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INLEIDING

1975 werd een jaar van grote emotionele turbulentie voor mijn
Willem. Niet een gelukkig jaar.
Als onderzoekende journalist vloog hij de hele wereld over. Van
Singapore naar Los Angeles, van New York naar Parijs, en van
Washington naar Sri Lanka, om maar een paar bestemmingen te
noemen.
Maar ook vloog hij dit jaar diep in zijn binnenste, wanhopig op
zoek naar antwoorden die hij zo naarstig zocht.
Hij probeerde de dood van zijn moeder te verwerken en dat was a
living hell omdat hij vocht om zijn geweten te kalmeren. Hij worstelde met schuldgevoelens omdat hij zijn moeders hand niet vasthield toen ze overleed en was woedend op de medische autoriteiten wegens het ontbreken van passende antwoorden op zijn moeders ziekte. Daarom schreef Willem: „Wat werkelijk is gebeurd zal
wel altijd een mysterie blijven”.
Pagina na pagina schrijft hij over zijn dromen: hij praat erin met
zijn moeder, gaat soms op vakantie met haar en ontvangt brieven
van haar. Deze dromen waren soms heel mooi, maar meestal een
nachtmerrie. „Als ik in bed over mama lig te denken, krijg ik het
benauwd. Ik keek naar de sterrenhemel. Ik huilde en noemde
mama’s naam.” Hij vatte het als volgt samen: „Je hebt met het verlies van je moeder toch een vleugel verloren.”
Zijn broer Theo kwam in 1975 regelmatig op bezoek op Amerbos, Amsterdam. Het was heel duidelijk dat Willem grote behoefte had aan broederlijke compassie en familietroost. Zijn broer
Theo en Willem werden het helemaal niet eens over fundamentele punten inzake hun erfenis. Willem schreef erover: „He is so entirely wrong” en „Maar in deze familie word je verondersteld uiterlijk nooit iets van je gevoelens te laten blijken.” Ik was er bij,
en ik weet het. Koud, heel koud.
Maar Willem vond comfort en intellectuele stimulatie bij diverse
interessante dames. Hij koos geen filmsterren en modellen, maar
liever politici, wetenschappers en first ladies. Zijn vriendschap met
Madame Dewi Sukarno bloeide op, net als de woedende corres-
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pondentie met Marguerite Oswald, de moeder van Lee Harvey
Oswald, de verdachte moordenaar van JFK. Ook had hij veel contact met Madame Hartini, een van de vele vrouwen van president
Sukarno, en met dr. Margaret Mead, de wereldberoemde antropologe.
Margaret Mead was een grote inspiratie voor Willem. Hij was altijd aan het praten met haar over de meest intieme zaken. Eén ervan was zijn relatie met mij. Dit was haar antwoord: „What you
did, you translated your relationship with Peter into an incestuous
relationship. It is the paradise-lost of a childhood relationship in
which you are perfectly safe, and in which you can express intense
affection without any danger.” Willems oren klapperden, op zijn
zachts uitgedrukt.
Willems totale afkeer en walging van Washingtons bemoeienissen
met Zuidoost-Azie komt heel sterk in dit deel Memoires naar voren: „Ik minacht (not hate, laat staan envy) Nixon, Kissinger, de
CIA en misdadige Washingtonse kliek voor het vermoorden van
zovele Aziaten die hun niets hebben misdaan.” Willem heeft nooit
meer zijn mening veranderd over deze „natie van criminelen” en
heeft deze gevoelens tot in zijn graf meegenomen.
Willem was nog steeds erg bezig met het onderzoek over de
moord op JFK, en dit hield hem niet rustig. Maar ondanks alles was
hij nog steeds op zoek naar een ideaal soort liefde die hem keer op
keer is ontgaan. Met een druppel gal schreef hij: „En de prins en
de prinses leefden eeuwig samen, is het gif waarmee de hoofden
van kinderen worden overgoten.”
Hij was emotioneel totaal uitgeput. In zijn eigen woorden: „Ik
ben nu bijna 50 jaar en ik ben niet van plan wie ook, Peter inbegrepen, achterna te lopen. In die zin begint de ‘totale eenzaamheid’.”
Peter van de Wouw, Amsterdam, juni 2005.
„Dat wat zal zijn, wanneer het zal zijn, zal zijn dat wat het is.”
Fernando Pessoa
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7 november 1974

Amerbos
De taxi van Schiphol zette me voor de deur af, maar het slot
van de voordeur was met stopverf volgepropt. Ik kon er niet in.
Ik leende een ladder en sloeg een ruit in. Belde de politie. Ze
kwamen maar gedroegen zich eigenlijk hondsonbeschoft wat
betreft mijn problemen.
Er waren twee brieven van Peter, één uit Quebec en één uit
New York.
Er was ook een erg lieve brief met foto’s van Casper van den
Wall Bake uit Mozambique. „Zonder enige schroom kan ik je
bekennen dat ik erg veel aan je denk. Al de leuke dingen die
we deden en het luisteren naar je interessante verhalen. Het
klinkt ‘unreal’ but I really mean it. I love you as a person and I
miss being close to you. Heeft niets met seks te maken maar ik
begrijp je woorden van vroeger over ‘being close’ nu veel beter.”
Een vreemde zeurbrief van broer Theo over een serviceboymeubel dat tante Jetty uit mams huis wilde hebben. Hij schreef
daar voor 100 percent tegen te zijn. Hij wilde het ding hebben.
Hij maakte me verwijten dat ik hem niets heb gevraagd, terwijl
hij juist van de daken schreeuwde in niets geïnteresseerd te zijn
en alles aan mij (en Nellie) over wilde laten. Hij is wel zeer wisselvallig en herinnert zich blijkbaar absoluut niet wat hij eerder
heeft gezegd. Het bevreemde me zeer want we zijn hier heel
anders.1
Casper condoleerde me trouwens heel lief met mam. „Ik weet
wat zij voor je betekende. Je weet ook, als iedereen, dat jij de
enige zoon bent geweest die haar met de meeste liefde heeft
omringd.” Ik geloof dat dit waar is. Ik heb mijn leven zodanig
ingericht dat ik als zoon mijn vader enigermate heb kunnen
vervangen.
Mam heeft, volgens notaris Meijer, na aftrek van openstaande
posten, voor ons drieën 745.000 gulden nagelaten.
1

Tussen 1986 en 1991 leerde ik pas in Zuid-Afrika zelf de uitzonderlijke wisselvalligheid en onbetrouwbaarheid van dit typisch Afrikaans gedrag zien en begrijpen.
Theo was in alle opzichten Zuid-Afrikaan geworden, helaas.

1
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Ik ben eerst met twee rode rozen met lange stelen naar het graf
van mijn ouders gereden en heb vervolgens Keke bij dr. Offereins opgehaald. Het diertje was zo verschrikkelijk blij dat het
aandoenlijk was. Hij slaapt nu zoet in mijn stoel na van blijdschap om de tafel geracet te zijn. Hij heeft vitamines gehad en
is in prima conditie.
Mijn eigen fondsen staan zowat op nul. Wat nu?
Ambassadeur Romanov heeft me uitgenodigd voor een receptie ter ere van de 57ste viering van de Great October Socialist Revolution, maar ik breng het niet op ook nog naar Den Haag te
gaan.

Zoals Peter me had gevraagd heb ik de moeder van zijn
vriendin Leonie opgebeld. Leonie was bij haar ouders in Eindhoven en het was wel goed met haar. Maar Gerard Croiset had
tegen de ouders gezegd: „Zij zal nog vreselijke pijn krijgen en
het is voor het meisje te hopen dat het niet meer lang zal duren”.2
Luns heeft in een vraaggesprek met Wibo van de Linde voor
TROS Aktua, over het incident bij de Erasmus Universiteit gesproken. „Als ik niet zeer krachtig door studenten en een aantal
adelborsten uit Den Helder, die de lezing hadden bijgewoond,
was beschermd waren de gevolgen zeer ernstig geweest”. Hij
had enkele trappen in de rug gekregen, vertelde hij, en zijn
2

Croiset zou spoedig gelijk krijgen.

2

21-07-2005

11:55

Pagina 3

8 november 1974

Vanmorgen kwam opnieuw een gedrukte uitnodiging van ambassadeur Romanov voor een buffet en concert vanavond. Zal
maar gaan.
Bij binnenkomst op de ambassade vertelde de ambassadeur onmiddellijk een gesprek te hebben gehad met de heer G.A. Wagner van Shell en diens tweede man. Ontmoette veel mensen
zoals de sovjetopperrechter bij het Internationale Hof in Den
Haag, P.G. Morozov, die ik in de VN heb gekend. De buitenlanddeskundige, Henk Waltmans van de PPR, kwam naar me
toe en zei veel aan mijn Club van Rome-interviewboeken te
hebben gehad. „U hebt iedereen een grote dienst bewezen,”
zei hij. Jolle Jolles van het ANP liep als gewoonlijk rond en heeft
meestal weinig te vertellen. De zakenman Piet Voskamp gaat
bij Moskou hallen om champignons te kweken neerzetten.
Had een lang gesprek met de militair-attaché kolonel Anisimov. Ik dacht: mijn Russische oom, Lex Poslavsky, zou zoiets
nu eens bij moeten wonen.
Vladimir Opalev, de persattaché, zei dat er uit Moskou een uitnodiging voor me was gekomen van de Sovjet Schrijvers Vereniging om een reis „als onze gast” door de USSR te maken. Ik
3

Amsterdam

hoed was van zijn hoofd geslagen. In Brussel had een diplomaat
als grapje tegen hem gezegd, toen hij hoorde dat hij in Rotterdam ging spreken: „Dan kom ik u in het ziekenhuis opzoeken”. Het verbaasde hem niet dat de regering-Den Uyl hem
geen verontschuldigingen had aangeboden. Dat er een antiLuns-stemming heerste verwonderde hem ook niet. Hij citeerde een artikel uit de NRC waarin hij op de allergrofste wijze niet
alleen werd beledigd maar ook bedreigd. Ik kan me iets dergelijks niet herinneren, maar Luns herinnert zich wel meer uitspraken en voorvallen die alleen in zijn verwarde brein bestaan.
Hij dacht niet dat hij bij de NAVO gewipt kon worden: „Ik ben
natuurlijk sterk voor Nederland,” aldus de voormalige minister, die altijd voorbijgaat aan de reeks miscalculaties in zijn eigen hoofd, die het koninkrijk een aantal doden en vele miljarden hebben gekost.
Suharto heeft voor het eerst sinds hij in 1968 president van Indonesië werd een persconferentie gegeven. Het belangrijkste
nieuws dat die ontmoeting opleverde, was dat hij ten stelligste
heeft ontkend dat zijn vader van koninklijke bloede zou zijn en
dat zijn moeder na zijn geboorte naar een dorp was verbannen.
Dit bericht was in het blad Pop verschenen dat inmiddels een
verschijningsverbod heeft gekregen.

n
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zou twee maanden kunnen blijven en ook Siberië en de Kaukasus kunnen bezoeken. Ik zou er een boekje over kunnen
schrijven.3
Er schijnt inderdaad een belediging aan het adres van Luns in
de NRC te hebben gestaan. De krant ging prompt door de knieën
onder het motto vooral geen abonnees te willen verliezen. Het
gewraakte stuk werd geschreven door Gerben Hellinga, die au
fond natuurlijk gelijk had, maar daar gaat het niet om. Mijn
stukken uit Jakarta uit 1956 en 1957 mochten ook niet worden
afgedrukt omdat, zoals de toenmalige Indonesië-redacteur H.J.
Roethof me meedeelde, „je gelijk hebt, maar men is er hier
nog niet ‘rijp’ voor.” In 1974 is men er blijkbaar nog niet „rijp”
voor om in te zien dat Luns een oplichter is van het ordinaire
en gevaarlijke soort. Hellinga schijnt niet meer te mogen meewerken aan de NRC. Altijd rollen de verkeerde koppen.

Het stuk heette AAN DE GALG en de gewraakte passage luidde:
„En jij Huib Luns, oppernar, eredoctor in de kunst van het liegen, ploppermoordenaar. Halve gare gek die denkt over het leven van mijn kinderen te kunnen beslissen….” Ik zou mijn
minachting en afgrijzen voor Luns inderdaad in andere bewoordingen hebben gesteld, maar strikt genomen is waar wat
er stond.
9 november 1974

Tot mijn afgrijzen zie ik dat Propria Cures in een op de voorpagina afgedrukt communiqué bekendmaakt op 21 september en
op 5 en 12 oktober artikelen van W. Klinkenberg te hebben
gepubliceerd, die helemaal niet van hem waren en waarvan hij
niets wist. Heb me voor niets opgewonden over die rare opmerking over mij. Wat een methode van journalistiek bedrijven.
3

Publiceerde in 1976 bij Torenboeken, Baarn USSR 1976-1990 (het jaar dat Mikhail
Gorbachev de zaak pas goed in de soep draaide).
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Meer dan ontstellend wat Luns hier durft te debiteren, vooral tegen de achtergrond
van wat ik in 1991 zou ontdekken wat hij aan leugenachtige misdadigheid tegen
mij na 1956 zou uithalen en wat allerminst met democratie of tolerantie te maken
had.

5

Amsterdam

Blader in een map paperassen van mam en vind iets wat ik
nooit eerder zag: mijn geboorteaankondiging zoals door mijn
ouders rondgezonden (met een subtiel blauw randje).
Vrij Nederland wijdde
een zeskolomsartikel
aan de publieke molestatie van Luns in Rotterdam aan de hand van
de letterlijke tekst op
televisie met Wibo van
de Linde. Let op wat
Luns hier zonder blikken of blozen verklaarde: „Ik wil alleen zeggen dat voor mensen,
die Nederland hebben
gekend als een land dat
steeds
democratisch
was, dat verdraagzaam
was, dat door de eeuwen heen verdraagzaam
is geweest, en waarbij
een zekere behoorlijke
vorm van omgang toch
de regel was, daar
schrikt men van wanneer men ziet hoe het
nu is gedegenereerd.”4
En verder: „Het komt mij voor dat die linkse groeperingen, alles wat zo Nieuw Links heet en nog linkser, dat die in mij zien
iemand die gematigd is, die de stem is van een groot deel van
het Nederlandse volk, dat zien zij erin. En die een zekere populariteit heeft. En daar komt natuurlijk ook bij, dat die lieden
hadden gehoopt dat ik van het toneel zou verdwijnen, toen ik
minister af was en dat is natuurlijk niet gebeurd.” Opvallend
ook is de pluim die Luns aan de nieuwe socialistische minister
van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, uitdeelt. Veel
mensen zullen dit niet zoals ik interpreteren, namelijk dat ik
dat verdacht vind en nauwelijks een recommandatie voor Van
der Stoel. Afgezien van mijn eigen observaties inzake die meneer
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– bijvoorbeeld ten aanzien van Van der Stoels ontmoeting met
premier Kosygin in Moskou en de sovjetaanbieding tot samenwerking bij olie- en gaswinning met Shell – is alles wat ik van
de huidige minister heb gezien even negatief als van Luns.
Geen wonder dat zij elkaar veren in hun achterste steken. Hoe
werkt het toch in Den Haag dat op Buitenlandse Zaken strijk
en zet de verkeerde ministers zitten?
Bibeb – die mijn moeder heeft gekend – schrijft dat ze sinds de
dood van mam meer aan me dacht dan ik zal willen geloven.
„Het verlies van je moeder moet heel erg voor je zijn. En wat
helpt het of iemand dan woordjes schrijft als ‘sterkte,’ vandaar
dat ik niets deed – wat nog lulliger is.” Ze heeft geloof ik veel
plezier en baat bij het contact dat ik tussen haar en Gerard
Croiset legde. Ze is met gesprekken met Jan Cremer en Michiel van der Plas bezig. „Bibeb is een schat,” zegt Peter steeds.
Lange brief van ambassadeur Djawoto uit Peking. Hij gaat uitvoerig in op oud-minister Hanafi, over wie ik hem schreef naar
aanleiding van diens bezoek aan Amerbos. Hij schijnt hem
maar oppervlakkig te kennen. „I laughed when I read your
evaluation of him. You are very critical in assessing individuals
(...). As a matter of fact, I know you better than I know him,
though I met you (in person) only several times long ago and
didn’t talk much with you. But I have read your books and articles from which I can evaluate your position and ‘sentiments’,
which I appreciate. So to some extent, I know you and your
activities.”5
Wim Meiners heeft in de Gooi en Eemlander een behoorlijk artikel over Grenzen aan de groei, deel 2 geschreven.6
De Rocky Horror Show is tot september 1975 uitgesteld. Wat
moet Peter tot die tijd doen, wanneer hij zijn studie niet hervat? Fashionshows alone levert geld op maar dat is dan ook alles.
Ik maak me voortdurend zorgen over Peters situatie.
Iedere dag spreek ik een aantal keren de naam „mam” uit. Dan
sluit ik mijn ogen in verbondenheid met haar. Wat er met haar
gebeurde blijft een onmogelijke, kwade droom.
10 november 1974

Wim Wertheim heeft ter gelegenheid van 25 jaar Chinese
Volks Republiek twee pagina’s in de Groene7 geschreven over
de aldaar gevolgde opvoeding en heropvoeding. Zijn stuk heet
IN CHINA GELOVEN ZE NIET IN DOMME KINDEREN, ALLEEN IN
5
6
7

Brief uit Peking d.d. 30 oktober 1974.
Zie bijlage 1, Gooi en Eemlander van 22 oktober 1974.
Groene Amsterdammer, 2 oktober 1974.
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Dat denkt iedereen altijd, dat ze alles precies weten: niets vervalst en vervormt meer
dan het eigen geheugen, wat me is gebleken bij het doorwerken van mijn dagboek.

