, en wat daar door de gekken uit Washington wordt aangericht, is het aansteekmechanisme voldoende om over dergelijke
bezwaren heen te stappen. Ik heb nu ongeveer dertig ja-zeggers en Wim en Jaap zijn ook bezig.
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8 januari 1973
Aan de redacties:
Heden hebben de op bijgaande lijst vermelde Nederlanders het hieronder volgende verzoek gericht tot de regering (het Kabinet van de Minister-president) en het
Parlement (Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer):
„Ondergetekenden zijn van mening dat zolang de Verenigde Staten van Amerika een niets en niemand ontziende oorlog blijven voeren in Indochina, Nederland
niet op ambassadeursniveau in Washington vertegenwoordigd dient te zijn. Zij verzoeken de regering
daarom de ambassadeur onmiddellijk terug te roepen.”398

Was gisteren de hele dag aan de telefoon. Ben uitgeput, maar
dat is het minste dat men voor de mensen in Vietnam onder
een bommenregen kan doen. Vandaag hebben Jaap Jansen en
ik de zaak verder uitgewerkt, de uiteindelijke lijst opgesteld en
de media op de hoogte gebracht. Nu heb ik er genoeg van. We
hebben ook aan Associated Press en de Herald Tribune in Parijs
gedacht. Flora Lewis belde terug. Vanavond kwam AVRO’s Televizier al met onze tekst. Perfect.
Uiteindelijk had Hofland tegen Anstadt gezegd het er wel mee
eens te zijn, maar over andere outlets te beschikken om zijn ongenoegen te spuien. Ja, dat hebben we gezien. En Klaas de
Vries, VARA, had nee gezegd. Ben niet in staat alles op te tekenen wat er gebeurde.
9 januari 1973

De Telegraaf zwijgt onze actie dood. De Volkskrant een miniberichtje, Algemeen Dagblad niets, Trouw wel iets meer. Cees Meijer van De Typhoon vond dat hij al over Nixon had geschreven
en nu waren de bombardementen toch stopgezet. Ook noemde Meijer ons „het bekende clubje” en deed niets. Peter belde
dat ik op het radionieuws was geweest. Er is wel wat over te
doen.
De GPD-bladen, Utrechts Nieuwsblad en Gooi en Eemlander hebben er grotere berichten van gemaakt, met een foto van Rijnhard baron Van Lynden, die terug zou moeten komen. De
Nieuwe Linie heeft nog op het nippertje ons artikel meegenomen plus de volledige lijst van ondertekenaars.399
398 Zie volledige lijst ondertekenaars, bijlage 32.
399 De Nieuwe Linie, 10 januari 1973.

284

12-01-2004

20:16

Pagina 285

400 The New York Times van 10 februari 1973 meldde ons initiatief.
401 In die dagen geloofde ik nog dat Hofland de waarheid sprak. Gezien zijn houding
de afgelopen 20 jaar ten aanzien van mij geloof ik zijn verhaal in 1991 helemaal niet
meer.
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Kenneth Goodall is hier op doorreis geweest om samen de uiteindelijke tekst van het B.F. Skinner- gesprek voor mijn boek
door te nemen. Hij is aantrekkelijk maar blijft een vreemde vogel. Hij reisde door naar Toulouse.
Ik telefoneerde met Anthony Lewis van The New York Times in
Londen, die zeer in onze actie was geïnteresseerd.400
Mam bleek verkouden. Ik haalde sinaasappelen, citroenen, vitamine C en Natterman-siroop. We dronken een glaasje port om
op te kikkeren. Ben bezorgd.
Wim van Beusekom is nu erg aardig over mijn boek en werkt
full speed om het gereed te maken voor publicatie.
Gerda Croiset (62) is overleden. Dat moet voor Gerard een
schok zijn.
Senator Barry Goldwater zegt op Achter het Nieuws: „We are on
the verge of World War III”, maar de Britse interviewer ging er
niet op in. De Zweden hebben een verschrikkelijke film over
Vietnam gemaakt.
Bas de Gaay Fortman (PPR) heeft gezegd: „Ik waardeer de gedachte (van onze oproep) maar ik vind het niet verstandig diplomatieke kanalen af te breken. We moeten die kanalen daarentegen gebruiken om onze zorg over te brengen.” Ik heb
Basje geschreven dat ik zijn opinie oneerlijk en bovendien
stom vond. Want al zou Van Lynden naar huis komen als teken
van misnoegen, dan zou er altijd een zaakgelastigde achterblijven om de honneurs waar te nemen om het „postkantoor”
open te houden. „(…) en dan te bedenken dat u tot de hoopvolle avant-garde van een nieuwe generatie politici zou moeten behoren.” Ik wees er verder nog op dat hij in de Luns-affaire ook geen vinger had uitgestoken.
Henk Hofland heeft tegen Gerard de Bruyn van De Nieuwe Linie, tijdens een weekeinde in Groningen, gezegd, dat hij die fatale avond in mijn huis maar één ding wilde: dat was met Marianne Koldewij naar bed gaan. Dat is niet gelukt want ze is uiteindelijk met Peter Zonneveld mee geweest, zoals de rechtercommissaris had vastgesteld. Hij schijnt dit ook de Raad voor
de Journalistiek te hebben meegedeeld, waar professor Enschedé begrip voor zou hebben getoond. Hij kon moeilijk hier
publiekelijk gewag van maken.401
Henk Leffelaar van de GPD meldde vanuit de Amerikaanse
hoofdstad dat baron Van Lynden lang voordat er van onze actie
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sprake was van plan was geweest in februari met vakantie naar
Nederland te gaan.
Max Lewin, voorzitter van een rechts splintergroepje, heeft aangekondigd artsen bereid te hebben gevonden de bestaande homoseksuele invloed op de Nederlandse publiciteitsorganen te
onderzoeken. Eerst beweerde uiterst rechts dat die invloeden
door „rood” werden geregeerd, nu zijn het de homo’s.
Luns is niet langer de meest bewonderde Nederlander. Hij is
tot de vierde plaats gezakt. Barend Biesheuvel is nu nummer
één, Den Uyl twee, Toon Hermans drie. Na Luns (vier) komen
Marcel van Dam, Johan Cruyff, Johnny Jordaan, Ard Schenk,
dr. Willem Drees senior, Bas de Gaay Fortman en Hans Wiegel.
Robert Jay Lifton bespreekt William Langers boek over The
Mind of Adolf Hitler.402 Hij noemt Langer, van huis een psychoanalyticus, die deze bezigheid met het bestuderen van diplomatie en geschiedenis wist te combineren en daarom de kwalificatie psychohistoricus verdient. Hij heeft de wereld afgeroomd
naar mensen, die Hitler persoonlijk hebben gekend. Hij heeft
zich volgens Lifton niet slechts bepaald tot de twee meest bekende kanten van Hitlers psyche: de één zacht, sentimenteel en
aarzelend, die het liefst wordt geamuseerd, vertroeteld en aardig gevonden, de ander hard, wreed en besluitvorming aan de
hand van een flinke dosis energie. Langer schijnt ook de brugwerking tussen beide karakteristieken onder de loep te hebben
genomen.
11 januari 1973

Geert Mak belde of ik een demonstratie wilde helpen organiseren voor de Amerikaanse ambassade. Dit zou bij de tweede installatie van Nixon als president moeten gebeuren. Daar doe ik
niet aan mee.
Gerard Croiset was door al zijn kinderen omringd. Ik reed achter de stoet aan naar het crematorium. Roy zag er prima uit.
Hij was altijd haar lieveling. Vond Croiset zo zielig. Gerard junior las in de aula een gedicht voor. Daarop begon iemand een
redevoering: „Als je de trein naar Utrecht neemt en je kunt
geen taxi krijgen aan het station…”. Dat was het moment dat
ik besloot op te stappen.
Mam was veel beter. Zij nam Natterman en gebruikte vitamineC-tabletten. Ik deed haar boodschappen en reed naar de Lage
Vuursche met een paar pannen en haalde onze gebruikelijke
402 William Langer, The Mind of Adolf Hitler, Basic Books, New York 1972.
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12 januari 1973