7
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DOMME ONDERWIJZERS. Wat me in dit artikel opvalt is dat Wertheim over van alles onder de zon in China schrijftt, behalve dat
hij enige detail verstrekt over hoe de kinderhoofden in China
onder Mao worden geprogrammeerd. Hij woonde een klasje
bij voor schipperskinderen op een boot op de Parelrivier bij
Canton – samen met zijn onafscheidelijke vrouw Hetty. Hij citeert wat een onderwijzer zei en geeft die zin de titel van dit artikel mee zonder deze werkelijk te onderbouwen.
Wertheim wijst erop hoe Mao de arme, landloze boertjes en
arbeiders als de voornaamste kracht bij de opbouw van China
beschouwde en vervolgt: „Hierin ligt het diepste geheim van
Mao’s successen. Er is (in China) een wonder aan de gang, een
wonder dat men zelfs een groene revolutie zou kunnen noemen.” Ik weet niet precies, en kan het niet formuleren, waarom ik sceptisch blijf ten aanzien van China en Mao. Zou het
zelfs niet kunnen formuleren, maar ik geloof niet in een communistisch China. Sovjet-Unie, ja, China, nee.
De hond ligt zo rustig in mijn stoel te slapen. Ik stond pas om
09.45 uur op maar hij heeft geen kik gegeven. Wanneer ik over
mam nadenk, ben ik close to tears.
Dr. Go Gien Tjwan stuurt me Berita Pertimbangan nr 48, oktober 1974 uit Peking, waar uitvoerig over Bung Karno’s brieven aan Dewi wordt bericht en waarin ze ook aandacht aan een
artikel van mij besteedden.
Het gesprek van Bibeb met Jan Cremer herken ik. Zo is Jan.
„Ik heb twee kanten. Ik ben verschrikkelijk gevoelig en meedogenloos hard. Mijn grote handicap is geweest dat ik als kleine jongen te veel zag en nog alles weet.8 Tot de kleuren van de
dingen toe. Ik ben wantrouwig gemaakt. Zoals een hond overal aan ruikt, zo snuif ik de sfeer op. Voor dieren ben ik nooit
bang geweest, voor mensen wel.” Verderop zegt hij: „Eigenlijk ben ik een man voor mannen. Voor praten met mannen in
de kroeg en de wijven lekker thuis.” Ja, ja, de „wijven” zijn er
om die andere klus op te knappen. Dat is nu precies altijd mijn
onderscheid geweest: niet te gebruiken voor praten: wel te gebruiken voor neuken. Goed praten en goed neuken gaat immers zelden of nooit samen. Dan wint bij mij het praten het.
Bovendien knoeien vrijwel alle macho’s buiten het echtelijke
bed, so, why not try a guy? De meeste seks komt toch neer op
neussnuiten en heeft echt niets met ‘de prins en de prinses leefden eeuwig gelukkig samen’ te maken.
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Jan komt zelfs nog op het onderwerp Luns. „Laatst, toen hij op
televisie aan het kakelen was, dacht ik: die man is ook op een
zwoele avond ontstaan. Toen zijn vader zijn sigaar doofde en
zei: kom eens effe lekker op de rand van de fauteuil zitte…. De
paus is misschien wel ontstaan op een heel warme avond in Italië. Zijn moeder zat met haar kont te schudden omdat zijn vader in een goor interlokkie de plakkerige rok van zijn moeder
had opgetild en hup de linkerbil naar boven en met de Noordenwind erin. Zo is misschien de paus ontstaan. Als ik filosofeer denk ik: de wereld is een grote neukpartij. Overal in bossen, portieken, in de gouden koest misschien wel... Getverderrie wat vies of klink ik nou ouderwets. Hahaha.” 9
Ik zie dat Clay Shaw is overleden, hij was pas 60 jaar. Ik herinner me hem in New Orleans voor de NOS te hebben gefilmd.
Het blijft vreemd hoe vrijwel iedereen, die direct of indirect bij
de moord op JFK in Dallas betrokken is geweest – terecht of
onterecht beschuldigd van betrokkenheid – vroeg of laat naar
de eeuwigheid verdwijnt. Ik herinner me die man als uitermate onbetrouwbaar overkomend. Jim Garrison, de Officier van
Justitie in New Orleans heeft zijn betrokkenheid bij de moord
op Kennedy proberen te bewijzen. De jacht op Garrison zelf
gaat eveneens onverminderd voort. Nu is hij weer beschuldigd
van het aannemen van steekpenningen van de gok-industrie.
Hij heeft zichzelf in de rechtszaak verdedigd en op 27 september 1974 heeft een federal jury Garrison opnieuw vrijgesproken.
Heb trouwens ook weer een keurig briefje van Beatrix en
Claus gekregen om te bedanken voor mijn brief van 8 oktober.
Heb geen flauw idee wat ik hunne koninklijke hoogheden heb
geschreven.10
In Pasadena, Texas is een vader, Clark O’Bryan (30), gearresteerd omdat hij schuldig is bevonden aan het geven van chocola gevuld met cyanide aan zijn zoontje Timothy (8) als Halloween surprise.11 Met Amerika gaat het van A tot Z de verkeerde
kant op. En dat is dan de samenleving die „de wereld” het liefste imiteert.
De misdaad onder jongeren in de VS is aan het exploderen. Een
oudere man werd in zijn flat in Brooklyn gewurgd door jongens van veertien en vijftien jaar die zevenendertig dollar uit
zijn huis meenamen. Een ontwerper die voor zijn conditie
even in Central Park een rondje fietst, werd door twee jongens
van vijftien en zestien jaar aangevallen, vervolgens een handje
9 Vrij Nederland, 26 oktober 1974.
10 Zie bijlage 2, brief d.d. 16 oktober 1974.
11 The New York Times, 6 november 1974.
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12 The New York Times, Joseph Treaster, 4 november 1974.
13 The New York Times, 3 november 1974.
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geholpen door knaapjes van elf en twaalf en dat allemaal om die
mooie fiets te bemachtigen. De illustrator in kwestie is intussen
morsdood. Er worden in Manhattan jongens van zeven en acht
jaar gearresteerd op beschuldiging van verkrachting, roof en
moord. Kinderen van alle leeftijden gebruiken vuurwapens.
De afgelopen jaar is het aantal verkrachtingen in New York City
met 100 procent toegenomen en moord en doodslag met 85
procent. Volgens de politie wordt er in groepjes van twee, drie,
en vier man geopereerd. Tachtig percent van de gearresteerde
jongeren bleken negers of Puerto Ricanen te zijn. Het rechtssysteem faalt volkomen, want de straffen zijn dermate imbeciel
dat ze binnen de kortste keren weer op straat staan.12
Dat televisie met deze misdaadexplosie te maken heeft staat
vast. Een moeder sprak NBC-televisie aan voor 11 miljoen dollar, omdat haar negenjarige dochtertje door een jongen en drie
meisjes in leeftijd variërend van tien tot veertien jaar, werd verkracht. De kinderen zouden op de televisie Born Innocent hebben gezien. Zij hebben op het negenjarige meisje precies dezelfde broomstick assault methode gebruikt. John O’Connor
wees in de Times op een studie Aggression in Childhood: The impact of television door Robert Liebert, Emily Davidson en John
Neale. „Any steady diet of television, regardless of content, can
exert a powerful influence on children. They reach a more
fundamental conclusion: television does not have a monopoly
on violence. It can be exploited anywhere from tabloid journalism to an Alice Cooper rock concert to a Sam Peckinpah
blood-bath film.” Maar het blijft natuurlijk een onontkoombaar feit dat „the electronic landscape” de belangrijkste „vervuiler” is van de minds van kinderen, die vele uren per dag aan
de noise-box zitten gekleefd.13
Ik moet het gesprek van Richard Evans met Konrad Lorens
bewaren voor Peter. „The capacity for homosexual behavior,”
zegt Lorenz, „is part of the normal make-up of many animals.
Any two male pidgeons – or female pidgeons – put together
will engage in homosexual activities. The dominant bird will
play the male role; the dominated bird will play the female
role.” Hij spreekt over ménage à trois bij ganzen, waarbij twee
„males lovers” zijn en een „female loves one of them”. Lorentz
herinnert er aan dat sir Peter Scott, prins Bernhards vriend in
het World Wild Life Fund, heeft aan getoond dat „triangular
marriages among the wild, pink-footed geese of Iceland” veel-
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vuldig voorkomen. „Goose homosexual behavior turns out to
have survival value. There can be no moral objection to homosexuality,” zegt Lorenz beslist.
Hij geeft terzelfdertijd toe dat veel mensen nog altijd „an esthetic and emotional aversion to homosexual behavior” hebben. Hij vervolgt: „I once saw two boys embrace in a bathroom. The sight was slightly repulsive to me, but in moral
terms why shouldn’t they kiss? In an overpopulated world, it
would be a good thing if there were more homosexuality...”14
11 november 1974

Belde André Spoor om hem attent te maken op het feit dat
ambassadeur Romanov opnieuw met de Shell had geconfereerd. Luns had de NRC een brief geschreven dat hij een publieke verontschuldiging van de krant verlangde of anders „stappen” zou ondernemen. Nadat Hellinga’s uitbarsting was verschenen had André aanvankelijk gehoopt dat de bui – die hij er
onmiddellijk in had zien zitten – zou overdrijven. Spoor: „Je
weet hoe ik over Luns denk, als ik hem een kool kan stoven,
zal ik dit niet nalaten. Maar wanneer een mafkees zoiets in de
krant zet...” Daar was ik het mee eens, maar niet met het opzeggen van Hellinga’s medewerkerschap. Waarom mag Luns
net zoveel blunders begaan als hij mogelijk kan bedenken en
waarom moet Gerben Hellinga boeten? Gelijke monniken gelijke kappen. Een minister is niet belangrijker dan een schrijver
of omgekeerd. De een is dit, de ander dat. Misschien moet een
minister zelfs eerder opdonderen – het algemeen belang dienende in dienst van de samenleving – dan een schrijver. „Op
die manier vertalen de botsingen Luns en minister Vredeling,
of Luns en Gerben Hellinga zich slechts in pro-Luns-sentimenten,” zei ik. Daar was Spoor het wel mee eens. In een telefoongesprek met Luns – en André deed hem exact na – had de kloot
gezegd: „Begrijpt u dat nou mijnheer Spoor, peloppers zijn
blijkbaar Indonesiërs.” Moet je net bij André komen, die kent
Indische zaken exact.
De wereld heeft 200 miljoen bijen tekort. Hoe is het mogelijk?
In de VS heeft een truck tussen Salt Lake City en Kansas City
gewoon een roestvrij stalen capsule van 3,5 inch doorsnee met
het radioactief metaal kobalt-60 verloren. Omdat de route van
de truck „maar” 1100 mijl bedroeg deed iedereen het in zijn
broek dat iemand de buis zou vinden en er een ramp zou ontstaan. Ze hebben toen een vliegtuigje „bristling with radiation
14 Psychology Today, november 1974.
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15 Newsweek, 11 november 1974.
16 Professor in filosofie, lid van Institute for Advanced Study Princeton University.
17 The New York Times, 27 oktober 1974.
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detectors” de route van de vrachtauto laten uitkammen. De
tweede dag werd nabij de Missouri-rivier onverwachts langs
autoweg 36 „a dramatic rise in the level of radiation” gemeten.
Ze landden op het dichtbijgelegen vliegveld, huurden een auto
en ja hoor, het ding werd in het gras langs de grote weg gevonden.15 Krankzinnig verhaal.
H.S. Thayer16 doet een aantrekkelijk voorstel in de Times. Zijn
thema is: „Our stubborn predilection (...) against thinking carefully and seriously about what we are doing.” Hij spreekt over
de vermindering van de ozonlaag ter bescherming van de aarde
en eigenlijk over sommige van de Club van Rome-thema’s.
„Science is a progressive discipline,” waarschuwt Thayer, „but
the world it explores is not necessarily a progressive system of
endless resources and enduring stability.” Enerzijds zullen praktische maatregelen moeten worden genomen zoals het tegengaan van uitlaatgassen, inbegrepen die van supersonische vliegtuigen. En nu komt het. „On the theoretical side is the need to
rethink and examine our traditional attitudes and assumptions
about the physical world.17 We require a critique of the methods of thinking and we must inquire how it is that the very
rational methods through which modern technology has prospered, have taken so little account of the increasing dangers of
non rational technology. We need to study why man is his own
worst enemy, and why he stubbornly refuses to clarify this ethical responsibility to himself and the future.”
Ik denk dat dit thema: re-think alles wat is, wat we voor gewoon aanzien en als normaal beschouwen – en wat dat misschien allang niet meer is – een Leidmotief wordt waar we meer
over zullen horen. Zoals Thayer zegt: sedert de middeleeuwen
en parallel aan de groei van moderne wetenschappen is men er
vanuit gegaan dat de wereld het werk van God was. Maar wat
als er heel andere wetten spelen dan de Bijbel beweert en in het
universum van kracht zijn? Eigenlijk kom ik hier weer terug bij
psychoanalyticus Alexander Mitscherlich en wat hij schreef
over „the relapse from rational into delude behavior of the extent of paranoid distortion of reality that afflicts the politics of
the present day” en wat we niet dienden te onderschatten. „By
education one can try to avoid delusions about the world, about
people, and, above all, about oneself.” Vervolgens spreekt Mitscherlich over „sanctified taboos” en „the intimidation to
which the individual is subjected when it attempts to cast a cri-
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tical eye on things in particular the sacrosanct assumptions in
his own family or social group.”18
Mitscherlich zegt over „freedom” dat „old ideals of freedom
will not protect us unless we retest them against (new) reality.
Freedom is part of reality that we possess neither for certain nor
for ever: to be able to defend it we must experience it anew,
with a great deal of soul-searching and overcoming of fear.”
Dit is eigenlijk waar ook Aurelio Peccei en de Club van Rome
het meer en meer over hebben.
„Re-think traditional attitudes and assumptions of the physical
world,” zegt Thayer. Ik acht het nog belangrijker dat er wordt
begonnen met een re-think van our mental images of the world and
ourselves in that world en die optrekken naar the new realities van
het atoomtijdperk en wat erna komt. De kip en het ei. Pas
wanneer de mind zal zijn schoongeveegd van sanctified taboos
kan er een nieuw begin worden gemaakt.19
De Amerikaanse minister van Landbouw, Earl Butz, heeft
schaamteloos verklaard: „Food is a weapon. It is now one of
the principle tools in our negotiating kit.”
Nu heb ik John Scotts laatste studie voor Time & Life te pakken, want hij gaat met pensioen. Er staat zoveel controleerbare
onzin in: het is schokkend. „The emergence of Sukarno as
leader of the country did not help.” Zonder Bung Karno was
er geen Indonesië gekomen. „An economic illiterate,20 by the
time Sukarno was overthrown he had run the country into a
state of substantial net disinvestment.” Nee, omdat Sukarno het
verdomde naar de pijpen van Amerika en het Westen te dansen
werd hij opzettelijk economisch gekraakt. Een kind kan de was
doen. Vanaf het moment dat Suharto het overnam en precies
deed wat Washington wilde (zoals een miljoen communisten
vermoorden) stroomde de dollars (en guldens van Luns & Co)
binnen. Suharto zit er omdat de rijke landen hem financieren.
Bung Karno verklaarde in 1956 voor het Amerikaanse congres
dat geen „torrent of dollars or torrent of rubles” hem ooit van
zijn non-aligned koers tussen de twee machtsblokken zou kunnen afbrengen. Maar daar weet John Scott allemaal niets van.
Het meest absurde is misschien wel dat Scott zegt naar Sukarno
en prins Sihanouk te hebben geluisterd en dat ze hem aan
Adolf Hitler deden denken. De idioot pikt de arme Sihanouk
ook maar even mee, omdat prins Sihanouk op de Sukarno-lijn
18 Alexander Mitscherlich, Society without the Father, Harcourt Brace & World, New
York 1969. Las dit in 1972 tijdens de Stockholm Conferentie.
19 Hier werd de kiem gelegd voor mijn Open Brief aan Beatrix bij haar troonsbestijging
en mijn boekje Made in Soestdijk.
20 Ook zo’n afgekauwd cliché dat door herhaling waarheid werd.
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12 november 1974

Sprak met mam in mijn droom. Speel een plaat van Hector
Villa Lobos van haar.
Jan Pieter Visser van de NCRV zegt dat 700.000 mensen de film
met Aurelio Peccei in Rome hebben gezien.
Ik zie nu dat Wim Klinkenberg via een kort geding heeft bereikt dat Propria Cures moet stoppen artikelen onder zijn naam
21 Zie bijlage 3.
22 Zie bijlage 4.
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van ongebondenheid in de internationale politiek zit. Omdat
Sukarno en Sihanouk tegen de Amerikaanse oorlog in Zuidoost-Azië waren veranderden ze in de verziekte breinen in
Washington in cryptocommunisten of eigenlijk in handlangers
van Moskou en Peking. Ze werden prompt in CIA-coups vervangen door Suharto en Lon Nol. Wanneer Scott dan ook nog
komt aanzetten met het feit dat de CIA „niets” met de coup van
1965 te maken heeft gehad, dan kan je echt niets met de door
Time & Life geboden „informatie” beginnen. Scott zegt ook
nog dat ten tijde van de coup Sukarno de betrekkingen met
Amerika had verbroken; er was zelfs geen vice-consul meer in
Jakarta. Iedereen weet dat juist de Amerikaanse ambassadeur
Marshall Green in 1965 er ernstig van werd verdacht de CIAoperaties in Jakarta te beschermen onder dekking van diplomatieke onschendbaarheid via zijn ambassade.
Heb John Scott geschreven: „I am so totally disgusted with the
nonsense you put out these days, spare me the trouble to have
to reply to you and stop sending me the bullshit you write.”
Peter schrijft onder meer weer eens door een danser te zijn betippeld, dit maal een neger. „Het schijnt mijn noodlot te zijn.
Ik heb hem als appeltje voor de dorst op mijn lijst gezet.” Hij
liet zijn hand lezen en het is frappant wat er gezegd werd. Hij
ziet Juan nog maar weinig, voelt zich alleen en mist me.
Sukmawati Sukarno schijnt happy in haar nieuwe huwelijk te
zijn. Ik vind dat zij opmerkelijk patriottisch schrijft. Bung Karno would like it.21
Ook een aardige brief van Tonie Knoppers. Zeer tactisch gaat
hij er niet op in dat ik die middag in de Metropolitan Opera in
jeans was verschenen en daarvoor sorry schreef.22
Als ik aan mam denk word ik heel ernstig en mis ik haar. Haar
dood heb ik allerminst verwerkt. En de gedachte aan haar graf,
in de regen en kou, maakt me nog somberder.
Kindertotenlieder behoren tot de mooiste muziek die ik ken.
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te publiceren. Ze worden bij die studentenkrant ook steeds
gekker. Door wie laten zij zich gebruiken of opstoken?
Ik heb Dui Seid in Parijs gebeld. David Russell kon geen werk
vinden in Parijs en is naar Texas teruggekeerd.
Er was een afschuwelijke film over de Algerijnse vrijheidsoorlog op televisie: Human misery and suffering in the extreme, allemaal volkomen overbodig en voortgekomen uit fundamentele
denkfouten. Marvine Howe meldt trouwens in de Times over
vreselijke martelpraktijken in Brazilië vandaag aan de dag.23 De
beruchte methode van de parrot’s perch wordt nota bene wijd en
zijd toegepast. „A naked prisoner is suspended from an iron bar
by his legs and arms, with his head hanging downward towards
the floor. In this position he is being beaten and given electric
shocks. Sophisticated instruments are being used to administer
these shocks including the so-called ‘pianoloa’, a keyboard
operating a system of electric current similar of a technique
used in South Vietnam. Also the ‘electric microphone’ is being
used on prisoners kidnapped by the secret police. The prisoner
receives electric shocks varying in intensity and duration according to sounds around him, including his own screams.” Dat is
dan Brazilië anno 1974. Hare majesteit is er vertegenwoordigd
door een ambassadeur, momenteel jonkheer Leopold Quarles
van Ufford, ook zo’n licht.24 Ik zou in zo’n land geen ambassadeur willen zijn, en zeker niet zonder net zo lang te protesteren
tot er iets aan zou worden gedaan.
Casper Bake zendt een verrassend telegram dat hij op weg is
naar Johannesburg. Ik begrijp wat hij wil zeggen. Ik ben in staat
naar hem toe te gaan. Maar wie gaat dat betalen – onze zoete
lieve Gerritje? Ik wil proberen een ticket voor hem te kopen
zodat hij met kerstmis hier kan zijn en ook zijn ouders en familie kan zien.
Mijn oude sobat, Martin Portier van het van Heutsz Regiment,
belt en zegt dat hij voor Keke wil zorgen als ik naar het buitenland zou moeten. Ik stel dit zeer op prijs. Hij is de eerste die
hulp biedt met mams hondje.
Ik ontving een aardige brief van mams jeugdvriend A.D. van
Regteren Altena. Hij had mam een paar jaar geleden nog eens
bezocht „aan welk bezoek ik zulke goede herinneringen heb
behouden. Wat ons bond waren muzikale jeugdherinneringen
(zoals ik met Egbert Kunst heb) en een korte maar zeer hevig
beleefde periode in mijn studententijd in Amsterdam. Uw Moeder had toen les van de altist Devert. Die gaf ons ook moeite
23 The New York Times, 4 november 1974.
24 Zie Memoires 1925-1953.
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25 Helaas is het nooit tot een bezoek gekomen.

15

Amsterdam

voor ons ensemblespel, met de pianiste Olga Elias (in een concentratiekamp bezweken) en Mendes de Leon, later medicus
en ziekenhuisdirecteur in Maastricht, ook al overleden.” Hij
trof mam later nog wel eens achter lessenaars in orkesten „wat
gebeurde toen ik rechter in Utrecht was, en we in de werkplaats van Kees Boeke in Bilthoven speelden.” Ik zou hem willen ontmoeten. Beleefde hij met mam in zijn studententijd een
„hevige periode?” Daar ben ik nieuwsgierig naar.25
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Joop Sandé werkt nog steeds in New York. Hij stond weer
eens in de New York Times. Ik heb een zwak voor die jongen,
all the way. Peter trouwens ook.26
13 november 1974

Ik geloof graag dat de 82-jarige keizer Haile Selassie „had outlived his usefulness”, maar je behandelt zo’n man niet als oud
vuil. Henry Tanner berichtte27 dat de keizer in een bungalow
woont binnen het kamp van de Fourth Division. Aanvankelijk
had de revolutionaire raad onder generaal Aman Andom de
vorst naar een van zijn paleizen willen overbrengen (na diens
arrestatie) maar de keizer zou obstinaat zijn geweest en zijn officieren hebben uitgescholden en gekleineerd en voor straf zat
hij nu in een militair complex. De militaire raad van Ethiopië
bestaat uit 121 man, van hoge officieren tot en met Jan Soldaat.
Hoe gaat dit aflopen?
Het gesprek van Bibeb met Nijenrode-jaargenoot Ben Brinkel
– nu Michiel van der Plas – waarom mag Joost weten (pour se
rendre intéressant, zou Inez Röell hebben gezegd) – is verschenen. Het enige wat ik me van het NOIB van die jongen herinner is dat „ons clubje” hem niet zag zitten. Misschien om die
reden droeg hij eens een sonnet aan me op.28 Ik herinner me
hem als iemand die om onverklaarbare redenen in de knoop
scheen te zitten en veel over geloof kletste. Als je nu leest waar
hij vandaan komt en wat er op het seminarie gebeurde wordt
me dit duidelijk. Nog illustratiever is de kop van zijn gesprek:
HET PAPIER IS MIJN MAITRESSE! Dan weet je het verder wel.
Wie noemde ook al weer religion the opium of the people? Hij zegt
althans tegen Bibeb nog tot tien jaar geleden in „het eeuwige
vagevuur” te hebben geloofd. Hij voegde eraan toe: „Nu geloof ik in de Kwade Geest, die zich van de mens meester kan
maken. Maar ook in een louteringsproces.” Wanneer je na een
halve eeuw leven nog altijd niet hebt ontdekt hoe verwoestend
het „opium” van het Vaticaan zijn werk heeft gedaan, is er
weinig hoop voor een succesvolle anti-drug campagne versus de
mind van de brave Ben Brinkels, alias Michiel van de Plas.
15 november 1974

Hoofdredacteur Cees Meijer van de Typhoon in Zaandam,
voor wie ik nu bijna vijftien jaar schrijft, noemt me in een
briefje een „ondankbare hond” (beetje in scherts) omdat ik me
26 Joop Sandé zou eind jaren tachtig aan aids overlijden.
27 The New York Times, 20 september 1974.
28 Zie Memoires 1925-1953.
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Gisteravond ben ik naar Frank Heckman gegaan. Hij zag er
weer zeer aantrekkelijk (voor mij) uit. Hij overviel me met een
cadeautje dat hij voor me had gekocht. Het was een tape voor
in de auto met het piano- en celloconcert van Schumann (door
Richter en Rostropovich). Hij had erop geschreven: „For my
friend W.L. Oltmans.” Ik kreeg een vuurrood hoofd van schrik
en opwinding en gaf hem een zoen wat hij misschien wel griezelig vond (als niet-nicht.) „Je hebt me artikelen gezonden,”
zei hij, wat ik allang vergeten was. Inderdaad op reis in Amerika zond ik hem reportages over de tennissport, en hoe ze lessen
29 Waarmee hij op hun fysieke gelijkenis doelde.
30 Ik woonde de presentatie bij en heb ook met Baldwin van gedachten gewisseld,
maar schreef er geen letter over.
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beklaag dat mijn kopij onregelmatig meegaat. Bovendien
kwam Den Vaderland Getrouwe een jaar geleden uit en hij zegt
dat een medewerker nog altijd tegen het 700 pagina’s tellende
boek zit aan te zuchten.
Wachtte op de post alvorens te vertrekken en er was een brief
van Peter uit New York. Hij komt de achttiende terug. Pas dan
zal ik gerust zijn. Hij schrijft een „grote blonde kerel uit Minnesota” te hebben ontmoet, „totaal onverpest, operazanger,
heeft iets nichterigs.” Ze trekken dagelijks met elkaar op. Hij
is mee naar een zangles op Broadway geweest: „Ik geloofde het
geluid niet dat uit zijn stem kwam. Hij is erg serieus en werkte
lang met juvenile delinquents en is een erge country boy.” Peter
noemt het een verfrissende ervaring na twee maanden New
York en „he could be my brother”.29 Hij voegt eraan toe:
„Schat, don’t worry, niet de ware Jacob, maar we zijn erg lief samen. Much love, Peter.”
Belde Peter die slaperig aan de telefoon kwam en me juist had
willen telegraferen dat hij later terugkwam. Typisch hem.
In Arti vond een kennismakingsbijeenkomst plaats van een
Nederlands Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking. Wim Klinkenberg had er een uitnodiging voor gezonden. Vooruit dan maar. De sovjetdelegatie stond onder leiding
van A.B. Chakovsky, hoofdredacteur van de Literaturnaia Gazetta. Het is altijd hetzelfde liedje. Altijd komen de verkeerde
mensen naar dergelijke bijeenkomsten, namelijk de reeds „bekeerden”. Precies als gisteren in het American hotel bij de presentatie van een boek van James Baldwin.30 Bovendien is het
typerend dat er geen andere plaats beschikbaar scheen te zijn
dan Arti met op de achtergrond biljart spelende nietsnutten.
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voor kids organiseerden. Dit had hem op ideeën gebracht. Hij
was al bij een wethouder geweest. Hij was vooral verbaasd geweest dat ik hem materiaal had gestuurd dat de gedachten waar
hij mee rond liep had onderbouwd. We zijn samen naar Le
Scandale met Anthony Perkins geweest, een draak van een film,
viel als gewoonlijk tijdens lange gedeelten in slaap.
Broer Theo logeert in Kaapstad bij Hendrik. Als meestal een
brief met uitsluitend enkele regels over hen zelf en daarna driekwart van de brief over mams geld. Hij wilde bijvoorbeeld weten waarom er op de lijst van mams liquide middelen een post
voorkomt van 900 gulden gegeven aan mij: „Hoe is die schuld
ontstaan?” Dat ben ik allang vergeten. Ik bracht alles bij de notaris. Ik begrijp die nodeloze agressiviteit tegenover mij of de
notaris over geld niet.
Heb Peters moeder gewaarschuwd dat hij nu het einde van de
maand terugkomt.
Theo Schaapveld arriveerde in het Esso Motor Hotel met overeind gezette veren en een brief van DAF dat er geen public relations money over dit halve jaar kon worden betaald, noch dat er
een overeenkomst mogelijk was voor een toekomstig aandeel
wanneer er een contract tot stand zou komen. Ik wees deze
brief van de hand als in strijd met onze afspraken en waarschuwde er voor te zullen zorgen dat er helemaal geen ontmoeting met
dr. Jermen Gvishiani in Wenen zou plaatsvinden en dat DAF
nooit een poot aan de grond zou krijgen in de USSR wanneer ze
zo onbetrouwbaar waren. Om te beginnen, benadrukte ik, heb
ik een wettige claim van 5.000 gulden voor de tweede helft
van 1974. Hij draaide bij, begon notities te maken en nam de
brief terug. Ik zei dat ik Martin van Doorne meteen een briefje
wenste te schrijven. Hij gaf me een blocnote en ik voegde de
daad bij het woord. Hij gaf aarzelend toe dat ze eigenlijk bang
waren voor mijn tussenkomst, allereerst omdat ik journalist was
en ten tweede, „wanneer zou mijn bemiddeling eindigen?”
Heel eenvoudig! Ik schreef Van Doorne dat mijn tussenkomst
en aanzwengelen in Moskou van DAF of met één percent van
een te sluiten contract of met een bedrag ineens nu zou kunnen
worden verrekend. Emile van Konijnenburg zei altijd: „Je
moet bij zoiets een onwaarschijnlijk bedrag noemen, bijvoorbeeld 77.000 gulden.” Ik noemde geen bedrag, maar zei tegen
Theo Schaapveld, „bijvoorbeeld een ton”. Bij de Moderne
Boekhandel haalden we een exemplaar van mijn Grenzen aan
de groei, deel 2 op met het gesprek met dr. Jermen Gvishiani
erin. Ik liet het hem betalen. „Jij kunt zoiets afschrijven, ik
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31 Ik had eindelijk, na enige jaren van volhouden, een ontmoeting met redelijke kans
op succes tussen DAF en Gvishiani in Wenen georganiseerd en meende recht op betaling te hebben.
32 NRC Handelsblad, 16 november 1974.
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niet,” zei ik. Ik schreef erin: „Voor Martin van Doorne, goede
reis naar Wenen.”31
Ze zijn allemaal hetzelfde, onder financiële verplichtingen proberen uit te komen wanneer de buit binnen lijkt, ook DAF.
Dr. J.G. de Beus – al tijdens de oorlogsjaren in Londen secretaris van minister-president professor Sjoerd Gerbrandy – gaat
met pensioen. Ik heb hem als ambassadeur bij de VN leren kennen als een behoorlijk mens. Sytse van der Zee sprak met hem
voor de NRC.32 Hij vindt dat hij zich in New York „een ongeluk” heeft gewerkt. Wanneer er een Algemene Vergadering
van de VN aan de gang is noemt hij het voor een ambassadeur
„beestenwerk”. Opmerkelijk vind ik zijn uitspraak dat Engelandvaarders tijdens de oorlog zouden hebben voorgesteld dat
na de oorlog prins Bernhard het koninkrijk alleen zou moeten
regeren.
De Beus komt ook op Luns. Hij verschilde met zijn minister
van mening over het te blindelings achter de VS en Engeland
aanlopen, bijvoorbeeld na het militaire ingrijpen van Washington in de Dominicaanse Republiek. „Nederland heeft hierbij
voor 100 procent het Amerikaanse standpunt gesteund. Je hoort
je bondgenoot niet af te vallen, maar je kunt toch wel eens een
voorzichtig kritische houding innemen? Ik was er niet zo van
overtuigd (als Luns) dat de Amerikaanse interventie juist was.
Maar Luns zei dat we de Amerikanen voor de volle honderd
percent moesten steunen en dat heb ik gedaan.” Daar heb je
het zoveelste bewijs, waarom ik natuurlijk nooit voor Buitenlandse Zaken zou hebben kunnen werken, ook al ging mijn
voorkeur hier op Nijenrode in 1946 naar uit, zoals bij Wim
Roosdorp en Jan van der Tas.
De Beus geeft nog een saillant voorbeeld hoe de Portugese minister van Buitenlandse Zaken – van de fascistische regering van
Antonio Salazar – hem er op had gewezen dat Portugal verwachtte Nederlandse steun in de VN te krijgen want anders zou
Lissabon de kwestie-Suriname en Curaçao ter sprake brengen.
De Beus: „Dat vond ik chantage en ik ben er niet op ingegaan.
Maar de minister is zich bij Luns gaan beklagen en die heeft tegen mij gezegd dat de minister een grote vriend van hem was.
Luns was zeer pro-Portugees. Ik heb hem daarop wel lik op
stuk gegeven.” Ja, ja, maar er wordt niet vermeld wat er verder
gebeurde. De Beus zal keurig de malafide instructies van Luns
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hebben opgevolgd. Jammer dat mensen als De Beus nooit met
de hele waarheid op tafel komen. Ze hebben een leven lang,
door hun beroep, aap-wat-heb-je-mooie-jongen moeten spelen, en kunnen blijkbaar niet meer anders.
Bezocht mams zieke vriendin tante Meta in het ziekenhuis en
bleef een uur praten. Haar broer, Erik de Vries, een grote
meneer in de televisiewereld, heeft nooit tijd, wipt even binnen en verdwijnt weer. Zij leek me nog frêler geworden. Ik
houd mijn hart vast.
Het geklier met mijn telefoon houdt aan. Toen ik Spoor belde
kon ik hem horen, hij mij niet. Een gesprek met Ronald Gase
werd heftig gestoord. Ze hebben blijkbaar niets beters te doen.
Luister naar een concert van Vivaldi voor gitaar en viola
d’amore, een instrument dat mam ook bespeelde. De toon alleen al van die viola roert me zeer. Ik zie haar in gedachten spelen.
17 november 1974