Friso Endt zegt dat de algemene kritiek op Luns bij de NAVO
zienderhand toeneemt. Luns riep een aantal functionarissen bijeen en scheen de aanwezigen te hebben uitgescholden en verweet hen dat de Atlantische Verdragsorganisatie zo’n slechte
naam in Europa had gekregen. Hij stelde Noorwegen als voorbeeld, waar kinderen op school abominabel over de NAVO
worden voorgelicht. Hij scheen ook minister Schmelzer vuil te
hebben aangekeken.
Tranen. De post brengt een overlijdensannonce van dr. Emile
van Konijnenburg, officier in de orde van Oranje Nassau. Geen
woord over zijn vice-presidentschap van de KLM. Belde mam.
Het maakt me zeer verdrietig. Weer de afsluiting van een hoofdstuk. Schreef zijn familie. Heb direct ambassadeur Anak Agung
Gde Agung in Wenen gebeld. Hij zendt zijn zoon naar de begrafenis. Samen met Peter heb ik hem nog een kaart uit Marokko gezonden.
Willem Klinkenberg belt dat de Amerikanen nu ook atoomwapens in Vietnam gereedhouden. Nixon is gek geworden.
Maar dat wisten we al. Het is heel eng allemaal. Ik ben nooit
over die man gerust geweest sedert de ontmoeting met hem in
New Hampshire in 1968.
Vanmorgen overwoog ik nog om Konijn te bellen. Van mijn
vier vaders, mijn eigen vader, Bung Karno, Konijnenburg en
Peccei leeft er nog maar één. Geen lessen meer in Corona over
hoe Jermen Gvishiani, Philips of DAF te behandelen. Hoe triest.
Het leek of we nog jaren bevriend zouden zijn. Hij was eigenlijk mijn enige werkelijke getuige over wat ik heb te zeggen
over Bung Karno en de Nieuw-Guinea-affaire. Hoe dikwijls
heb ik hem niet dringend gevraagd zijn eigen ervaringen en
herinneringen op papier te zetten. Igor Cornelissen zou hem
interviewen over Hoflands Tegels Lichten en wat daar allemaal
aan mankeert. Te laat nu.
287
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chateaubriand voor twee. Toen ik terug kwam was de tafel gedekt. Zij heeft gesmuld. Het leek me nog steeds met de ene
maltezer, Koko, niet best. Hij gaat al een tijdje achteruit.
De bejaarde koning van Zweden heeft in zijn troonrede Amerika gekapitteld. Daar hoef je in Den Haag, brave marionetten
van alles wat ze in Washington bedenken, niet mee aan komen.
Frank van Wiering wil een opname van me maken voor Het Gat
van Nederland, het televisieprogramma van de VPRO. Hij wil
morgen komen. Hij belde een beetje zat op en zei zich er voor
te schamen. Wat ervan te denken?
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Ben naar Thermos II gegaan en raakte verstrengeld (nogal intens) met een Surinaamse jongen.
Frederick Praeger, uitgever uit New York, is nu al enige tijd
geïnteresseerd in de uitgave van mijn interviewboek. Willem
van Beusekom zegt dat ze me gaan opbellen.
Ik heb bij bloemist Plantinga in Den Dolder twee bloemstukjes
besteld voor Konijn: één namens mevrouw Hartini Sukarno en
Bung Karno’s kinderen en één namens mezelf. Het eerste in de
merahputih kleuren, rood-witte anjers.
Luister naar de zuivere fluit van Pierre Rampal. Heel triest.
13 januari 1973

Mam is okay. De hond Koko eet ook weer.
Gisteravond kwam Frank van Wiering van de VPRO en bleef
tot na middernacht. Ik denk dat hij bekwaam is en inderdaad
de opname gaat maken. Hij is aardig. Strakke jeans en laarzen
met ringen.
Belde André Spoor. Hij was onzeker geweest of het om „onze”
Konijn was gegaan. Hij zou zorgen dat er in NRC Handelsblad
wat aan werd gedaan. Hij schijnt niet meer met Julian samen te
zijn. De breuk lijkt onvermijdelijk.
15 januari 1973

Parijs
Reed met Casper Bake voor een paar interviews naar Parijs.
We are having a very very good time. Hij is aanhalig soms,
maar blijft hetero. Hij heeft een soort ideaal mengsel van begrip en zelfs sympathie voor de homoseksuele levenshouding
en tot op zekere hoogte houdt hij zijn handen echt niet thuis,
maar hij trekt toch ergens een grens. En anders ik wel, want
Casper laat ik misschien iets van mijn leven zien, maar ik trek
hem er niet in. Het verwonderde me hoe heerlijk we het samen hadden, al is samenzijn met Peter op een aantal punten
toch vollediger. Peter zal nooit een milkshake bestellen. Maar dan
is Casper eigenlijk weer veel speelser dan Peter. Hij is ook wat
jaartjes jonger.
We stopten op Château Bouillon in Baulers ten zuiden van
Brussel om that dear old lady, madame Déliane de Ramaix-van
Weede403 te bezoeken. Isabelle de Ramaix was ook thuis. Er
werd met spoed een lunch geïmproviseerd. Een nichtje, Dorine van Weede, was met een Van den Wall Bake getrouwd.
Tante Déliane weet altijd precies hoe alle familierelaties in el403 Zie Memoires 1925-1953.
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kaar zitten. Isabelle was bezig Toynbee in het Frans te vertalen.
Het trof me dat toen we Vietnam bespraken, zij ook sprak over
de psychologische schade die aan het Vietnamese volk werd
aangericht.
We waren al om 16.30 uur in Hotel Vendôme. We belden Dewi.
Zij was in Zwitserland. Maar Antonio en Lynn de Almeida404
waren in Parijs. We bezochten hen. Maar Tony’s afstandelijke
kilheid als mens – wat waarschijnlijk camouflage voor iets heel
anders is – werkte afstotend op mij. Het viel me op dat ook hij
Frye boots met ringen droeg. „I wear them everywhere,” vertelde hij, „and I don’t care what people say. I live in them.” Hij
zal in de Opera in Parijs in december Copelia met Maria Callas
dirigeren. Hij heeft ook concerten in Japan. Hij vertelde dat ze
nu in Japan de grootste Haydn vereniging in de wereld hebben.
Hoe kan zoiets? Zijn oudste zoon is nu negentien jaar en is
operazanger. Zijn jongste zoon met lang haar (en laarzen met
ringen) kwam binnen. Hij wil gitarist worden. Tony en ik hadden een Vichy. Wat me ergerde was dat Casper dan stoer doet
en om een whisky vraagt.
Mijn vroegere Yale-vriend Frederick Heath met zijn nieuwe
vrouw hadden de dag tevoren bij Tony en Lynn geluncht en was
daarop naar Buenos Aires vertrokken. Wat zou ik hem graag
hebben ontmoet. Hij had zijn oude nanny in Schotland bezocht, over wie hij in onze studentenjaren vertelde haar beter
te hebben gekend dan zijn moeder. Hij schijnt dik en vet te
zijn geworden. Ook hij heeft nu een zoon van negentien jaar,
die net als zijn vader verzot is op klassieke muziek. De kinderen
zijn bij Adela Acevedo, die een nieuwe vriend schijnt te hebben, een Italiaanse architect.
Ik maakte intussen een interview met de schrijfster Mary McCarthy dat ik niet al te bijzonder vond.
We ontmoetten Aurelio Peccei. Ik stelde Casper aan hem voor.
Hij merkte op dat sommige mensen jaloers zouden zijn omdat
zij niet in mijn boek werden opgenomen. Het laatste waar ik
aan had gedacht. Ik vertelde de drie NVV-jongeren te hebben
geïnterviewd. „If they have proper leaders, I will be glad to sit
down with them,” zei Aurelio. Ik vroeg me een moment af of
hij wel zo aardig was als ik dacht. Ook vertelde hij over een
conferentie in Puerto Rico waar iemand had gevraagd waarom
er altijd over Amerikaanse wreedheden werd gesproken en nooit
over Vietcong wangedrag. En dan denkt Aurelio als Bung Karno of Van Konijnenburg, want hij had gezegd: „There is a civil
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war in Vietnam. There are atrocities on both sides. But should
the greatest leading nation in the world compare itself to a peasant war in Asia and hide behind such arguments?”
Casper en ik reden in vierenhalf uur terug naar Amsterdam.
16 januari 1973