De telefoon ging weer tweemaal maar er was niemand.
De hond is erg zoet. Hij wilde spelen en stootte zijn snoet aan
de ijzeren ronde tafel in mijn werkkamer. Hij trok zo gek met
zijn bek, ik schrok me een ongeluk. Zijn kopje is zo lief. Soms
lijkt hij verstand te hebben. Wanneer ik van de auto wegloop –
hij gaat overal mee – dan kijkt hij me als een kind na. Hij is helemaal niet blind, want hij volgt me op de voet. Kocht kip voor
hem. Hij eet uitstekend.
Nu heeft ook Henk Hofland Propria Cures aangepakt voor het
publiceren van artikelen op 26 oktober, 2 en 9 november onder zijn naam, waar hij niets mee te maken heeft gehad. Wat
mankeren die „redacteuren”?
Theo Schaapveld belt. DAF gaat akkoord met het betalen van
5.000 gulden. „Ik stuur je wel een ordonnans of zo,” zei hij.
Ook zijn ze bereid 1 procent over „total goods delivered over a
period of five years” te betalen. Dit laatste heb ik in beraad gehouden. Ik wil eerst Francisco Paesa om advies vragen. Zo zie
je wat er gebeurt als je je been stijf houdt. Uit zichzelf behoorlijk en eerlijk zijn is niemand.
André Spoor heeft mijn artikel over Luns gelezen. „Je hebt gelijk, maar we hebben zo’n opdonder gekregen door die stomme streek van Gerben Hellinga en Luns vind ik tenslotte niet
meer zo belangrijk.” Hij vervolgde: „Maar ik wil best in ander
verband nog eens het onderzoek van de Kamercommissie naar
Luns in een hoofdartikel aanhalen.”
20
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33 De touwtrekpartij staat in details in mijn dagboek.
34 The New York Times, 20 september 1974.
35 En dan te bedenken wat George Bush, als voormalige directeur van Murder Incorporated - de CIA - in 1990 tegen Panama deed en in 1991 tegen Irak? Het is slechts gevaarlijker geworden.
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Harald Brainin van IIASA in Wenen belde op maar er werd dermate veel storing op de lijn gezet dat ieder gesprek onmogelijk
werd. Het is toch eigenlijk te gek om los te lopen dat dit allemaal kan in dit land. En waarom? De hemel mag het weten.
Wie verordonneert deze blatant sabotage of my work? Het was
alsof er keihard een motor op de telefoon werd aangezet.
Een uur later belde Brainin opnieuw en ongestoord. Hij zal
ook een ontmoeting voor me regelen met kardinaal König in
Wenen.
Heb in dagboeken van de oorlog zitten bladeren. Werd er helemaal akelig van.
Na over en weer getelefoneer met DAF (de heer Steenberge) en
Brainin kwam het verlossende woord dat Gvishiani toch geen
tijd had voor een ontmoeting met Martin van Doorne. Wat
een ongelooflijke prutsers.
Ontmoette bij de NOS Klaas Jan Hindriks en twee medewerkers om een film over IIASA te bespreken. Het werd weer het
gebruikelijke touwtrekspelletje. Ton Neelissen en Wouter van
Dieren waren naar professor Jay Forrester bij het MIT geweest
om een gesprek met hem te filmen: een man, die zij niet kennen, van wiens werk zij absoluut geen moer weten. „Ja, zo gaat
dit bij ons,” aldus Klaas Jan.33
Barbara Tuchman, de historica, schrijft wat ik al vele jaren in
lezingen heb verkondigd, namelijk dat het de hoogste tijd wordt
om de „executive powers” van de Amerikaanse president te
herzien en de „substitution of cabinet government” te overwegen. „There is no use continually repeating that the form (of
Government) arranged by the Framers of the Constitution
(tweehonderd jaar geleden) must serve forever unchanged.”
Mitscherlichs dictum dat tradities alleen hun geldigheid behouden wanneer zij constant worden getoetst aan „de nieuwe werkelijkheid” gaat andermaal op. Het totaal archaïsch geworden
Amerikaanse regeringssysteem is een aanfluiting voor het
„machtigste” land ter wereld.
Tuchman: „Monarchy too was once considered immutable
and even divinely established, but it had to give way under
changed conditions.” Eigenlijk denk ik – soms – dat zelfs de
monarchie haar usefulness heeft overleefd.34
„The President of the United States is not to be Czar,”35 schrijft
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ze. „The Presidency has gained too great a lead: it has bewitched the occupant, the press and the public. While this process has been apparent from John F. Kennedy on, it took the
strange transformation of good old open Presidency by Gerald
Ford to make it clear that the villain is not the man but the office.
Hardly had Ford settled in the ambiance of the White House
than he began to talk like Louis XIV and behave like Richard
Nixon. If there was one lesson to be learned from Watergate it
was the danger of overuse of the executive power and in interference with the judicial system.” Maar wie bindt in Washington de kat de bel aan! Barbara Tuchman can write till she sees
blue in the face, nobody will listen anyway. But she is more
than right.36
Ze liegen in Washington even onbeschaamd als in Den Haag.
William Safire, nota bene, de conservatieve columnist, meldde
dat hij generaal Alexander Haig op het Witte Huis had gebeld,
nadat bekend was geworden dat zeventien vooraanstaande
journalisten werden afgeluisterd. „Absolutely not,” aldus Haig.
Intussen is gebleken dat Haig loog. Deze man wordt NAVOcommandant. Hij past prima bij Luns. Senator J. William Fulbright heeft tijdens een onderzoek in de Senaat Haig naar deze
gang van zaken gevraagd en de generaal wrong zich in allerlei
leugenachtige bochten, maar werd betrapt. Ze hebben allemaal
gelogen en „committed perjury” en, verzucht Safire, „nobody
in Government is interested in finding out who’s lying.” Wat
had hij dan gedacht?
In een andere beschouwing wijst de voortreffelijke journalist
Tom Wicker erop wat een aperte leugenaar Gerald Ford is.
Wat wil je? Eens een bedrieger, altijd een bedrieger. Dat weten
we van Ford al sinds de befaamde Warren Commissie. Er is
niets nieuws onder het Washingtonse zonnetje. Waar Wicker
zich onbedaarlijk over opwindt is dat Ford op een persconferentie de CIA in bescherming nam ten aanzien van wat ze op
last van Nixon-Kissinger in Chili hebben uitgevreten. „Either
Ford has been conned by the CIA into grossly misleading the
American people,” aldus Wicker, „and giving his approval to
international gangsterism, or he did it on his own (...). The
Ford statement was misleading in every particular (...). It was
one of the most unfortunate ever made by the head of a supposedly law-abiding government (...). What does this tell us about
a man who in pardoning. Richard Nixon said he believed that
‘right makes might’ (...) it probably tells us that Gerald Ford has
sold us a bill of goods by the CIA and Henry Kissinger, who
36 The New York Times, 29 september 1974.
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Mijn hulp, mevrouw Hornkamp, is een vriendelijk mens. Zij
liep een snee op aan een stukje glas onder het fornuis en reageerde zo normaal. Refreshing.
37 The New York Times, 20 september 1974.
38 Ik wist toen niet (pas in 1991) dat ambassadeur J.H. van Roijen in 1957 al de CIA tegen
mij had gewaarschuwd in overleg met Luns.
39 Jeanne leeft inderdaad in 1991 nog steeds.
40 Dit was de avond dat ik die foto bij Enkelaar vergat, maar toen ik hem later die
avond erover belde (bij thuiskomst) zegde hij toe deze voor me te zullen bewaren.
Heb in 1991 nog niets terug.
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presided over the national security body that authorized CIA interventions in Chile (...).”37
Toen ik eindelijk tegen 19.00 uur thuiskwam om eten te maken voor Keke en mijzelf telefoneerde Carel Enkelaar. Of ik
naar Hilversum wilde komen. Gerard Croiset zou er ook zijn.
Zij wilden over mijn laatste ontmoeting met George de Mohrenschildt horen. Daar de NOS me 5.000 gulden had betaald als
contributie aan mijn Amerikaanse reis diende ik te gaan.
Ik begon met Croiset te vertellen van mijn duidelijk paranormale ervaring met Peters sporttas in Manhattan en hoe ik die
via krachten buiten mezelf om kennelijk had teruggevonden.
Het enige wat hij droogjes erover zei was: „Het werd tijd...”
Ik was met stomheid geslagen over die opmerking en ging er
verder maar niet op in. Hij vroeg ook of de in New York weggeraakte koffer al terug was. Hij vervolgde dat de koffer door
een 22-jarige man met zwart haar was ontvreemd. Precies de
bediende in het Roger Smith Hotel die mijn koffer in het bagagedepot had aangenomen. „Maar” vervolgde Croiset, „hij
heeft dit gedaan op verzoek van een kleine dikke man, een politietype, van 40 jaar. De koffer is toch op last van de CIA weggehaald om onderzocht te worden? Het is in ieder geval een
hele vreemde zaak.”38
Vervolgens toonde ik de foto die George de Mohrenschildt mij
had gegeven. Croiset betastte die met zijn vingers. „Voor mij is
deze man nog altijd een der daders van de moord op JFK. Niet
dat hij zelf geschoten heeft. Hij heeft trouwens nog meer op
zijn kerfstok. Hij heeft gefraudeerd met een vee-transactie. Hij
doet alles om aan geld te komen.” Over Jeanne de Mohrenschildt zei hij: „Haar overkomt niets.”39 George de Mohrenschildt krijgt wel wat, maar hij gaat niet dood. Er wordt een
aanslag op hem gepleegd met een auto.” Omdat Croiset dikwijls beelden door elkaar haalde, vroeg ik me af of hij niet mijn
auto-ongeluk in 1967 in New York „zag”.40
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Begon de dag met een brief aan Marguerite Oswald te schrijven, de moeder van de verdachte moordenaar van JFK. Ik verzekerde haar dat haar boek in Europa zeker gepubliceerd zou
worden. En, na dit met Carel Enkelaar, hoofd van de NOS-programmadienst te hebben besproken, deelde ik haar mee dat indien zij inderdaad „de kaart” hield tot de moord in Dallas, men
bereid was onmiddellijk die kaart op televisie bekend te maken. Ik verzekerde haar dat we haar zouden laten overvliegen
mits zij enigermate zou kunnen aangeven wat zij ten aanzien
van Dallas in portefeuille had. „The mere word by you, eleven
years after the assassination that you have something very important to say, won’t do with anyone who is serious about this
matter. It will be asked, ‘Why did she wait eleven years to effectively defend her son’.”
Carel wil dat ik een nieuw JFK-boek schrijf en er voornamelijk
Gerard Croiset in aan het woord laat. Ik maak er liever een reporter’s notebook van en zou het in het Engels willen schrijven en
Defiance willen noemen, met een foto van JFK’s hoofd in de
auto tijdens de aanslag.
Karen Silkwood (28), laborante in een fabriek van de KerrMcGee Nuclear Corporation in Oklahoma, is onverwachts bij
een auto-ongeluk om het leven gekomen. Zo gaat dat in het
democratische en meest vrije land ter wereld. Karen had met
enkele collega’s de moed opgebracht om op 27 september in
Washington er op te wijzen dat het bedrijf de levens van werknemers in gevaar bracht door met de pet naar veiligheidsvoorschriften te gooien. Bovendien had de vrouw bewijzen overgelegd dat zogenaamde veiligheidsrapporten waren vervalst.
Miss Silkwood was nota bene op weg naar een ontmoeting met
een verslaggever van de New York Times. Ze staan werkelijk voor
niets in Amerika.41
De secretaresse van dr. Margaret Mead belde uit New York op
en meldde dat madame 28 november om 07.15 uur met de KLM
in Amsterdam zal arriveren. Zal haar halen. Ik belde René Eybersen van de NCRV. „Dank je voor je medewerking.” Nu kan
hij haar filmen. Geen woord gerept over een bemiddelingsvergoeding natuurlijk. Ze gaan er in Hilversum permanent van uit
dat het geld me op de rug groeit.
Ontmoette om 20.00 uur Theo Schaapveld in het motel bij
Jutphaas. Hij was met Den Vaderland Getrouwe bezig en verbaasde zich over wat ik over Luns „durfde” te zeggen. „Ach, Theo,
Luns pakt Gerben Hellinga aan in de NRC, maar hij laat het wel
41 The New York Times, David Burnham, 18 en 19 november 1974.

24

21-07-2005

11:55

Pagina 25
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Francisco Paesa belde. Hij had maar druppelsgewijs contact
met Moskou en vroeg of hij minstens twee uur met dr. Gvishiani in Wenen zou kunnen spreken.
Het schijnt dat prins Claus de sovjetdelegatie voor vredesvraagstukken graag had willen ontmoeten, maar hij mocht niet van
Den Haag: „te politiek”. Ook het NVV deed niet mee. Wat
mankeert die mensen? Ik ben gevraagd voor het tweede congres van het NVV-Jongerencontact in Beekbergen. Het had 15
en 16 november plaats. Ik bracht het niet op. Ze weten meestal niet waar ze het over hebben.
Heb de hond naar de kennel gebracht. Werd er helemaal naar
van hem daar te moeten achterlaten.
Berg en Bosch ziekenhuis
Hartverscheurend om hier terug te zijn. Ik dacht zo sterk aan
het moment dat ik mam er levend binnenbracht. Vreselijk. De
chirurg, dr. Vrind, nam me mee naar de bibliotheek. Hij had de
stukken over mam vandaag nog eens doorgelezen, maar zei nu
al niet meer precies te weten hoe laat het gebeurde en of mam
bijvoorbeeld wel of niet had gegeten.
Mam heeft een longembolie gehad. Ik hoorde het voor het
eerst. Hij schijnt niets te hebben geweten van mams benauwdheden. Vertelde zij dit dan aan niemand anders? Op het allerlaatste moment was dr. Vrind bij haar. Zij herkende hem. Hij
was het niet eens met Croisets pertinente uitspraak dat mam totaal versleten zou zijn geweest. De doktoren geven openlijk toe
voor raadsels te hebben gestaan. Wat werkelijk is gebeurd zal
wel altijd een mysterie blijven. Speelde op weg naar huis Frank
Heckmans Dvorak-tape en huilde. Voelde me kil en koud en
zeer gespannen dit allemaal gehoord te hebben.
Om 18.00 uur ontmoette ik Anthonie Knoppers in het Amstel
Hotel. Hij had de hele dag vergaderd. Hij is bereid om op 13
december ambassadeur Romanov te ontmoeten in voorbereiding op verdere stappen met Gvishiani. Hij is het eens dat we
een zakelijk samenwerkingscontract moeten aangaan.
„Wat denk je van de wereldtoestand?” vroeg hij. Ik beklaagde
me over de onbetrouwbaarheid van politici, inbegrepen die
niet via Watergate ten val waren gebracht. „Henry Kissinger is,
42 Kreeg een nieuwe brief voor Gvishiani mee.
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uit zijn hoofd tegen mij te beginnen, want ik heb hem bij zijn
ballen.” Hij betaalde de gevraagde 5.000 gulden.42
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of course, a total amoral scoundrel: I guess James Schlesinger is
about the last guy who can turn things around.” Waar ik het faliekant mee oneens was. Hij houdt een conventionele oorlog
in het Nabije Oosten voor mogelijk, wanneer de olieprijs niet
omlaag zou gaan. „Maar dan maakt Amerika de logistieke fout,
die Nikita Khrushchev in Cuba maakte. Turkije is helemaal
niet zo sterk, maar Cyprus ligt dichtbij.” Hij was bang dat de
VS het loodje zouden leggen wanneer het tot gebruik van
atoomwapens in het Nabije Oosten zou komen. „Ik houd er
rekening mee,” aldus de grote baas van Merck en Co.
Hij droeg een onderscheiding. „Het Commandeurskruis van
Oranje Nassau; heeft prins Bernhard me uitgereikt. Hij is wel
loyaal ten opzichte van oude vrienden, maar zowel hij als de
koningin hebben altijd ongelukkige adviseurs gehad.”
Professor Victor Urquidi insisteert opnieuw dat ik een noot bij
het interview met president D.L. Echeverria van Mexico – „in
1964 he was appointed Minister of the Interior. He is generally
held responsible for orders to the police to shoot on October
2, 1968 at demonstrating students which led to numerous deaths” – uit de editie die in Mexico gaat verschijnen weg zal laten. Ik pieker er niet over en heb dit heel duidelijk gemaakt. Ik
deelde dit eveneens aan Aurelio Peccei mee.43
Intussen hebben Gerald Ford en Leonid Brezhnev in Vladivostok een besluit getekend „setting numerical limits on strategic
offensive missiles and bombers”. Henry Kissinger heeft geroepen dat het „puts a cap on the arms race”. De Times zegt dat hij
kletst: „On the contrary, it would authorize both sides to go
ahead with their planned build-ups. Costs and instabilities are
likely to increase.” Wie moet je geloven?
Beide partijen schijnen nu 1300 raketten die MIRV multiple warheads hebben te mogen opstellen. Ford zegt dat dit het beste resultaat was dat uit Vladivostok gesleept kon worden. Kissinger
benadrukt dat indien Washington hier niet mee akkoord was
gegaan, de sovjets nog meer raketten van dat gezellige type
zouden hebben bijgemaakt. De Times vindt dat het Congres
het naadje van de kous moet proberen te weten te komen. Doe
dat maar eens in Washington, het labyrint der beroepsleugenaars en verdoezelaars.44
Vanuit Siberië is Ford doorgereisd naar Japan om in jacquet
met plastron op visite te gaan bij keizer Hirohito van Japan. Dat
kon er ook nog wel bij.
43 Brief van 11 november 1974.
44 The New York Times, 20 november 1974.
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45 De Tribune noemt hen natuurlijk „terroristen” alsof de Israëli’s alleen maar heilige
boontjes zijn.
46 Playboy, december 1974 (er staat natuurlijk veel meer in).
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Schiphol
Keke sprong gisteren tegen het gaas van zijn kennel. Je denkt
dan dat hij je zegt: laat me niet hier. Hij wist wat er ging gebeuren, want hij wilde niet ontbijten. It hurts, en het lijkt nooit
op te houden.
De Amerikaanse pers munt altijd weer uit in de publicatie van
groot opgemaakte gruwelplaatjes op de voorpagina. De Tribune
laat zien hoe drie Arabische vrijheidsstrijders45 door Israëlische
soldaten werden gedood nadat zij een aantal flats in Beit Shean,
Israël hadden bezet, waarbij twee Israëlische mannen en twee
vrouwen om het leven kwamen. Dat wil zeggen: een foto laat
zien hoe een Arabische „terrorist” uit een raam wordt gesmeten
naar een wachtende kudde mensen, terwijl de andere foto toont
hoe de jongens tot moes werden gestampt om vervolgens in
brand te worden gestoken. De Tribune geeft aan dat Arabische
„terreur” aanvallen in zes maanden zesenvijftig slachtoffers
hebben geëist – waaronder 33 kinderen – en 120 gewonden.
Ik kan die situatie niet van een kant bekijken en wil dat ook
niet. Het in leven roepen van de staat Israël is op zichzelf een
„terreuractie” geweest in de ogen (en de „minds”) van de Arabieren en Palestijnen, die er woonden. De savagery waar de
moderne beschaafde wereld toe in staat blijkt, lijkt op het koppensnellertijdperk.
Playboy interviewde Robert Redford. Hij is blond en aantrekkelijk. Hij was huiverig omdat interviewers geen „open mind”
hebben: „they make me so perfect, so lucky, so one dimensional”. Hij speelde in All the President’s Men en had zich in het
werk van Bob Woodward en Carl Bernstein verdiept. „I learned how difficult it is to be a newspaperman, because you are always a moving target. You are in the business of grabbing history on the run, and sometimes you grab lightening on the run
(...).” Ik mag die man wel.46
Het wordt een uur cirkelen boven Wenen, want er is 50 meter
meer zicht nodig om te landen.
Harold Brainin van IIASA haalde me van het vliegveld af. Hij
droeg een goedkope zwarte plastic schoudertas, had een bruin
hoedje op en een bek vol woorden. Op weg naar kasteel Laxenburg kletste hij zo formidabel dat ik gelukkig maar de helft
hoorde van wat hij zei. Mijn vader zou schitterend met deze
man overweg hebben gekund. In zoverre was hij nuttig dat hij
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mij artikelen gaf waaronder een uitstekend gesprek met Gvishiani in US News & World Report.47
Op vier terreinen zijn de sovjets bereid technologie met de
Amerikanen te delen:
„1. Thermonuclear fusion: ‘The fact is, we are far ahead in this
field (...).’ 2. Breeder reactors for producing nuclear power:
‘Prominent American scientists acknowledge we are ahead.’
3. Proton accelerators for basic research into matter: ‘Do Americans know that we didn’t keep this technology for ourselves.
American scientists came to our installation to work and live
there with their family.’ 4. Magneto-hydrodynamic generators
for converting heat directly into power: ‘We definitely intend
to start production on a commercial basis. These are the points
on the agenda of cooperation between our two countries’,” aldus Gvishiani. Ook sprak hij over samenwerking bij de exploitatie van de Siberische gasvelden. Hij besloot als volgt: „We
have two different systems and different orientations. Still, we
have much in common. First of all, we are human beings. We
live on a planet that is becoming smaller and smaller. Its resources are becoming scarcer. We understand that we cannot live
in isolation. We have to ask ourselves whether we should allow
these differences in ideology to jeopardize our very existence.
There are no alternatives but for us to live in peace. We have to
avoid competition in military power, realizing how dangerous
the world is becoming as well as ever more complicated. At the
same time, this doesn’t mean that coexistence excludes differences in ideology.” Ik ben er toch wel trots op die man mijn
vriend te kunnen noemen. Wanneer hij deze dingen zegt, kan
je er zeker van zijn dat ze ook het standpunt weergeven van
premier Aleksei Kosygin, zijn schoonvader met wie hij in
Moskou samenwoont. Ik interpreteer een dergelijk statement
tenminste als een bewuste
opening naar contacten westwaarts. Het vasthouden aan
oude anti-rode stokpaardjes is
old hat nu. We moeten verder
met deze mensen. Ik mag
vooral ook nooit vergeten dat
ik deze contacten aan dr. Philip Handler in Washington en
meer nog aan Aurelio Peccei
heb te danken.
Aurelio Peccei
47

US

News & World Report, 28 oktober 1974.
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Plezierige ontmoeting met de huidige directeur van IIASA, professor Howard Raiffa van Harvard. Vervolgens waren er problemen met professor Tjalling C. Koopmans van Yale University, wiens echtgenote zijn scientific assistant is en die de ontmoeting bijna in het honderd stuurde. Tenslotte kwamen we
overeen dat hij voor de NOS-camera uiteen zal zetten wat het
belang van systeemanalyse is en wat hij zelf momenteel voor
project in behandeling heeft.
Kwam langs een kamer met de naamplaat William D. Nordhaus en warempel hij was het, de jonge econoom van Yale
University uit deel 1 van mijn Grenzen aan de groei-interviewboek. Hij wist niet dat ik een tweede deel had geschreven.
Om 18.00 uur was ik in het Imperial Hotel om dr. Gvishiani te
ontmoeten. Victor Krylov en mevrouw Vishinsky van de Aca48 Dit was de eerste Oost-West-denktank in de historie.
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Eerder heb ik in deze memoires beschreven hoe ik vrijwel vanaf het begin van de oprichting van het International Institute
for Applied System Analysis drie sleutelfiguren, namelijk
Handler, Peccei en Gvishiani als vrienden heb meegemaakt.48
Nu draait IIASA een paar jaar en zal ik er via de televisie meer
bekendheid aan kunnen geven. Het doel van IIASA is:
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demie van Wetenschappen wandelden binnen, net aangekomen uit Moskou. Krylov was laaiend enthousiast over een recente trip met Gvishiani naar de VS. „I have seen that country
like nobody. We met the Secretary of Commerce and the President of Coca-Cola”- en hij noemde meer multinationals waar
ze waren geweest- „we saw really everyone except Ford and
Kissinger.”
„Those you can really do without,” was mijn commentaar.
Maar ik adviseerde Krylov: „You should keep careful notes.
Your boss is a Russian type of Kissinger, you are watching history in the making from a unique vintage point. Some day you
will write a book. You are an eye-witness to very special developments, we call détente.”
Dr. Jermen Gvishiani kwam beneden. We wandelden met z’n
allen naar zijn appartement op de eerste verdieping Gvishiani
en ik voorop. Hij trok een gordijn dicht om zijn sleeping-quarters af te schermen en verontschuldigde zich voor de kleine
ontvangstkamer.
Ik begon met te zeggen me altijd een soort Sinterklaas te voelen wanneer ik bij hem kwam – wat me eigenlijk achteraf niet
tactisch leek – en overhandigde hem eerst van alles: de brief
van Martin van Doorne van DAF. Hij las er vlug doorheen.
Vervolgens overhandigde ik hem Deel 2 (de Bruna- editie) van
Grenzen aan de groei. Hij zag de lijst met vijftig interviews en
mompelde: „How did you do it?” Daarop toonde ik hem de
foto van Anthonie Knoppers in de Merck & Co-folder en gaf
hem al het andere materiaal van Tonie met de suggestie dat
Knoppers gereed stond om op de kortste termijn mogelijk besprekingen in Moskou te beginnen. Hij zei alles te zullen bestuderen en vroeg toen gelukkig uit zichzelf: „And how about
your friend Francisco Paesa?”
Ik antwoordde: „He is more or less desperate. Things are moving on your side far too slow. He has a whole range of problems to discuss with you. Can he come and see you.” (Assistenten schudden van nee.)
„I am totally occupied with work here,” antwoordde Gvishiani, „but perhaps we can have lunch”. Assistent Andrei Bykov
maakte hem er op attent dat al zijn lunches volgeboekt waren.
Gvishiani: „Maybe he can explain on the phone in ten minutes
to Bykov what the problems are. I have not been home for
some time and do not know what the situation is.”
Vervolgens legde ik Gvishiani kort uit hoe we onze film zouden indelen, eerst zes minuten over de top in Vladivostok en
daarna negentien minuten over andere zaken. Hij verstond
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49 Herald Tribune, 21 november 1974 (overgenomen uit de New York Times).
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eerste ninety. Nee, nineteen! Ik zei dat de eerste vraag zou zijn of
hij in détente geloofde, omdat hij dan ongeveer het sluitstuk
van zijn US News & World Report gesprek zou kunnen spuien,
wat trouwens een uitstekende tekst was. „That’s alright,” zei
hij. Die zaak was ook geregeld. Voelde me opgelucht. Nu Paesa nog. Ik belde als de bliksem Paesa in Genève en vroeg hem
Bykov in het Astoria Hotel hier vanavond over te contacten en
mij dan in het hotel in Baden bei Wien te rapporteren.
Leonard Silk schrijft in de Tribune dat „the world’s cardinal objective appears to be shifting from growth to survival”. Hij citeert professor Nordhaus die gezegd zou hebben dat het belachelijk was om te veronderstellen dat de wereld mineralen tekort
zouden komen. „The entire planet is composed of minerals and
man can hardly mine himself out,” aldus Nordhaus, die er trouwens vandaag jong en appetijtelijk uit zag. Silk vervolgde dat de
economieprofessor Emile Benoit van Columbia University deze
uitspraak een „unfortunate hyperbole” had genoemd. Benoit
had berekend dat „consumption of minerals now about 2.7 billion a year” was en dat zelfs bij maar een groei van drie procent
per jaar men over duizend jaar in één jaar meer mineralen zou
nodig hebben dan het hele gewicht van de planeet samen.
Silk citeerde Henry Kissinger die vorige week in Chicago gezegd schijnt te hebben dat „energy conservation had become
crucial”. Het Limits to growth-thema van de Club van Rome is
natuurlijk in hoge mate relevant en dat zal het blijven. Het is
niet mogelijk verder te gaan met het ongelimiteerd plunderen
van de aarde zonder de „physical limits of the planet” in acht te
nemen. Groei is nodig voor werkgelegenheid, werkeloosheidbestrijding en noem maar op. Maar, vraagt Silk zich af: „Can
capitalist economies survive in a no-growth world?” Hij vervolgt: „Since the war, growth has eased social tensions in every
nation by providing jobs and higher incomes for increasing labor forces. The end of growth would impose heightened tensions on both the international order and the internal structure
of nations.”
Silk besluit – en ik acht zijn conclusie heel belangrijk – „Future economic policy must focus on ending waste, conserving renewable resources and developing renewable resources of the
earth, safeguarding the atmosphere and oceans and land, shifting habits of consumption from industrial good to human services, curbing population growth or even reducing the world’s
population, and using technology and science – which got us
into this crisis – to get us out of it.”49
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Er loopt een aardig blauw trammetje van de Opera naar Baden:
een rit kost 18 Schilling: een taxi 500, dus ik neem het boemeltje.
Gary Wills schreef dertien pagina’s over Henry Kissinger in
Playboy.50 Een spotprent van Henry als luchtballon is tekenend
voor de teneur van deze analyse. Toen hij voor het Amerikaanse leger in Duitsland werkte woonde hij in het geheim samen
met de weduwe van een Wehrmacht-officier. Ook nieuw. Hij
sliep in die dagen met een revolver op zijn nachtkastje. Hij gaf
lezingen over het nazisme aan de European Command Intelligence School, hoewel Wills vermeldt: „Kissinger did not know
much about the subject.” Zijn doctorale dissertatie behandelde
het Congres van Vienna. „Metternich is presented as a leader
of men who became wise through disillusionment (...). Already then Henry was using his favorite maxim, often repeated
in his work, that the gods destroy men by letting him succeed.”
Het stuk van Wills over de minister van Buitenlandse Zaken is
natuurlijk journalistiek bedrijven van de bovenste plank, van
wetenschappelijk niveau eigenlijk. Men vergeet te gauw dat
dergelijke stukken in Playboy verschijnen. En ik vergeet, met
mijn constante gekanker op Henry, dat er ook andere kanten
aan die man zijn.
Lig in bed en draai het licht weer aan. Kan niet slapen bij de
gedachte dat mam longembolie zou hebben gehad.
22 november 1974