De VPRO wilde vandaag mijn dag filmen inbegrepen het bijwonen van de begrafenis van Emile van Konijnenburg.
Was tegen 15.00 uur op Westerveld. Het eerste wat me in de
aula opviel was een grote krans in de Indonesische kleuren.
Arme Konijn. Ik was werkelijk zeer op hem gesteld geraakt. We
hebben ook sinds 1956 zoveel samen meegemaakt. Ik had moeite me te concentreren door de aanwezigheid van het VPROteam. Sprak even met de vroegere secretaris van de KLM-directie, S.O. Kuneman. „Het wordt steeds stiller om ons heen,” zei
hij. Was trouwens verbaasd over de lange stoet mensen die aanwezig was. De dominee sprak redelijk terzake doende. Konijn
had de nacht voor hij stierf op een papiertje geschreven: „Dank
iedereen.” Ik zag dat de kaartjes aan mijn twee bloemstukken
verwisseld waren, dus heb ik ze omgezet. Groette ook zijn
trouwe secretaresse Emy de Vries-Foltinsky, met wie ik al die
jaren altijd uitstekend contact heb gehad.
Het VPRO-team is van 09.50 uur tot 22.45 uur vanavond bezig
geweest. Ik weet niet of het behoorlijk is geworden. Het leek
of Frank van Wiering zonder plan te werk ging. Ik had geen
„rapport” met hem. Het waren wel aardige jongens. Speelde
nog een stukje Liszt maar dat ging natuurlijk niet zonder studeren. Wil er niet meer over denken.
17 januari 1973

Deed geen oog dicht door het wegvallen van Konijn. Die leegte tuimelde door mijn hoofd, zoals de mannetjes op de maan
duikelen en lijken te slaapwandelen. Veel van wat we bespraken
spookt door mijn gedachten, flarden herinneringen, alles dook
op. Zijn stem. Ik probeerde me zijn gelaatsuitdrukkingen te
herinneren. En eigenlijk ben ik vandaag triester dan gisteren.
Ik kon me gisteren ook niet op de film concentreren. Alles gebeurde tegelijk. Nu zijn straks één miljoen tv-kijkers ook aanwezig op de begrafenis van Konijn. Hij was ergens mijn voornaamste raadgever. Ik hechtte grote waarde aan zijn mening.
„Je moet geen portretjes bij je interviews in je boek zetten,”
was zijn advies. Ik wilde nog vragen waarom niet maar dat kan
nu niet meer. En het flitst ook door mijn hoofd dat op een dag
ook mam zal wegvallen en mejuffrouw Boekhoudt. Hoe kan
290

12-01-2004

20:16

Pagina 291

291

Amsterdam

je tegen die achtergrond een kwestie als vermogensbelasting
aansnijden.
Lunchte met mam in Lage Vuursche. De hond at weer en dat
had haar opgelucht. Zij had tranen in haar ogen, later bij het
afscheid.
Ik heb toch de kwestie van haar ACF-aandelen aangesneden door
er op te wijzen dat ze iedere cent omdraaide om ons meer na te
kunnen laten. Maar door niet in te gaan op Theo’s voorstellen,
zodat er later geen belasting meer over behoefde te worden betaald, had het inmiddels al veel geld gekost. Eigenlijk was de
zaak in vijf minuten bekeken. Ze gaat akkoord met de voorstellen. Broer Hendrik had uit Kaapstad traag gereageerd, maar
haar wel uiteengezet wat de reden was van de plannen en dat
hij per se niet wilde dat zij ook maar een moment zou denken
dat hij op haar geld vlaste. Hoe het ook zij: ik heb notaris Meijer gebeld en ga naar hem toe.
Bezocht Gerard Croiset. Hij was nog zeer emotioneel over de
dood van Gerda. Vlak voor ik wilde weggaan barstte hij in tranen uit en beklaagde zich dat hij de hele dag toneel moest spelen. Hij heeft nog steeds last van zijn gal en pijn. Mevrouw
Croiset stopte Roy altijd geld toe „en verpestte die jongen,” aldus de vader. Dat zou niet meer gebeuren. Ik vroeg hem echter
Roy te blijven beschermen, juist omdat zijn moeder er nu niet
meer was.
Het PvdA-kamerlid G.M. Nederhorst stelt vragen aan minister Schmelzer over het geklets van Luns in De Telegraaf. Het
sop is de kool niet waard. Luns zegt alleen maar wie de schoen
past trekt hem aan.
Uiterst merkwaardig. Er komt een brief van Gerald Barney uit
Washington gedateerd op 18 december vorig jaar. Het is wel
opmerkelijk. Omdat er nu een klacht van de NVJ bij Schmelzer
over meneer Begemann is ingediend ligt het voor de hand dat
deze diplomaat als de bliksem een beroep op Barney deed de
zaak de kop in te drukken. En Barney vraagt mij nu: „I would
consider it a distinct favor if you dropped the whole matter at
once.” Hij benadrukt dat het niet doorgaan van de interviews
met de heren Dingell en Packwood uitsluitend met tijdschema’s te maken had. Als dit waar is, waarom werden dan geen
voorstellen voor andere tijdstippen gedaan zoals met zoveel andere interviews noodzakelijk was en is gebeurd?
Ook verbaast Barney zich over de intensiteit en felheid van mijn
reactie op Begemann. Barney weet niet dat ik al sinds 1957
door Luns en Buitenlandse Zaken lastig word gevallen en getreiterd.
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18 januari 1973