Baden bei Wien
De buitenlucht door de open ramen is heerlijk. Het is hier een
kuuroord met casino. Ik hoop vijf gesprekken in twee dagen
op tape te zetten: Gvishiani, Raiffa, Koopmans, Alexander Butrimenko, die aan het hoofd van de Computer Sciences op IIASA staat en tenslotte kardinaal König.
Raiffa benadrukte gisteren hoe uniek het eigenlijk was dat de
denkfabriek op Laxenburg Palace door socialistische en kapitalistische landen „in unison” was gepland. „They aimed at synthesizing world problems in order to help change the directions
in research in various countries. We are building at IIASA an intellectual research network. We set up databanks that are linked by computer to the databanks of member nations. Our studies intend to suggest new orientations,” zei professor Raiffa.
Bij het verlaten van zijn kantoor zag ik een special report liggen
en ik vroeg of ik het mocht lezen. Het was voor internal use,
maar hij vond het okay.
50 Playboy, november 1974.
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51 In 1991 zou broer Theo op eenzelfde manier overlijden door een tekort aan lucht in
een ambulance op weg naar een ziekenhuis.
52 Yukio Mishima, Forbidden Colors, Alfred A. Knopf Publishers, New York, 1968.
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Ik wandelde naar de St. Joseph’s Kirche en prayed – first for mam.
Het laat me niet los. Zij moet zijn gestikt.51 Het geeft me nachtmerries. En terwijl het gebeurde I was having a good time in Amsterdam and was unaware of mam’s despair. Ik hield zelfs niet haar
hand vast. Het laatste gezicht dat zij zag was van de chirurg, damn
it. Krijg het weer helemaal warm van opwinding. Mijn binnenwerk siddert. Er waren geen kaarsen, ik heb ze me maar ingebeeld. I also prayed for Peter. Op het plein staat een beeld
van een man (met schaamdoekje natuurlijk) met ten hemel geheven handen (als gewoonlijk waren de handen niet goed uitgevallen). Vater, ich rufe dich stond er. Ik vroeg me af of het niet
Sie moest zijn. Het was een monument voor de oorlogen van
1914-1918 en 1939-1945.
Een zwarte eekhoorn scharrelt in het park van het casino. Neem
het trammetje terug naar Wenen.
Yukio Mishima heeft me steeds gefascineerd. In 1968 publiceerde hij Forbidden Colors.52 Bleef erin steken. In 1971 begon
ik in The Sailor who fell from grace with the Sea, kwam tot pagina
21. Op 25 november 1970 reet hij zichzelf open en liet een van
zijn volgelingen zijn hoofd afhakken. Hij had als droom dat Japan zou terugkeren naar de traditie van werkelijk emperor worship. Zijn persoonlijk testament over kunst, handelen en rituele
dood is bij Grove Press in New York verschenen met als titel,
Sun and Steel.
Mishima – die een gespierd lijf had
en er kennelijk veel moeite voor
had gedaan dit met biceps te accentueren schrijft zelf aanvankelijk naar
„the language of the body” te hebben gezocht. „If my Self was my
dwelling, then my body resembled
an orchard that surrounded it.” En:
„The body came to occupy a large
part of my consciousness.” Maar geleidelijk aan ontdekte hij dat „the
flesh could be ‘intellectualized’ to a
higher de-gree, could achieve a closer intimacy with ideas, than the spirit (...) it is even possible for people
to use the body as a metaphor for ideas.”
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Henry Scott-Stokes heeft in een boek van 344 pagina’s Mishima proberen te analyseren. Als kind werd hij bij zijn moeder,
door een jaloerse oma, weggehaald en als een klein meisje opgevoed. Zoiets gaat niemand in de koude kleren zitten. Mishima „experienced his first ejaculation while gazing at a reproduction of Guido Reni’s later-Renaissance portrait of St. Sebastian.” Scott-Stokes zegt dan ook: „Homosexuality, I believe, was a key to his later suicide.” Mishima moet toen een affaire hebben gehad met Masakatsu Morita, een jong lid van zijn
privé-legertje van machosoldaten. Scott-Stokes meent dat ze
samen harakiri pleegden en „committed a lovers suicide”.53
What a way to go! Ik moet altijd weer denken aan wat professor Kiro Kawakita me in Tokio uitlegde dat Japan, ondanks
haar enorme technische en industriële ontwikkeling, zich nog
altijd in de overgangsfase van een naïeve naar een geciviliseerde
samenleving bevond. Professor Kawakita onderstreepte dat ondanks alle uiterlijke tekenen van welvaart en vooruitgang de
moderne Japanse mentaliteit nauwelijks beschaafd kon worden
genoemd. „Wij Japanners zijn in feite nog tamelijk barbaars en
maar half geciviliseerd.”54 Ik denk dat alle uitbarstingen van redeloos geweld overal ter wereld zijn terug te voeren tot deze
overgangsfase van een primitieve vorm naar een volgende fase
van werkelijke beschaving.
Wenen, Mozart Café
Ga Francisco Paesa vragen hier vanavond naartoe te komen en
ook 5.000 Zwitserse franken voor me mee te nemen voor de
onkosten. Vernu Reizen zond me een rekening van 8.000 gulden voor vliegtickets. Het is duidelijk dat dr. Gvishiani van
mening is dat voordat Paesa met andere voorstellen komt, eerst
der horlogeplannen op de rails behoren te komen.
15.00 uur, Wollzeile 2
Het paleis van kardinaal König is behangen met schitterende
schilderijen en gobelins, verlicht met kroonluchters en er heerst
een vreemde Unheimische stilte in het gebouw. Het goedkope
meubilair in een soort wachtkamer maakt alles nog sterieler.
Om 15.15 uur hoorde ik stemmen dichterbij komen.
Kardinaal König was een vriendelijke man. We spraken meteen Engels. Hij droeg een fonkelende ring, waarmee hij soms
speelde. Een zilveren kruis hing aan een lange ketting om zijn
hals in een dubbele swing. Zijn kamer was vrij donker en nogal
53 The New York Times by Christopher Lehmann-Haupt, 17 juli 1974.
54 Grenzen aan de groei, deel 2, Bruna, 1974
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55 Zie Memoires 1953-1957.
56 Tony bezocht mijn ouders, en kon het vooral met mam prima vinden, in 1950. Mam
nam hem mee naar Willem Mengelberg.
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somber. Er hing een tableau van het Heilige Avondmaal – ook
zo origineel, en er was een klungelige stellage van vier of vijf
potten met planten en een armzalige, bloeiende azalea. Hij liep
eerst nog even weg waardoor ik mijn bandrecorder kon testen.
Bij terugkomst keek hij naar het apparaat en zei er de voorkeur
aan te geven om schriftelijke vragen te krijgen zodat hij er bedachtzaam op zou kunnen antwoorden.
Hij was bereid voor mijn EUROPA-boek, dat ik aan het voorbereiden was, over het belang van een dialoog tussen Oost en
West gerelateerd aan de Byzantijns en Romeinse keizerrijken
te spreken. Mogelijk had de scheuring tussen de kerken bijgedragen tot de huidige afstand tussen de beide werelden. Hij
sprak over de toenemende verzoening tussen kerken en geloofsgemeenschappen. Ik vertelde hem hoe prins Paul Theodore Paléologue mij al in 1955 in Rome had gesproken over
zijn verzoeningspogingen tussen het Vaticaan en de kerk van
Constantinopel.55 De naam en die actie zeiden de kardinaal
kennelijk niets. König sprak over de gedachte van vooruitgang
in een tijd van crisis, te vergelijk met een jonge jongen, wiens
body naar manhood toe groeit, en pas dan vangt ook dienst spirituele groei aan, die hopelijk nooit eindigt.
Kardinaal König had IIASA bezocht en zijn sympathie geuit en
mogelijke assistentie bij dit initiatief aangeboden maar hij had
taal noch teken van IIASA ontvangen. Ik zal hierover een briefje schrijven aan professor Raiffa. Bij het afscheid nemen zei hij
in voortreffelijk Nederlands: „Spreekt u Hollands?”
In het Imperial Hotel liep ik tegen mijn oude Yale-vriend Antonio de Almeida Santos en diens vrouw Lynn aan. Tony zag er
prima en onveranderd uit in zijn blazer. Hij vroeg als altijd naar
mam56 en gaf een voor mij nogal verbazingwekkende flat reaction toen hij hoorde dat zij was overleden. Hij zei zelfs: „It’s always a problem whether to ask such a question.” Lynn ging er
zelfs niet op in. Hij vertelde dat onze gezamenlijke Yale-vriend
Freddy Heath nu in São Paulo woonde. Tony en Lynn doen
afstand van hun huis in Parijs en gaan iets in Saint Rémy de
Provence ten zuiden van Avignon bouwen.
Volgende week dirigeert hij in Bratislava Ein Heldenleben. In
Philadelphia dirigeerde hij La Bohème en Antonio Santos, zijn
twintigjarige zoon, zong een kleine rol. „Actually he was hired
for the part prior to my engagement to conduct there.” Tony
heeft al dertig langspeelplaten op de markt, de meeste door
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Philips geproduceerd. Tony blijft voor mij een koude vis, ook
al observeer je flitsen van „warmte” in zijn ogen. In dit opzicht
heeft hij iets van Casper Bake. Een andere zoon studeert voor
fluitist in Rome.
Eindelijk kreeg ik Paesa aan de lijn in Genève. Hij had Krylov
nog niet kunnen bereiken. „Our problem is communication.
Sometimes we hear nothing out of Moscow for 20 days, and
then finally arrives a cable in Russian which I need to have
translated first. How do they run their business in that country?
This should be discussed with Gvishiani. We could make a
contract about the watches this year, but I still don’t know
what they want. Do they want to build a factory? I can come to
Vienna tomorrow if they want me to.”
Mavis Gallant schrijft in de Times over de memoires van Simone de Beauvoir (1962-1972): „They read like tacked-together
newspaper cuttings.” Als ze dat later toch van je zeggen. Nu
kent de hele wereld Simone en heeft nooit iemand van M.
Gallant gehoord (laatste boek The Pegnitz Junction) maar toch.
„We are given one trifling fact after another, in a style, that has
the dazed, ruminative rhythm of a French schoolgirl chewing
gum at a concert in time to Bach.”57
Maar lees dan niet de herinneringen van iemand anders! Wie
memoires opslaat moet zich toch bewust zijn – of althans dit
wordt verondersteld – dat hij waarachtige belangstelling heeft
voor het leven, inbegrepen de trivialiteiten en misschien gedachtekronkels van de persoon, die zijn leven en hopelijk
mindscape – op papier heeft gezet? Het zijn dikwijls juiste de
kleinste kleinigheden die indicatief zijn voor het overall gebeuren.
23 november 1974

Baden bei Wien
Gisteravond arriveerde Joop van Zijl voor Panoramiek. Ik begrijp dat hij een voortreffelijke nieuwslezer is, maar als bevoegde interviewer van dr. Jermen Gvishiani leek het erop of de
NOS een gasfitter had afgevaardigd om de kozijnen te schilderen. Ik stelde onmiddellijk loud and clear, dat ik sedert 1971 mij
in de persoon en positie van Gvishiani had verdiept en contact
met hem had en dat ik het gesprek met hem zou maken, ook al
vreesde Klaas Jan Hindriks dat ik „te aardig” voor de man zou
zijn. Conflict dus. Telefoneren naar Baarn. Daaruit bleek dat ik
de heren hier maar wat op de mouw had gespeld, want inmid57 The New York Times, 21 juli 1974.
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58 Grillen en grollen.
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dels was Hindriks met Leurdijk overeengekomen dat 25 minuten voor materiaal van hem over de Club van Rome was gereserveerd en vijf minuten voor IIASA – voor Nederland een primeur – inbegrepen de gesprekken met Gvishiani, Raiffa en
Koopmans. Bij het soort hengsten dat Hilversum runt moet je
op zo’n moment met paardenmiddelen werken. „Als dit het
geval is, dan filmen we niets, want de heren hier hebben zich
op geheel andere voorwaarden beschikbaar gesteld.” Klaas Jan
draaide enigszins bij en nu had hij wel materiaal uit Vladivostok, maar je kunt absoluut nooit iets in Hilversum voor elkaar
bakken zonder enorme knokpartijen want niemand houdt zich
aan afspraken, niemand.
Het eerste wat je bij het wakker worden hoort zijn de kerkklokken die roepen. Zou er best even naartoe willen, maar heb
nu geen tijd.
Op 08.00 uur stond onverwachts professor Koopmans op de
stoep van het Park Hotel. Hij nam me terzijde, de lamstraal, en
zei op een receptie professor Raiffa te hebben gesproken die
gezegd had niets te weten van ons televisieprogramma en nu
was hij er niet zeker van of hij mee wilde werken. Ik zei:
„Look, professor, we do not really need you at all. What we do
or don’t do as NOS television is not IIASA’s business but ours.
NOS pays for the transmission, not IIASA. We decide on the program, not you, not professor Raiffa, no-one else. We had trouble with you before, so your appearance here now hardly surprises me. We are quite prepared to film our program without
you.” Hij wilde Harald Brainin raadplegen. He can go and fly a
kite.
Joop en ik namen een taxi naar Laxenburg waar Harald Brainin
en een Oostenrijkse televisiecrew ons opwachtten. Inmiddels
arriveerde Koopmans ook ter plaatse en na overleg met Brainin wilde hij nu toch wel op film. Hij had de hele avond met
zijn vrouw geoefend en vele velletjes papier volgekladderd. Hij
eiste dat we de opgenomen film voor hem zouden afspelen en
hij wilde ook een kopie van de hele uitzending hebben. Ik
vroeg me werkelijk af hoe zo’n nare man het op Yale überhaupt uithield, want vooral Amerikaanse studenten zijn weinig
van dit soort typisch Hollandse tinka’s 58 gediend. Het was maar
goed dat Joop dit gesprek maakte.
Het gefilmde gesprek met de Rus Alexander Butrimenko – in
zijn computerlaboratorium opgenomen – went smooth. Later
stelde hij ons voor aan zijn vrouw en dochtertje (3), bijge-
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naamd „Miss IIASA” en maakten we wat opnamen bij het kasteel.
Jermen Gvishiani was gewoon geweldig. Wat een markant verschil met toen ik hem voor het eerst in zijn bureau in Moskou,
drie jaar geleden, filmde. Hij was nu volkomen op zijn gemak,
kennelijk nu aan televisiegesprekken gewend, en drukte zich
in het Engels gearticuleerd en exact uit. Prima opnamen. Hij
sprak ook in de camera. Hij was interessant. He turned pro.
Om 13.25 uur was ik op Vienna Airport en na gedane arbeid
bestelde ik een wijntje bij een warme lunch. Kocht champagne
om straks Peters thuiskomst te vieren.
Ben eerst naar Bosch en Duin gereden om Keke te bevrijden.
Hij was zo blij. En ik ook. Hij was in bad geweest en ging onmiddellijk in de auto met zijn snoet in mijn schoot liggen.
Er wachtte me een brief van Peter uit New York. Hij ziet in dat
hij weer serieus aan de gang moet. Maar er zijn veel obstakels
op zijn pad, zowel materiële als emotionele en een tweede start
is altijd moeilijker dan de eerste. „Er zijn een paar mensen erg
verliefd aan het worden. So I have to get out of here to woe
them down.” Hij komt in ieder geval weer later terug.
Er was ook een spannende brief van Henry Richardson uit Harvard. Hij vatte in zes pagina’s samen wat hij als doel voor zijn
studie op Harvard zou willen zien. Ik val met het lezen van dit
doordachte stuk van de ene in de andere verbazing. Die jongen is pas 22 jaar: „WORLDORDERS AND IDEOLOGY: how do
values in society interact: how has American ideology evolved
from its roots: how did Chinese ideology historically evolve.”
En dan vraagt hij zich af: „What could form the spiritual or
ethical basis of graceful adaptation to an existence marked by
the absence of material growth? And, how would we need to
restructure our institutions and redirect our policies to adapt to
such an existence?”
Ronald Gase belt om te vertellen dat mr. G.B.J. Hilterman een
boek over de Nieuw-Guinea-kwestie heeft geschreven. Volgens Gase schrijft Hilterman redelijk over Emile van Konijnenburg, aan wie ik hem trouwens tijdens een lunch in Hotel De
Wittebrug voorstelde (wat hij uiteraard weglaat), maar nog curieuzer: ik schijn er niet in voor te komen, alsof ik nooit iets
met de kwestie te maken heb gehad. Er zijn tenslotte journalisten en journalisten, maar geachte collega Hilterman is het zondagmiddagorakel der waarheid voor een meerderheid in dit
land. Natuurlijk haastte J.G. Heitink zich een stuk in De Telegraaf aan Hiltermans geschrijf te wijden.
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Overigens is het niet zo, dat de leden
van de Club van Rome en zij die er zich
verwant mee voelen alleen maar aan hel en
verdoemenis denken. De meeste van hen
hebben alleen aan de hand van in de hele
wereld verzamelde feiten een waarschuwing willen laten horen voor wat ons te
wachten staat als de rijke wereld doorgaat
met te leven als God de vader in Frankrijk,
d.w.z. onverschillig.
Willem Oltmans (de Provinciale Zeeuwse Courant schreef over hem: „Willem Oltmans doet alles in het groot; als er ruzie
moet worden gezocht doet hij dat niet met
zijn buurman, maar met Joseph Luns. Als
er een boek met interviews moet worden
geschreven, dan niet met zes of tien, maar
met – jawel – 75 mensen) heeft met twee
boeken met interviews aangetoond dat wat
de Club van Rome en zijn sympathisanten
zeggen heel genuanceerd is en dat er helemaal geen reden is deze club erg hard te
vallen, zoals bv. Polak wel eens heeft gedaan. Het eerste boek van Oltmans, die
geen kwaad woord over Soekarno wil horen en geen goed woord over heeft voor
Luns, liet vooral de „leiders” uit de ontwikkelde Westerse wereld aan het woord,
het tweede, onlangs verschenen deel, is