„Willem,” zei Croiset gisteren door zijn tranen heen, we zijn
maar een minuscuul radertje in een groot geheel. En, we zijn
noodzakelijk.” Hij gaat een nieuwe reis naar Amerika maken.405
Een radertje van wat, voor wat? Van Konijnenburg klapt weg.
Ik denk na over zijn leven. In 1938 haalde Albert Plesman hem
al bij de KLM. Hij was het die de Garuda Indonesian Airways
opzette. Hij zorgde voor de opleiding van Indonesische piloten en technisch personeel. Hij zorgde voor de verkoop van
Fokkertoestellen aan Indonesië. Wat die man allemaal niet deed
voor het bewaren van de banden tussen Nederland en Indonesië waar niet alleen Sukarno hem dankbaar voor was, maar ook
Mohammed Hatta en zovele anderen. Als kenner van Indonesië en Indonesiërs verzette hij zich tegen de onkunde van Luns
die met zevenmijlslaarzen alles wat er aan goodwill en met bloed,
zweet en tranen tussen onze twee landen gedurende eeuwen
was opgebouwd in slechts enkele jaren na de soevereiniteitsoverdracht vertrapte en vernietigde. Gedurende mijn eigen verkenningstocht naar wat er in Indonesië aan de hand was, was
het onvermijdelijk dat ik tegen deze vechter aan zou lopen. Dit
gebeurde in 1956. Sindsdien knokten we samen. Hij stond
weliswaar tot vrijwel het bittere einde nog altijd met een been
in de KLM en was daardoor kwetsbaar. Door de oneerlijkheid
en gebrek aan moed van Paul Rijkens en sommigen van zijn
medestanders zouden we enkele botsingen hebben, zoals inzake de ex-CIA-agent Werner Verrips. Maar in 1966 heeft Sukarno ons in Jakarta weer met elkaar verzoend. We waren vrienden tot het einde. Maar als je dan ziet, wat de NRC voor een
snert necrologie over hem publiceert! En ik belde nog wel met
André Spoor om te proberen ervoor te zorgen dat dit op niveau zou gebeuren. In de kwestie Indonesië en Nieuw-Guinea
zouden de lintjes en de onderscheidingen van H.M. de koningin naar de rotzakken gaan die Luns in zijn vernietigingsbeleid
door dik en dun steunden, zoals Hans Martino van het ANP, om
een buitenplaats te noemen. En Konijn verdween uit het zicht
van de Nederlandse kudde alsof hij er nooit was geweest, terwijl Emile van Konijnenburg ten aanzien van onze geschiedenis in Azië als een generaal Van Heutsz-nieuwe-stijl was geweest.
Nu hij dood is zie ik hem voortdurend voor me in allerlei situaties en bij allerlei gebeurtenissen. Ik herinner me hoe hij zich
kon opwinden en hoe weinig dit soms uithaalde, zijn humor
405 In 1964 zou ik zijn eerste reis naar de VS als zijn tolk meemaken.
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19 januari 1973

Het is toch wel opvallend dat de PvdA, direct na de publicatie
van onze oproep, de ambassadeur uit Washington wil terugroepen en met veel trammelant bekend heeft gemaakt een dringende ontmoeting met minister Schmelzer te willen hebben
„om het recente optreden van Amerika in Vietnam te bespreken”.406 Nu wil de PvdA opeens dat er geen Nederlandse diplomaat aanwezig zal zijn bij de installatie van Richard Nixon bij
de aanvaarding van diens tweede ambtstermijn. Er moet verder
een bijzondere ministerraad van de NAVO komen om de Amerikaanse regering op de onjuistheid van haar optreden te wijzen.
Er moet ook een bijzondere vergadering van de NAVO-raad
worden belegd. Er moet een boodschap van de Tweede Kamer
naar het Amerikaanse Congres worden gezonden, er moet, zoals in Zweden, onmiddellijk een hulpprogramma voor NoordVietnam worden opgezet, en er moet een volkenrechtelijke erkenning van Noord-Vietnam komen vooruitlopend op een vredesregeling. De PvdA schijnt eindelijk wakker te zijn geworden.
Ben met de opname van Edward Teller bezig. Er zijn technische problemen mee geweest, maar Teller schreef een gemoedelijk briefje dat ik er maar wat van moest maken en hij het wel
zou nakijken.407 Overigens heeft Teller onlangs een voor hem
406 Zie drie kolomsvoorpaginakop in de Volkskrant van 10 januari 1973:
TEGEN AMERIKA.
407 Zie bijlage 33.
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en anekdotes, zijn kennis van zaken van hoe het wel is geweest,
en hoe men dan naar Westerveld wordt weggebracht om in een
rookpluim te eindigen. Misschien zijn we een klein radertje in
een geheel, maar de belangrijkheid van dat radertje regardeert
eigenlijk alleen jezelf. Want blijdschap bij geboorte en verdriet
bij de dood zijn eigenlijk uitingen van hen die er niet zelf bij
betrokken zijn.
Gelukkig kwam Oeroeg nog laat gisteravond.
Ik antwoordde gisteren aan Gerald Barney in Washington dat
het me verder weinig kon schelen of ik wel of niet de heren
Dingell of Packwood te spreken zou krijgen, maar wat me opwond was dat „a Dutch diplomat engaged in character assassination at my expense” mij razend had gemaakt en of hij kon
begrijpen dat dit me niet ganz egal liet. Ik kon de man lastig ook
de hele Nieuw-Guinea-affaire uitleggen en dat men van de zijde van de overheid nu al vijftien jaar bezig was mij te saboteren
vanwege een strijdvraag over de Papoea’s, waarbij de overheid
nog ongelijk had gekregen ook.
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opmerkelijke uitlating gedaan, lijkt me. Hij bepleit nu dat het
noodzakelijk zou moeten zijn dat wetenschappelijke geheimen
na een jaar openbaar zouden moeten worden gemaakt, ook
omdat de sovjets ze toch vroeg of laat te pakken krijgen. „I am
against secrecy, because among other things, it impedes the development of American Science and American Defense. Hij
benadrukte dat de sovjets op Amerika voorlagen in de ontwikkeling van nucleaire wapens, waar de geheimhouding juist het
sterkst was. „They are not ahead of us, because of one of those
spies,” aldus Teller, „they are ahead of us because they did
more work, and because their scientists are forced to work as
they are forced to do everything else. Our scientists abstain
from work that is classified.”408
Ik merk dat mevrouw Niessen die voor Bruna de tapes uittikt,
opmerkingen van mij in antwoorden verwerkt, zoals bij Herman Kahn. Ik had eigenlijk alles opnieuw zelf terug moeten
luisteren, maar daar heb ik geen tijd voor (en geen zin in). Bovendien zeggen alle geïnterviewden dingen op tape, die ze niet
publicabel achtten. Later kan ik die passages, die nu wegvallen,
in mijn dagboeken verwerken.409
De kwestie van de tapes vormt voor mij, ook in 1991 nog, een
moreel dilemma. Er staan hier in Hillbrow, Zuid-Afrika twee verhuisdozen vol met gedurende de jaren opgenomen geluidsbanden,
dikwijls van personen die in het epoque waarin ze werden geïnterviewd als prominent zouden kunnen worden omschreven. William Irwin Thompson publiceerde op 1 januari 1973 een halve pagina over The Deeper Meaning of Apollo 17. Ik herlas zijn stuk dat
over „the socialization of the Imagination” handelde. Hij sprak
over „the rocket that became an institution and a ritual”.
„Just as a religious ceremony brought exaltation to those who did
not have visions of the face of God, so now technology would
bring excitement to those who did not have visions of universal
science (…). Now, that we have sent out man to surround his machines, we have affirmed that technology is still only part of culture, we have also affirmed, that the culture of America is still significantly different from the Soviet-Union. The Russian decision in
favor of mechanized space flight illustrates the iron lock dialectical
materialism has on their archaic industrial culture.”
Gisteren, 6 juli 1991, kwam ik dit knipsel in mijn dagboek tegen. Ik
herlas het en besloot het niet op te nemen, omdat enkele losse ci408 The New York Times, 12 januari 1973.
409 Zal alle tapes deponeren met de originele dagboeken in de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag
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20 januari 1973