goeddeels gevuld met vertegenwoordigers
uit de ontwikkelingslanden en de communistische wereld, met uitzondering van
China, waar de leiders kennelijk niet al te
veel fiducie hadden in de vreemde vogel
die Oltmans nu eenmaal is.
De „Grenzen aan de groei” verdienen
gelezen te worden. Er staan heel wat leerzame dingen in van de moest uiteenlopende lieden. West-Europa wordt erin aangevallen en verdedigd, net als de VS erin geprezen en verketterd wordt. Sommige leiders uit de ontwikkelingslanden aarzelen
niet een heleboel van de moeilijkheden bij
zichzelf te zoeken en niet gemakshalve al
hun gal te spuwen op Amerika en WestEuropa, ook al wordt die „Westerse beschaving dan (door een Algerijn) afgeschilderd als een kloek die op haar eieren
zit, zonder de rest van de wereld er ook
maar iets van te gunnen”. Gaarne brengen
we nog twee gedachten uit het boek over.
„Ik wil eraan toevoegen dat de geschiedenis ons leert dat de mensheid, voor een
noodtoestand geplaatst, er in de meeste gevallen in geslaagd is om een uitweg te vinden, juist omdat dit de enige manier was
om het voortbestaan van de soort te verzekeren.”

De Brabantpers (zie boven) heeft voor de verandering op 8 november positief over Deel 2 van Grenzen aan de groei geschreven.
Wilde met Keke een ommetje maken toen hij om onaanwijsbare reden langs de dijk halt hield. Er was geen beweging meer
in hem te krijgen. Ik verloor alle geduld. Ik trok aan de riem.
Tenslotte verkocht ik hem een paar meppen op zijn bips, voor
de allereerste keer. Ik heb hem naar huis gedragen en in zijn
mand gezet en daar zal hij heel lang in moeten blijven. Ik heb
geen zin me te laten ringeloren. Was woedend. Nu is hij muisstil. Barbaars: een hondje van vijftien jaar meppen te verkopen.
Dit ligt toch maar dicht aan de oppervlakte, niet alleen in Japan
of in Palestina, maar right here op Amerbos. Ben hem na twee
uurtjes toch maar weer naar boven gaan halen.
24 november 1974

In absoluut afgrijzen luister ik bij het opstaan, via de BBC, over
de executie in Addis Abeba van zestig oud-ministers, generaals,
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aristocraten en een kleinzoon van keizer Haile Selassie, prins
Arate Kassa, in opdracht van de revolutionaire raad onder de
nieuwe sterke man majoor Mengistu Haile Miriam. Deze majoor heeft de voormalige voorzitter van de raad, generaal Aman
Andom, ook meteen maar laten neerpaffen. De hele top van
Ethiopië is uitgeroeid. Hoe is zoiets in 1974 mogelijk? Wanneer je je zo’n bloedbad even werkelijk zou voorstellen ga je
een meer dan ellendige dag beginnen.
Heb Brief aan mijn Moeder van Ischa Meijer,59 ook zo’n in het
vaderland populair geval, aangeschaft. Hoe komt het toch dat
mensen die in concentratiekampen hebben gezeten een soort
„onschendbaarheid” genieten. Althans dat permitteert men
zichzelf, maar met welk recht? „Ik herinner mij u vooral als een
depressieve vrouw, altijd klagend over hoofdpijn en altijd als
een bezetene aan het werk (...). Ik heb absoluut geen moeite met
deze kenschets (een door het kampleven verwilderde vrouw).
Daardoor komen juist des te meer oprispingen van woede, medelijden en walging bij me op, wanneer ik aan uw gedrag denk.”
Dan vertelt hij in New York peep shows te hebben bekeken: „Ik
raakte er behoorlijk opgewonden van.” Op pagina 29: „Ik heb
weinig scrupules gekend in mijn liefdesgeschiedenissen. Ik heb
mijn vriendinnen vernederd, getrapt en gestraft, verongelijkt
als ik meestal was door hun zorgzaamheid en liefde.” Een boek
van Ischa Meijer – althans dit – geeft me het onmiskenbare gevoel of ik met twee benen in de drek ben gestapt. Na pagina’s
28, 29 en 30 te hebben weggestreept begreep ik dat ik het maar
zonder de pennenvruchten van deze zielenpoot moest doen.
Hoe komt zo’n geschrift bij Bert Bakker terecht? Ze gaan hun
gang maar.
Joop van Zijl belde uit Cinecentrum: „De film is klaar”. Zo
gaat dat. Ze zullen er niet over piekeren zoiets in overleg te
monteren, zeker niet wanner het over onderwerpen gaat waar
de heren zelf analfabeet in zijn. Maar: Klaas Jan Hindriks heeft
vijftien minuten meer zendtijd gevraagd. Gvishiani schijnt nu
toch centraal te staan. „Ik vind dat je uitstekende vragen hebt
gesteld,” zei Klaas Jan later.60
André Spoor heeft mijn IIASA-film voortreffelijk in de NRC aangekondigd. Ik zal hem ervoor bedanken.

59 Ischa Meijer, Brief aan mijn Moeder, Uitgeverij Bert Bakker, Den Haag 1974.
60 Hij zei eigenlijk „goede” vragen, maar wat betekent dit woord „goed” eigenlijk?
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Telefoneerde Wim Wertheim en zei hem naar de IIASA-film te
kijken. Had er al weer spijt van want hij merkte op dat China
er geen deel van uitmaakt. Alsof dit aan ons ligt dat ze daar in
de Mao-roes verkeren. Hij zei meer en meer te fulmineren tegen de Club van Rome en vooral ook tegen Jan Tinbergen:
„Wat gaat die man achteruit!” Ik belde bovendien Wout Woltz
in Edam dat hij ook moest kijken.
De Nieuwe Linie publiceerde een gesprek met Wim en Hetty
Wertheim61 waarin hij inderdaad zei: „De Club van Rome
houdt mij sterk bezig (dat is tenminste iets – w.o.). Zij is terecht
bezorgd over veel dingen (...). Maar zij legt de accenten volkomen verkeerd. En dat is niet toevallig. Voor hen is geboortebeperking de zaak waarmee alles opgelost kan worden (...). Zij
draait de zaak om. Je kunt alleen geboortebeperking krijgen
wanneer de economische toestand beter is, wanneer de ouders
weten dat hun kinderen in leven blijven en enige sociale zekerheid krijgen, zoals nu in China.” Ik geef toe dat het artikel van
Leonard Silk me te denken heeft gegeven of een kapitalistische
samenleving – ieder voor zich en God voor ons allen – ooit een
passend antwoord zal geven op de door de Club van Rome aan
de orde gestelde problemen. „We have in effect a revolution of
rising expectations, superimposed on a population explosion in
a world of limited dimensions and limited productive capacity,” waarschuwde commentator Silk.62 Alles is limited op deze
pingpongbal: limited resources, limited possibilities, a limited lifespan, and a limited use of brain-capacity. Zal het juist die laisser fairementaliteit Free for All zijn, die de „apocalyptic problems that
the Club of Rome so rightly identified” het meest effectief te
lijf zal gaan?
Keke is totaal van streek, misschien een reactie op een paar dagen kennel. Hij poepte in de kamer en hij weigert nog een pas
op straat te zetten.
Wanneer ik over mam denk, en haar ongeluk in het ziekenhuis
op 2 september, word ik door een diepe ernst overvallen. Wan61 De Nieuwe Linie, Gerard de Bruijn, 13 november 1974.
62 The New York Times, 21 november 1974.
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In Panoramiek zondagavond een interview van Willem Oltmans met Jermen M.
Gvishiani, schoonzoon van Kosygin en voorzitter van het IIASA (International Institute for
Applied System Analysis). Verder in Panoramiek aandacht voor de ontmoeting FordBrezjnev in Wladiwostok (zondag, Ned. I,
21.45 uur).
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neer ik me mijn moeder herinner, vooral de beelden uit mijn
jeugd op De Horst, dan krijg ik het erg warm. Maar dan denk
ik ook aan wat ze eens zei: dat ze alles op alles zou zetten om
me muziek bij te brengen en cello te leren spelen, omdat zij
overtuigd was dat ik muzikale aanleg had. Ik schrijf misschien
in dit dagboek geen brief aan mam, maar veel is in mijn dagboek een reflectie van wat ik met haar beleefde, besprak en hoe
mijn gevoelens tegenover haar waren – na vaders dood – in de
laatste acht jaar van haar leven en we veel met elkaar optrokken. Hoe onvergelijkelijk anders zijn mijn herinneringen aan
en gevoelens voor mijn moeder en wat moet ik dankbaar zijn
ver van het geschrijf van Ischa Meijer af te staan.
25 november 1974

De IIASA-film zou ik totaal anders hebben gemonteerd. Dit
mag me niet nog eens overkomen. Ik moet als voorwaarden
stellen dat ik mijn materiaal zelf monteer. Jermen Gvishiani was
uitstekend. Aardig dat Frits Böttcher even belde om me te
complimenteren. Dat doet hij dan weer wel.
Keke heeft vanaf 06.30 uur gejengeld. Ik moet de hond eerste
weer discipline bijbrengen. Ik snauw dermate luid dat hij als de
dood is, wat ik weer erg zielig vind, maar ik kan me niet door
de hond de wet laten voorschrijven. Wat lief is is dat Keke
wanneer ik achter de vleugel ga zitten meegaat en dan vlakbij
mij in Peters stoel gaat liggen. Loop ik terug naar mijn bureau,
dan verhuist hij automatisch mee naar mijn televisiekijkstoel.
Ga een volgende stap ondernemen: een interview met premier
Aleksei Kosygin in de wacht proberen te slepen. Schreef ambassadeur Romanov er een briefje over.
Casper belde uit Johannesburg op. Ik wil best naar hem toe.
Wanneer?
26 november 1974

Frits van Eeden woont nu samen met zijn Amerikaanse vriend,
Chuck Whims, wiens moeder over een gedeelte van het huis
in Scheveningen beschikt. „Ik heb nog nooit iemand zo gehaat, Wim. Het is een secreet. De spanningen zijn te snijden.”
Hij bracht een stapel dagboeken mee naar de poffertjeskraam.
Deze zullen op Amerbos blijven, want hij is bang dat hij ze op
een dag weg zal gooien.
Uitstekend gesprek met ambassadeur Romanov. Hij had de
IIASA-film gezien en vond hem uitstekend. „Gvishiani is a
beautiful man,” zei hij. Donderdag vertrekt hij voor een week
naar Moskou en zal dr. Gvishiani opbellen om hem over de
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63 Dat was de fameuze handelswijze van Max van der Stoel als gedetailleerd beschreven in het voorafgaande deel dagboek.
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uitzending te vertellen. Ik schreef ter plekke in zijn werkkamer
een briefje aan Gvishiani.
Hij vertelde de kwestie van DAF met premier Kosygin te hebben besproken, die naar het technisch niveau van de fabriek in
Eindhoven had geïnformeerd en naar de marktsituatie van het
Nederlandse bedrijf. Hij had de premier bovendien ingelicht
over zijn bezoek aan DAF. „Then when I came back from Moscow last summer, DAF was eaten up by VOLVO and now, they
will say to me, why did you not know: DAF is now at best very
weak.” Ik gaf de ambassadeur een kopie van Martin van Doornes recente brief aan dr. Gvishiani. (Zond Van Doorne later
vandaag een memo over dit gesprek.)
Vervolgens vertelde ambassadeur Romanov dat hij vorige
maand de heer G.A. Wagner en managing- director André
Bernard van Shell had bezocht. De heren hadden hun beklag
gedaan dat de minister voor de olie-industrie in Moskou nog
steeds niet had geantwoord op een aanbod van Shell om een
seismografisch onderzoek in de Sovjet-Unie uit te voeren. Romanov antwoordde: „That’s not my business, gentlemen, I
have a concrete proposal from my Prime Minister. You know
it and we are waiting for your business proposition.” De Shellheren maakten bezwaar dat er vele andere oliemaatschappijen,
Britse, Franse, Japanse en andere, meedongen naar diezelfde
sovjetcontracten voor olie- en gasexploratie in de sovjetbuitenzeeën. „Let us be honest,” zei ambassadeur Romanov tegen de
Shell-top, „That is true. But we did not ask these other companies to come in with their bids. We asked you and for more
than two months we heard nothing.”63
De ambassadeur vertelde dat zij daarop toezegden een brief te
zullen sturen in antwoord op het aanbod van premier Kosygin
via Max van der Stoel. „A few days later, I did receive a letter
from Shell. But, it was complete rubbish.” De volgende akte in
the on-going saga was dat Wagner en Bernard voor de lunch naar
de sovjetambassade waren gekomen. Er werd drie uur lang
over en weer gesproken zonder enig concreet resultaat. Nu
had een directeur van Shell belet aangevraagd op 28 november.
Eigenlijk gaf Kosygin te kennen in Shell niet langer geïnteresseerd te zijn. British Petroleum was al met gedetailleerde voorstellen in Moskou komen aankloppen, dus de Shell kon deze
projecten schudden. Wat een beleid! Hij vroeg me dringend deze informatie niet te gebruiken. „Remember, I was called into
the Foreign Office already twice about these matters. There-
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fore, I am referring all questions about the oil business now to
the Foreign Office.” Hij bedoelde: niet meer via jou naar de
pers. Dat heeft Buitenlandse Zaken dan toch bereikt.
Hij vertelde ook dat vier maanden geleden de USSR Philips een
„multi-million dollars deal” had voorgesteld, maar dat Eindhoven had geweigerd knowhow te verkopen.
Toen ik zei geïnteresseerd te zijn in een uitnodiging van de
schrijversunie in Moskou om een reis door het land te maken,
zoals Opalev had aangekondigd dat in de maak was, zei de ambassadeur: „That was on my instruction. We suggested this to
the writers union. You will be their guest. You can travel where ever you want to go.64 If you write a book about your voyage, we will publish it in Moscow too. Of course, if you were to
write critical or unjust about us, we won’t. But we know you.
We are ready to make you this offer.” Ik stelde voor ook de
heer Jan Buis van Bruna een keer aan hem voor te stellen. „I
will invite them to lunch here at the embassy,” zei hij.
Reed naar Bruna, waar zowel Henk Bruna als Jan Buis zei bereid te zijn bij Romanov te gaan lunchen. Henk Bruna vertelde dat hij mr. G.B.J. Hilterman de weg had gewezen hoe en
waar zijn eigen boeken uit te geven.
Vanavond waren een aantal vrachtwagenchauffeurs op televisie. Beangstigend geklets. Ze blokkeren alle grensovergangen.
Het wordt de hoogste tijd dat in de vrachtwagenpiraterij het
mes wordt gezet. Wie bindt de kat de bel aan? De trucking industry is een van de kankers die de samenleving aantast. Minstens vijftig percent, misschien wel zevenenvijftig percent, van
alle vrachtvervoer zou terug op de spoorlijnen moeten worden
gezet, al was het maar ter wille van de openbare gezondheid en
het milieu.
Ik belde Wout Woltz om te vragen of hij geïnteresseerd was dr.
Margaret Mead te interviewen, die binnenkort hier zou zijn.
Hij wist niet eens wie zij was. Onbegrijpelijk. Maar het gesprek
met dr. Jermen Gvishiani vond hij „erg goed.”
Bibeb – zij liet net Gerard Croiset uit en beklaagde zich: „Hij
wil steeds maar dat ik alles lees wat hij schrijft” – adviseerde om
Martin Ruyter van de Volkskrant te bellen in verband met Margaret Mead. Ik nam contact op met deze collega maar moest
hem werkelijk nog overhalen ook. We spraken om 08.30 uur
af in het Hilton Hotel.
Ik heb een uitgave van Nederlandse Jurisprudentie, Jaargang 1974
64 Hiervan zou niet zoveel terechtkomen: een verzoek ook in zuidelijk Tasjkent af te
stappen werd afgewezen. Daar wilde ik juist heen, gezien de geschiedenis van de
Poslavsky’s daar.
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28 november 1974