Het staatsbezoek van de koningin aan Indonesië heeft volgens
Schmelzer aan de schatkist 1.190.000 gulden gekost. Ik denk
eigenlijk dat ze het bedrag opzettelijk naar beneden hebben afgerond. Het staatsbezoek aan Luxemburg kostte 60.000 gulden, West-Duitsland 120.000 gulden en Canada 150.000 gulden. Als het waar is tenminste.
Brief van Bas de Gaay Fortman.410
Was gisteren om 09.30 uur bij notaris Meijer op de Keizersgracht. Hij was zeer gepikeerd toen ik hem voorlegde dat broer
Theo de gang van zaken als sabotage zijnerzijds had ervaren. Ik
gaf aan niet te denken dat Theo dit uit zijn duim zoog. Iemand
belde hem op. Hij smeet nijdig de telefoon op de haak. Toen ik
vervolgens zei dat Theo had berekend dat we ieder reeds 20.000
gulden door zijn toedoen hadden verloren raakte hij buiten
zichzelf. „Geef u mij dan maar aan bij de Raad voor Notarissen, dan moet ik aftreden,” riep hij woedend. In zulke gevallen
blijf ik juist altijd erg kalm en gaf aan dat ik in het verleden met
zijn voorganger Scheltinga Koopman verscheidene gesprekken
had gevoerd, maar nooit op dit niveau. Toch draaide hij tenslot410 Zie bijlage 34.
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taten er geen recht aan zouden doen. Zo gaat het voortdurend.
Wat me opviel was dat Thompson in zijn overzicht de volgende
wetenschappers noemde: Kenneth Boulding, Marshall McLuhan,
B.F. Skinner, José M.R. Delgado, die ook in mijn serie zijn opgenomen, waarmee ik het gevoel kreeg tot in de main stream bezig te
zijn geweest. Van alle tapes die ik over de jaren opnam, zijn slechts
gedeelten in de openbaarheid komen. Bijvoorbeeld: ik nam een
dozijn tapes op met dr. Philip Handler, president van de National
Academy of Sciences in Washington en schreef een boek van 300
pagina’s op basis van deze gesprekken dat nooit werd gepubliceerd. Ook liet professor Georgii Arbatov, met wie ik een boek
over de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie schreef, mij alle
betreffende tapes behouden. Hierop staat aanzienlijk veel meer
dan ooit werd gepubliceerd. Maar ik voer hier in Hillbrow, ZuidAfrika een éénmansoperatie uit, schrijf soms zeventien uur per
dag, doch haal een gemiddelde van tien tot twaalf uur per dag. Het
zou ondoenlijk zijn ook nog alle tapes terug te gaan luisteren, nog
afgezien van het feit dat het aantal dagboeken dan misschien nog
eens met tien delen uitgebreid zou worden. Deze zomer waarschuwde Erik Jurgens me al dat ze te uitgebreid zijn. Volgens mij
zijn ze juist jammerlijk onvolledig.
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te bij en zei dat hij een brief zou opstellen. Ik vroeg hem vooral waterdicht op te nemen dat geen van ons drieën met één vinger aan mams geld zou kunnen (of willen) komen. „Dat kan ik
niet doen,” zei hij, „want ik ben een officieel persoon.” Of het
via een advocaat wel kon? Hij hield niet van het voorstel van
Theo, zei hij, waarop ik antwoordde: „U hebt niets te houden
van: het gaat hier om onze belangen.” Ik schreef hem gistermiddag bovendien een niet mis te verstane brief.411
Belde Theo in Zwitserland op die weer zei dat hij na de geleden
verliezen zich nergens meer mee wilde bemoeien. Maar hij vond
het „een moedige daad” dat ik Meijer recht voor zijn raap met
ons standpunt had geconfronteerd.
Ik reed naar Bilthoven. Omdat tante Jetty er was besprak ik alles met mam en haar. We werden het over alles eens, en al heeft
zij er niets mee te maken, tante Jetty scheen zich er nu ook mee
te kunnen verenigen. Toen mam koffie ging maken, vertelde
tante Jetty dat zij in het geheim een ziekteverzekering voor mam
had willen nemen, omdat mam er niet van wil horen. Ik zal dit
een keer in Wassenaar met haar gaan bespreken. Tante Jetty zei
ook dat mam aarzelend stond tegenover Theo’s voorstellen,
omdat hij direct na de dood van vader uit Rhodesië was gekomen om de baas te willen spelen over mams geld. Hij wilde toen
inderdaad mams gehuurde bungalow gaan bewonen en dan
mocht zij in het kleine logeerkamertje gaan slapen. Dat zijn
beide dames allerminst vergeten. Ik was hier toen ook razend
over. Mam voegde eraan toe bang te zijn keet met Theo te
krijgen wanneer zij ons te vroeg of te laat aandelen zou schenken om zo later de belastingheffing erover te voorkomen. Dan
zou hij haar opnieuw van onkunde kunnen betichten en haar
ook beschuldigen dat er door haar toedoen verliezen waren geleden. Wanneer mam tegen mij „Wimmes” zegt weet ik dat zij
in een speciale stemming is. Wat zij zeker weet is dat ik over
geldzaken nooit ofte nimmer keet met haar zal maken of krijgen. Ik zei trouwens tegen de notaris dat ik langzamerhand aan
een testament wilde denken, omdat ik niet wilde dat indien mij
wat zou overkomen broer Theo onmiddellijk ter plekke zou
verschijnen om mijn huis en bezittingen te gaan verdelen.
Het is stil om me heen wat me triest maakt. Ik denk van Peter
straf te hebben, want ik hoor absoluut niets van hem. Zit mijn
interviews te corrigeren en lees ze soms terug met stijgende verbazing. Ook Casper houdt zich stil.
Maakte nummers in de sauna op woensdagmiddag, vrijdag411 De brief zit in mijn dagboek, maar doet hier verder niet terzake. Vermeld uitsluitend
details die later hierop terugslaan.
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22.20 uur
Wanneer ik Berend Boudewijn, de kwal – hier erg populair en
niet weg te branden – zijn belachelijke cadeaus – een badkamer,
een bontjas – op televisie zie uitreiken, dan denk ik aan zijn
antwoord toen ik hem om zijn handtekening voor onze Vietnam-actie vroeg: „Ik geneer me eigenlijk om ja te zeggen,
want dat is zo gemakkelijk.”
In Portsmouth heeft commandeur J.W.H. Wevers (47) het commando over het zogenaamde permanente NAVO-smaldeel op
zich genomen. De plechtige installatie werd bijgewoond door
mr. J.M.A.H. Luns, die voor de zoveelste maal een toespraak
met zijn militaire carrière als seiner tweede klas liet beginnen.
21 januari 1973

Wanneer ik mijn rode mapje met dierbare foto’s en brieven
doorblader komt ik ook een stapel brieven van Peter tegen. Ik
stel me zelf zoveel vragen aangaande hem. Verdriet omdat ik
denk dat hij alles eigenlijk mist en misschien zelfs voor altijd. Ik
weet eigenlijk niet of Casper hierin veel verschilt. Alle betrekkingen met een ander blijven grotendeels onvervulde dromen.
Margaret Mead had zich op een conferentie van de Wereldraad
van Kerken grenzeloos geërgerd aan uitlatingen van professor
Jay Forrester. Hierover had ik een extra tape met haar gemaakt.
Maar ik heb geen zin, die kritiek op Forrester nu nog op te nemen.412
Hier volgt Margaret Meads ongepubliceerde gesprek: „Jay Forrester was appealing to the churches to put themselves back out of his
belief that we need to take very desperate measures to save the
world. But what he said was, that they must only put themselves
back of long-term objectives, and stop feeling sorry for the hungry, suffering and miserable, stop saving people from catastrophes,
give up all humanity. And this I think is totally disastrous. If you
are going to say that you need a change in values, what possible
value is this – to save generations to come and ignore the hungry
and miserable and the suffering at your doorstep? I think this is a
disastrous context into which to put ‘Limits to growth’. He said,
that every time they went out to rescue the victims of a flood they
412 Ik heb dit ook niet gedaan, in geen enkele editie, ook niet in de in de VS verschenen
uitgave.
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middag en zaterdagmiddag. Altijd wanneer mijn emotionele
leven ondervoed raakt komt het tot seksuitbarstingen. Het
sneeuwt. Ga met mam dineren.
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just added to the problem. We would say that unless we continue
with the most enormous amount of compassion for every suffering person in this world today, there is no hope of mobilizing the
kind of ethical feeling in people that is necessary for them to worry
about generations to come.”
22 januari 1973

Gisteren met mam in Lage Vuursche gegeten. We keken samen televisie en luisterden naar een pianoconcert van Mozart
uitgevoerd door Wilhelm Kempf. Koko lag bij haar op schoot.
Ellen Thomassen kwam gisteren langs en maakte de volgende
funny remark: „Ik denk dat Peter het soms moeilijk heeft met
jou. Hij zal wel onder jou lijden.” Ik legde haar uit, althans ik
probeerde dit, dat je dat soort lijden alleen dan ondergaat wanneer je truly and deeply in love bent met someone. En dat is met
Peter niet het geval. (Zelf was ik hier op mijn 27ste trouwens
ook niet toe in staat.) Zij zag er prima uit, maar ik sta altijd aarzelend tegenover haar. Zij zei best in de benedenkamer te willen komen wonen – wat nu Peters domeintje is.
Casper kwam later binnenlopen.413 Ons gesprek kwam neer op:
„Ik heb een vrouw nodig,” aldus mijn vriend. Soms sliepen we
samen, we stoeiden wel eens, maar daar ligt de grens. En zo zal
het blijven.414
Ruslan Abdulgani415 is in Amsterdam in de Bijlmermeer in de
flat van zijn zoon. Hij ontving van het Prins Bernhard Fonds een
beurs om zijn memoires te schrijven. Hij wilde advies hebben
over het verzamelen van informatie. Hij wist dat Van Konijnenburg was overleden. Ik raadde hem aan te proberen diens
archief te bemachtigen.
Guruh Sukarno telegrafeert uit Jakarta dat hij morgen terug op
Schiphol is. Zal hem afhalen.416 Bij Baarn nam ik een lifter,
John Roosegaarde Bisschop (19), mee. Hij had in Durban en
Osaka gewoond, was op het Baarns Lyceum geweest. Hij was
blond en aardig. Hij ging mee naar Amerbos. Hij vertelde met
een landrover via Turkije naar India te zijn gereden samen met
ambassadeur Hugo Scheltema, die doorreisde naar Jakarta waar
hij ambassadeur was (van 1968 tot 1973). Hij was op de hoogte van mijn gevechten met Joseph Luns. We spraken lang en
intiem. Later zei hij: „Jij bent de eerste man die mij heeft aangeraakt; niet dat ik het erg vind.” Zette hem later op de Van
Eeghenlaan bij iemand af.
413
414
415
416

Het gesprek was te privé om hier op te nemen.
Casper is later getrouwd en heeft twee kinderen.
Oud-minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië.
Zie bijlage 35.
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23 januari 1973

Lyndon Baines Johnson is dood. Hoeveel doden heeft die man
op zijn geweten? De NOS vroeg als eerste de heer Luns om
commentaar. Deze begon over Vietnam en zei: „Een oorlog
die LBJ is begonnen, oh pardon, John F. Kennedy is begonnen…” Hij loog weer voor de zoveelste maal. Dwight Eisenhower zond adviseurs, zoals dit toen eufemistisch heette, naar
Vietnam. Kennedy zette dit beleid voort maar besloot, zoals
Theodore Sorensen en anderen hebben bevestigd, direct na zijn
mogelijke verkiezing van zijn tweede ambtstermijn Amerikaanse militairen uit Indo-China terug te zullen trekken. Luns
herinnerde zich vliegensvlug dat het zijn hobby was om tegen
de Kennedy’s aan te trappen en corrigeerde zich. Het was inderdaad LBJ geweest die de militaire aanwezigheid in Vietnam
van 26.000 naar 600.000 soldaten verhoogde. Vervolgens werden de vaste lokale orakels als Hiltermann, Schmelzer en Neuman door de NOS om hun mening over LBJ gevraagd. Wie zal
er in dit koninkrijk eens gewoon recht voor zijn raap op antwoorden: LBJ is een moordenaar. Dat mag immers niet van de
rechter.
Ik haalde Ruslan Abdulgani in de Bijlmer op. We spraken rustig in mijn werkkamer op Amerbos. Telefoneerde met oudambassadeur dr. Zairin Zain en herstelde het contact tussen beide heren. Hij dacht niet dat mevrouw Hartini financiële moeilijkheden had. „Wanneer Ibu Fatmawati dit zou zeggen zou
ik het willen geloven,” zei hij. Hij dacht dat de controverse
tussen Suharto en Nasution zich geleidelijk aan verscherpte,
want Nasution begint te reageren. „Maar we moeten steeds
blijven analyseren en niet zoals Ernst Utrecht doet, verwonden.” Hij vertelde dat mijn oude bekende, generaal Sutikno
Lukitodisastra ambassadeur in Canberra zou worden. Hij was
het eens dat uitgever Masagung beter op een afstand gehouden
kon worden. Hij had ook een bezoek aan Australië gebracht,
299
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Jan Cremer belde, ditmaal uit Giethoorn. Hij vroeg of ik wilde
nagaan op de sovjetambassade hoe men over hem dacht. Hij
wil nog steeds een film over de Trans-Siberië-Express gaan maken.
Blijf met Casper bezig. Hij onderstreept van kind af aan te zijn
groot gebracht met eerlijkheid op de eerste plaats in acht te nemen. Wat dat betreft zijn we gelijk. Hij zegt soms ook: „Jij
voelt me toch wel goed aan.” Hij zou het op prijs stellen wanneer ik Aurelio Peccei toch eens zou polsen over een mogelijke toekomst.

■

Z753revisie

1972 – 1973

■

Z753revisie

12-01-2004

20:16

Pagina 300

alwaar professor J.D. Legge meer over mij wilde weten. Legge
schijnt ook geen visum voor Indonesië te krijgen. Hetzelfde
geldt voor de Australische journalist Peter Polomka. Hij was
het eens dat dit belachelijk was. Post wordt regelmatig gecontroleerd, zei Pak Ruslan, ook zijn post. Ik liet hem het knipsel
zien van de brief die ik indertijd aan Bung Karno had geschreven en die schaamteloos in de Indonesische pers werd afgedrukt. Ik liet hem een brief van Djawoto zien, maar daar kwam
nul komma nul reactie op. Ik ging er niet verder op in. Hij zei
dat het okay was dat ik naar acceptabele betrekkingen met Dewi
streefde, maar ik vroeg me af of hij het ook werkelijk meende.
Ik reed hem naar Oorlogsdocumentatie, maar hij herhaalde in
het openbaar te handelen alsof we elkaar niet kenden en ook
als ik hem telefoneerde moest ik dit onder de naam van dr.
Loet Kilian doen. De kust is nog allesbehalve veilig. Het viel me
op hoe uitstekend Pak Ruslan eruit zag. Hij leek nog jong.
Eindelijk heb ik bij Inez mijn lange haren laten afknippen.
Peter belde. Hij had zijn moeder verteld dat we keet hadden
gehad. Zij had geantwoord: „Ik geloof dat Willem een heetbroek is.” We hebben gelachen. Hij werkt hard.
24 januari 1973

Beestachtig slecht geslapen. Er gaat zoveel door mijn hoofd en
er is nog meer te doen. Dat ik ooit zou beleven dat ik tegen Peter zou zeggen dat ik bezig ben, omdat ik liever met Casper samen wilde zijn, had ik in de verste verte niet gedacht. En dit is
wat er momenteel gebeurt.
Woonde om 11.00 uur de voorvertoning bij van de film van
Roeland Kerbosch, Voor een sinaasappel en een dubbeltje, die op
28 februari door de NOS zal worden uitgezonden. De hele Hilversum-kliek, inbegrepen Harry Hagedorn, Ton Neelissen en
consorten waren aanwezig, met de gebruikelijke stroom van
valsigheden die ze niet eens meer merken. De film handelde
over jeugdige delinquenten en was goed, maar tegen het einde
veel te zeikerig.
Notaris M.J. Meijer zond ons allen een „stookbrief”, ik heb er
geen ander woord voor. Het wordt voorgesteld of Theo zichzelf tegenspreekt. Maar wat als Theo inderdaad de notaris heeft
geschreven dat de zaak van de baan was? Ik zal Theo om opheldering vragen.
W.K.N. Schmelzer houdt in Den Haag Vandaag strijk-en-zet
vol dat de regering van Zuid-Vietnam aan Washington om hulp
zou hebben gevraagd en „daarom” zaten er nu 600.000 soldaten in dat land. Zou hij als minister van Buitenlandse Zaken
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417 Minister Schmelzer had inmiddels de NVJ laten weten de zaak-Begemann te onderzoeken.
418 The New York Review of Books, 25 januari 1973.
419 Idem.
420 Zie: Memoires 1961.
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niet beter weten of is hij gewoon een loopjongen van Washington, zoals Luns voor hem, of liegt hij met opzet? Iedereen
die zich enigermate in de kwestie Indo-China heeft verdiept,
weet dat de rooms-katholieke „president” Ngo Dinh Diem indertijd werd opgeduikeld uit een RK-instituut bij Philadelphia
– aldaar door John Foster Dulles gevonden – om in Saigon
geïnstalleerd te worden aan het hoofd van de Zuid-Vietnamese
regering. Zijn eerste regeringsdaad was Washington verzoeken
militaire hulp te verlenen. Maar ja, wanneer minister Schmelzer met zijn uitgestreken gezicht het Nederlandse televisiepubliek met leugens naar bed stuurt, en de heren bij Den Haag
Vandaag hun huiswerk niet doen en de leugens ongecorrigeerd
laten passeren, dan begrijp je hoe hier te lande de kluit op grove wijze belazerd wordt.417
I.F. Stone begint een artikel over NIXON’S BLITZKRIEG in the
New York Review met de zin: „We have got ourselves a moral
monster for a President (…). The lesson for Americans lies in
the price the Germans paid for following their leader as long
and as blindly as they did (…). It is hard to decide which is
worse – the vindictive cruelty of the air raids or the lies told to
excuse them (…). The price for Nixon’s eleven-day tantrum
over Hanoi and Haiphong could easily add up to a quarter billion dollars (…). The free press in the capital of the free world
has been largely dependent on Hanoi radio and Thieu’s personal newspaper in Saigon, Tin Song, for news on what is going
on (…).”418 I.F. Stone vecht tegen de bierkaaien in het groot
zoals ik dat hier al jarenlang doe in het Madurodamse.
Mary McCarthy gaf me haar artikel over het nieuwe boek van
David Halberstam. The Best and the Bravest.419 Het verhaal van
688 pagina’s is al maandenlang een bestseller in de VS, maar mevrouw McCarthy zegt met thee, koffie, enorme wilskracht en
wandelingetjes door de kamer door het boek heen geploegd te
zijn. Ik begrijp zoiets niet. Wanneer ik denk of concludeer –
zoals bij Hoflands Tegels Lichten – dat een boek niet als gevolg
van serieus werk en onderzoek tot stand is gekomen – leg ik het
naast me neer. Zij vult met Halberstams boek zeven hele pagina’s. Wanneer ze beschrijft dat Walt W. Rostov 420 tijdens de
Cubaanse rakettencrisis zou hebben voorgesteld olieraffinaderijen op het eiland met suiker onklaar te maken, dan vind ik dat
een illustratieve informatie over het infantiel denken op het
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Kennedy Witte Huis. Het boek van Halberstam schijnt te wemelen van dit soort authentieke gegevens, wat van Tegels Lichten helemaal niet kan worden gezegd.421 In tegendeel. Van wat
erover mij in staat klopt vrijwel niets, zoals eerder aangegeven.
Wat beide boeken gemeen hebben is dat het desondanks allebei
bestsellers zijn geworden.
Herbert Marcuse schrijft aan de tekst van ons interview te werken.422
25 januari 1973

Ging gisteravond met mam uit eten. Ik vertelde haar dat ik
misschien met Ellen Thomassen naar het boekenbal zou gaan.
Met een glimlach zei ze toen: „Dan went het vast.” Ik was verbaasd. Maar ze voegde er wel meteen aan toe: „Ach ik heb de
hoop opgegeven ooit grootmoeder te worden.” Ik wil meer
met haar hierover spreken om haar duidelijk te maken dat voor
mij menszijn en voortplantingsmachines twee gescheiden zaken
zijn. Wanneer je geen werkelijke innerlijke vrede bereikt met
het er-zijn, heb je mijns inziens geen recht anderen, laat staan
een vrouw met aanhang, hierbij te betrekken.
Vannacht om 03.15 uur belde Dewi me uit Zwitserland op. Die
doet ook maar raak. Ze had behoefte aan een gesprek. Ik moest
haar echt stoppen. Waar ik bleef? Mevrouw Sabur, de echtgenote van de voormalige commandant van Bung Karno’s Tjkarabirawa-regiment en haar zoon waren in Parijs. Er werd een diner
geregeld met de Indonesische ambassadeur, waar ook Kartika
bij aanwezig zou zijn. Zij vroeg Pak Ruslan haar groeten over
te brengen. Zij vroeg om Guruhs telefoonnummer. Ook vertelde ik dat Emile van Konijnenburg was overleden. Dat maakte verder weinig indruk, al had zij hem wel bij Bapak ontmoet.
„Were you sleeping?” vroeg ze.
„Yes.”
„Alone?”
„Yes.” Het laatste schandaaltje uit Jakarta was dat Rachmawati
Sukarno geen toestemming had gekregen om met een Egyptische diplomaat te trouwen omdat deze man eerst een affaire met
haar moeder, mevrouw Fatmawati Sukarno, zou hebben gehad.
Geloofde er niets van.
Ik vroeg André Spoor waarom hij uitgerekend voor de TROStelevisie commentaar over Vietnam had gegeven. Dat had het
ministerie van Buitenlandse Zaken aan de TROS geadviseerd.
421 Ik schreef slechts twee artikelen over Tegels Lichten om wat aanwijsbaar en controleerbaar onwaar was vast te leggen; maar geen zeven pagina’s.
422 Zie bijlage 36.

302

12-01-2004

20:16

Pagina 303

26 januari 1973

Casper van den Wall Bake kwam gisteravond nog laat. We lagen tot 02.00 uur in bed te praten. Ik zei me zorgen over hem
te maken. „You worry about everybody,” zei hij. Ik probeerde
hem uit te leggen dat waar ik mij zorgen om maakte zijn
schijnbare onmogelijkheid was om werkelijk emotioneel bij
een ander betrokken te raken, boy or girl. En wanneer hij emoties voelde zijn die voor een ander nauwelijks waarneembaar.
Ik denk ook dat zijn vriendin Pauline hierop is afgeknapt. Want
er is nu een verkoeling tussen die twee. Het is jammer want
Casper is een prijspaard. Ik heb er niet zoveel moeite mee, want
ik voel hem vrijwel exact aan. Maar anderen; dat is de vraag.
We keken naar een VPRO-programma over Vietnam en een
twaalfjarige Vietnamese „Anne Frank” las een gedicht voor
over de oorlog. Toen Casper zei: „Maar de Amerikanen hebben Hanoi en Haiphong helemaal niet gebombardeerd,” knapte ik dermate op hem af dat ik een moment overwoog hem te
vragen weg te gaan. Gelukkig volgde er een reportage met de
verwoestingen in die steden. Hij zei: „okay, je hebt gelijk.”
Maar waar was hij de afgelopen weken geweest. Ik was dermate in hem teleurgesteld dat de avond verpest was.
Ik reed alleen en zonder veel plezier naar Parijs. Stopte in Tilburg bij Peters huis. Zijn moeder opende de deur. „Ik weet dat
je niet van verrassingen houdt,” zei ik tegen Peter.
„Ja, maar van zo eentje wel.”
Ik had mijn dagboek vergeten. Hij gaf me papier mee. Ik kijk
altijd naar zijn moeder en zie helemaal Peter in haar. Bij vertrek zei hij: „Rijd voorzichtig: denk maar dat ik naast je zit.”
Arriveerde in Jouy-en-Josas, waar in het kasteel een Club van
Rome-bijeenkomst werd gehouden. Iedereen was er. C.H.
Waddington, Dennis Gabor, John Platt, Idris Shah en Frits
Böttcher Hij begroette me en deed of we de beste maatjes waren. Hij vroeg vooral om nog niet in mijn NRC-artikel te vermelden dat de heer Pannenborg van Philips het tweede lid van
de Club van Rome in Nederland zou worden. Bij Nederlan303
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Zo werkt dat in Nederland. Vreemd dat ze mij nooit via Buitenlandse Zaken voor zo’n optreden aanbevelen…
Spoor wil wel een verhaal over de Club van Rome van me hebben voor de NRC, maar niet onder mijn naam. Het zal als „van
een medewerker” moeten worden gepresenteerd. Waarom?
„Jij bent immers zo dicht bij die Club.”
„Nou en? Moet ik me daarvoor soms generen?” Spoor was opnieuw onoprecht.
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ders blijft het konkelen geblazen. Hij deed wel aardig: „En als
vriend geef ik je de raad…” Böttcher is helemaal geen vriend,
nooit geweest. Hij is een ordinaire Haagse schuinsmarcheerder.
Aurelio is een vriend. Hij introduceerde me ook als zodanig aan
de dinertafel, waar we met Dennis Meadows en anderen zaten.
Ook ontmoette ik nu Saburo Okita uit Japan, Aklilu Lemma
uit Ethiopië en Adam Schaff uit Polen. Meadows vroeg trouwens wat mijn eindindruk was van alle interviews die ik had gevoerd. „Bijna iedereen is pessimistisch,” antwoordde ik, „en ik
ben zelf ook nogal teleurgesteld over de manier, waarop sommigen van de meest ontwikkelde minds van deze tijd naar elkaar
kijken.”
„Whatever happens,” aldus Meadows, „your book is here to
stay, because it is an important overview of what these minds
were thinking about the planet and its inhabitants with the 21st
century approaching.” Hij vertelde dat de studie Limits to growth
voor ieder van de vier samenstellers 4000 dollar had opgebracht, terwijl de buitenlandse rechten aan de Club van Rome
waren gegeven. Waar is dan het geld van de kwart miljoen verkochte exemplaren van de Nederlandse editie gebleven?
Reed de Noorse oceaanreiziger Thor Heyerdahl naar het Trianon Palace Hotel, waar ook een kamer voor mij was gereserveerd. Hij stond evenals ik op de deelnemerslijst. Hij vertelde
prins Bernhard op Soestdijk te hebben bezocht, die hem had
overgehaald aan het World Wild Life Fund te gaan meedoen.
Hij bleek ook diep verontwaardigd over het gedrag van Nixon
in Vietnam. Hij was het met Olaf Palme eens dat de Amerikanen basterds waren. Hij zag er gebruind, open, jongensachtig en
charmant uit al denk ik dat hij dieper in water duikt dan in zijn
brein. Beetje oppervlakkige man.
Aurelio nam me mee naar zijn kamer, waar het als gewoonlijk
een bende was. Hij droeg een wijde broek en coltrui en was in
ongewone high spirits. Ik besprak de mogelijkheid van een tweede boek, met gesprekken in socialistische landen, Japan en de
Derde Wereld. Roerde ook het onderwerp van een nieuwe bijdrage voor vliegtuigtickets aan, maar hij hield een slag om de
arm en wilde erover nadenken. Hij gaf me een tekst van achttien pagina’s voor het eerste boek. „You cut out what you want,
and if you think I have been rather strong in my language…”
Even later vroeg hij een memo te zenden over een Club van
Rome-bijdrage voor het tweede deel. Hij vond 5.000 dollar te
veel. „The Club has no money, as you know,” zei hij. Ik had
het hart niet te vragen waar de royalty’s van de buitenlandse
edities dan waren gebleven.
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27 januari 1973

28 januari 1973

Parijs, Hotel Vendôme
Werd wakker na een vreemde droom. Ik stond in de bocht van
de Baarnseweg in Bosch en Duin te praten met Nettie Feldhaus-van Ham en haar lieve moeder. Maar in de verte hoorde
ik gejank van Koko en een grote hond scheen het dier aan te
423 Omdat generaal Sabur verantwoordelijk werd gehouden voor de arrestatie van en
de moord op zes generaals op 30 oktober 1965 via de Tjakrabirawa-commando’s liet
Suharto hem martelen en om zeep helpen, precies als Sukarno zelf.
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Parijs, Hotel Vendôme
Schreef eerst een brief naar Casper.
Gisteravond belde ik Dewi vanuit Versailles en bereikte het appartement aan Avenue Montaigne om 22.30 uur. De verzorgster van Kartika, mevrouw Azuma (Japanse), opende de deur.
Op bezoek waren de tweede mevrouw Sabur, „zeg maar Hetty” en generaal Saburs zoon. Ik voelde me weer even helemaal
thuis en in Bung Karno’s orbit. Generaal Sabur is op 30 september 1972 na een hartaanval gestorven. Hij was trouwens geheel
verlamd.423
Saburs zoon schijnt te beschikken over een geheim rapport over
wat op 30 september 1965 in Indonesië in werkelijkheid is gebeurd. Ik herinner me dat Bung Karno twee rapporten over
die tragische gebeurtenis had ontvangen en ze eigenlijk geen
van beide voor waar aannam. Het zou daarom best mogelijk
kunnen zijn dat generaal Sabur aan zijn zoon een belangrijk
document naliet. Hij wilde weten hoeveel geld het zou kunnen opbrengen.
Met Casper had ik bij Metz & Co een doos gekocht met plastic
bouwstenen voor Kartika.
Dewi begon passages uit het boek van professor Legge voor te
lezen, waarin deze Australische meneer schreef alsof Bung Karno iemand was die de helft van de tijd niet wist waar hij het
over had. Ik adviseerde haar zich er niet over op te winden.
„You know how he was. If you want to correct Legge you
should write an eye-witness book of your own, not about
yourself, but truly dedicated to Bapak,” zei ik tegen haar. Het
valt me trouwens altijd weer op hoe scherp en doordacht Dewi
analyseert. Zij adviseerde overigens om het archief van Emile
van Konijnenburg vooral niet aan Ruslan Abdulgani te geven:
„Because if Suharto orders him to give it up, he has to do so.”
Daarna had Dewi ineens zin om naar een film te gaan, maar ik
ging slapen.
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vallen. Vader was er en rende achter die grote hond aan. Ik was
vooral vol zorg en angst dat vader iets van dat rennen zou krijgen. Dromen.
Ben vroeg vertrokken op weg naar Amerbos. Het is een prachtige winterochtend. Rode gloed aan de horizon. Dauw en nevel over de akkers, velden en bomen. De wereld zou zo oneindig mooi kunnen zijn. Er zijn duizend-en-één aantekeningen
die ik nog moet maken. Stopte bij Jacques Borel in Péronne en
zit op dezelfde plaats waar ik zo kort geleden met Casper heb
gezeten.
Kartika zag er zo cute uit in haar warme bontjasje en bontmuts.
We speelden met elkaar. Zij kroop onder de tafel, met een blocnote, en schreef letters en vroeg mij om ze te lezen. We werden onderbroken omdat Dewi me vroeg te helpen bij het opstellen van een telegram naar tycoon Aristoteles Onassis. Zijn
enige zoon schijnt bij een vliegongeluk om het leven te zijn gekomen.
(wordt vervolgd)
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