Schiphol
Parkeerde de auto om 07.15 uur. Wie kwam er op me af, Han
65 Het nummer van Nederlandse Jurisprudentie bevindt zich natuurlijk in mijn dagboek.
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– Afl. 46 van 16 november 1974 ontvangen waarin Nos. 450466 verslag wordt gedaan van de uitspraak van de Hoge Raad
(Strafkamer) over de „sluipfoto” van De Telegraaf in mijn huis
bij een ontvangst van sovjetdiplomaten, waarbij collega Henk
Hofland een beslissende en verraderlijke rol heeft gespeeld. Het
spijt me dit te moeten zeggen.65
Nadat mevrouw Hornkamp haar gebruikelijke werk op Amerbos had voltooid nam ik haar mee om bij het Centraal Station
af te zetten, maar ik bedacht me en zei: „Mijn vader zou u naar
Purmerend hebben teruggebracht,” en ik voegde de daad bij
het woord. „Aardige vader hebt u gehad,” zei ze. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Ik weet nu precies hoe ik Kekes eten moet bereiden zodat hij
het lekker vindt. Heb er fijn gesneden spruitjes ingedaan zodat
hij ook groenten krijgt.
Na lang gezeur bij René Eijbersen belde vanavond Nic Heizenberg dat ze „de oude tante” (Margaret Mead) wel in een
programma wilden hebben, maar het was niet zeker dat een
opname ook zou worden uitgezonden. Dat hing af van wat zij
zou zeggen. „Dat is verder jullie werk, ik heb haar geleverd,”
waarmee ik bedoelde: wanneer jullie verder geen kans zien
haar boeiend aan het woord te laten (door de gebruikelijk onkunde) is dat jullie zaak, ik wil mijn bemiddelingsfee. Klaas van
Gelder had zich er ook nog mee bemoeid, vertelde Jan Pieter
Visser, „maar het is tegenwoordig mode bij de NCRV om Klaas
te pesten.”
Klaas Jan Hindriks interviewde Max van der Stoel op televisie
in een sfeer van quasi budy-budies met een air die ik misplaatst
vind, en dan zijn ze bang dat ik zoiets bij dr. Jermen Gvishiani
zou flikken. Zijn vragen waren veel te lang en gelardeerd met
allerlei opinies. Er waren zoveel tussenshots van Klaas Jan zelf –
die ze bij mij altijd per ongeluk weglaten – dat je je afvroeg:
om wie gaat het hier eigenlijk? Zo werken onze baasjes in Hilversum. In het hele gesprek met dr. Gvishiani was er zeggen en
schrijven één tussenshot van mij. Indro Noto Suroto belde om
te zeggen hoe prima Gvishiani was overgekomen en hoe hopeloos de heer Leurdijk de film over de Club van Rome-vergadering in West-Berlijn had verpest.
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André de la Porte, een Nijenrode-vriendje. Hij haalde een
Oostenrijkse gast af. Hij praatte, net als vroeger, honderduit en
vertelde over zijn aanvullende studietijd op Harvard. Hij is nog
altijd in contact met Frank van Lennep. Gelukkig, want Frank
is iemand. Han ook, maar Frank is uit ander hout gesneden.
Plotseling stond dr. Margaret Mead met haar onafscheidelijk
staf voor ons, fresh as a daisy na een lange vliegtocht ’s nachts en
een conferentie drie dagen geleden in Mexico. We reden rechtstreeks naar het Hilton Hotel en praatten non-stop gedurende
het ontbijt. Omdat Keke natuurlijk bij me was merkte ze op:
„Your mother left you her dog as a legacy. I am glad I met
her.” Ik heb dit ook wel eens gedacht. Keke heeft het verlies
van mam op een mysterieuze wijze verzacht.
We namen een tafel met uitzicht op het water. „I love the
wind,” zei Margaret. „As a child of two I was once dancing in
the wind and a hornest nest fell from a tree. I grabbed it and
was terribly bitten. But I never stopped loving the wind.”66
Vervolgens bespraken we haar ontmoeting met Peter en zijn
probleem van de grond te komen en een richting aan zijn leven
te geven. Ik vertelde dat hij het een vernederende ervaring
vond om met zijn foto’s naar model agencies te gaan en feitelijk
zichzelf aan te bieden van here I am, take me terwijl bijna iedereen in die wereld het liefste meteen met hem naar bed wilde.
„It’s the same for girls, you know,” zei Margaret. „They sometimes sleep their way to anywhere.” Zij adviseerde me een
boek te lezen Cards to identity.67 Zij vervolgde: „The Mohawk
Indians go very far in homo-sexuality. They even – the men –
pretend that they are pregnant. They will go into the bush and
give birth to their babies (imaginary, of course) to stones. They
are acting this all out completely.” Ik zei haar vooral geen belangstelling te hebben voor de effeminate types. „Women are
much better at being women than men, and vice versa,” merkte zij op.
Ik besprak mijn relatie met Peter openlijk met haar. Hoe ik
hem in 1967 had leren kennen en dat wij na dat jaar nooit meer
seks met elkaar hadden gehad en toch zeer close waren, samen
sliepen als echte vrienden, niet als lovers.
Margaret: „A typical Dutch solution. In Holland the family is
psychologically very close. In Holland the mother-son relationship is ideal. In a Dutch marriage, the wife, the Mother has
a relationship, as if the Father is just another son.” Mijn oren
66 Vroeg me af: herinnerde zij dit echt zelf of was het een verhaal gebaseerd op overgeleverde anekdotes om haar heen.
67 Helaas noteerde ik niet door wie geschreven.
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klapperden. Ik dacht, waar haalt zij dit allemaal vandaan.
„What you did,” aldus Margaret Mead, „you translated your
relationship with Peter into an incestuous relationship. It is the
paradise-lost of a childhood relationship in which you are perfectly safe, and in which you can express intense affection
without any danger.”
Zij vervolgde: „Yes, it’s absolutely essential to grow up in ‘safety’ to become a full human being. Safety in the family has made
people human. In America, children receive no protection
from the step-father either. ‘Safety’ is absolutely needed, because the immature should not be exploited by the mature.
People are so cranky about homosexuality in the US. So they
are afraid of homosexuality in the Marine Corps, so they create
(did she say ‘make?’) women Marines. And then they are afraid,
of course, to get lesbians as Marines.”
Ook omdat ik wist dat zij Zuid-Afrika had bezocht en een heel
ander en genuanceerd standpunt innam had ik zowel de Volkskrant als de NCRV-televisie gecharterd, in welke kringen men
zich terdege bewust was dat Margaret Mead eveneens deel uitmaakt van de top der Wereldraad van Kerken.
„Het is in de kwestie Zuid-Afrika van het grootste belang,” zei
ze, „how the outside world behaves towards that country,
especially if they intend to assist in achieving change. The literacy rate among blacks, for instance, is in South Africa higher
than everywhere else in Africa. They are in Pretoria initiating a
caste-system. India possesses a caste-system since times immemorial. Nobody is putting India out of the United Nations.
They are not massacring people. Look at the massacres of a
million people in Indonesia. The pass system in South Africa
works both ways. White people need a pass to go into a black
township. Willem, there is so much cheap liberalism in this
world. Look at Sweden. The Government did not allow some
Greek Orthodox bishops to visit the country, because Greece
was now ruled by colonels. In Boston they always are busy reforming the deep South. But, instead, their ‘help’ aggravates
the situation. The way it goes, South-Africa is turning into a
sanctuary for all the reactionaries in the world. In the mean
time, Anglo-American Corporation is building housing for
black workers. Prescribing South-Africa what to do and not to
do is what my daughter calls ‘the democratization of goodness’,
make other people behave the way you want them to by passing more laws.”
Martin Ruyter had aandachtig zitten luisteren en merkte op: „I
see, we do agree mostly about these matters.” Komende van
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een Volkskrant-man dacht ik: how can? Bovendien geloof ik niet
als interviewer die opmerking gemaakt te zullen hebben.68
Na een rondrit met Margaret Mead door Amsterdam bleek Nic
Heizenberg van de NCRV met een crew gearriveerd te zijn. Hij
had suite 326 voor de opname gereserveerd en de camera’s stonden gereed.
Nic begon met slijmerig te vertellen dat hij een bewonderaar
van haar was en haar boek Man and Woman had gelezen. Normaal schiet hij twee rollen van tien minuten. Tot overmaat van
ramp zei hij ook nog dat men deze keer met één rol kon volstaan omdat zij zo „articulate” was.
Intussen overhandigde ik meneer een declaratie voor de NCRV
van 650 gulden. Als René Eijbersen mij anders had bejegend
dan formeel tegen me te zeggen: „Zeer bedankt voor je medewerking” en daarmee Schluss zou ik misschien 500 gulden of
minder hebben gevraagd. Maar dat eeuwige klaplopen van Hilversum op mijn contacten hangt me de keel uit. Alles is vanzelfsprekend in hun voordeel, terwijl ik tenslotte als freelancer
ook verder moet.
Nadat Margaret eindelijk ging rusten ben ik naar Thermos gegaan. Terwijl ik daar met Stephen Membrecht over haar reacties en opmerkingen aangaande Peter en mij praatte zat een
jonge negerbink flink te flirten. Toen ik naderhand de steamroom, het bekende vooshok, inging kwam hij onmiddellijk op
de bovenste latten naast me liggen en we raakten verstrengeld
in een hevig, wild nummer. Dat had ik nodig. Later, toen ik
me aankleedde kwam hij bij me zitten. Zijn naam: Imro.
Haalde Frank Heckman om 19.30 uur van de sportacademie in
Geuzenveld af. Hij zag er om te pakken uit: jeans, gele laarzen,
sweater met een sportlijf eronder. Hij liet me het gebouw zien.
We reden eerst naar die andere Indische sportjongen, Fred de la
Bretonnière, in zijn leertoko. Hij was bezig en droeg een lerenschort. Freds ogen zijn voor mij altijd even mooi en bijzonder. Zijn zoontje was in de buurt, evenals twee vrienden,
sportmaniakken. We aten met z’n allen bij Mei Wah en tafelden lang na. Frank sprak uitvoerig over zijn vriendin Peggy.
Ergens bevredigt die relatie hem niet. Hij voelt zich dikwijls
sad deep inside. Hij stelde de vraag: „Is a woman an object, to
please, to be ordered around, almost, to be used?” Eigenlijk
deed het me goed te constateren dat ook op vrouwen gerichte
guys zich deze vragen stelden. Peggy had een zeer zuiver karakter, maar ze kon ook gemakkelijk exploderen en dan vloog een
68 Wim Ruigrok van de Volkskrant maakte foto’s.
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Ronald Gase belt om te vertellen dat Martin Ruyter van de
Volkskrant vanmorgen een zeskolomsartikel met dr. Margaret
Mead publiceerde: DE SCHIJNHEILIGHEID IN HOLLAND. MARGARET MEAD PLEIT VOOR ZUID-AFRIKA. Collega Ruyter heeft
me ruiterlijk in de tweede alinea credit gegeven. Dat doen ze
ook niet allemaal. Hij meldt dat Margaret „de benadering van
de kerken in Nederland ten aanzien van Zuid-Afrika onchristelijk vindt. De Zuid-Afrikanen voelen zich in de steek gelaten
(...). Er zijn in Zuid-Afrika sterke liberale elementen, die door
die veroordelende houding vanuit het buitenland in de loopgraven worden gedrongen. Ze vallen terug op een koppig nationalistisch standpunt. Op die manier is geen ontwikkeling
meer mogelijk. De Christenen in Holland moeten de progressieve geesten in Zuid-Afrika steunen in plaats van ze in de hoek
drijven.
Versta mij goed, ik kan niet de geringste sympathie opbrengen
voor het Zuid-Afrikaanse systeem. Oltmans brengt hier de
Hoogovenplannen voor Zuid-Afrika in het gesprek,” aldus
Martin Ruyter. „Dat is toch een voortreffelijke gelegenheid
om wat aan het Zuid-Afrikaanse probleem te doen.” Na deze
uitspraak richte dr. Mead zich speciaal tot de klassieke betweters in Den Haag: „Holland heeft een grote bek, maar laat de
Hollanders maar eens in eigen huis kijken (...). Als het om daden stellen gaat is Nederland belangrijk. Nederland is het mythische moederland. Ze voelen zich dieper gegriefd door beledigingen uit Nederland dan van anderen (...). Holland stemde
in de VN tegen de resolutie om Zuid-Afrika eruit te gooien.
Dat is tenminste iets. Hoe ik dat weet? Ik wist toch dat ik naar
Nederland zou gaan. Ik kijk zulke dingen na.”
Ik ontmoette vanmorgen Wout Woltz. Hij had Deel 2 van mijn
Club van Rome-gesprekken ontvangen en ingekeken, maar
het was veel van hetzelfde vergeleken bij Deel 1. Hij wist niet
precies wat hij met het boek moest beginnen. Die man blijft
me de riedels geven, want dit betekent dat de NRC Deel 2 niet
zal bespreken.
De rechtbank heeft op mijn klacht tegen de publicaties in De
Telegraaf van 19 en 20 januari 1972 – waarin ik werd gepresen49
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pan met spaghetti door het raam naar buiten. Op Amerbos
kruipt hij altijd meteen in mijn stoel. Hij is bezig een speciale
vriend te worden. „Ik zou een kameraad kunnen omhelzen,
zelfs tegen me aandrukken,” zei hij, „maar voor seks moet ik
een trut voor me zien.” Dus als Casper Bake.
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teerd als een Nederlander die met de sovjets samenzweerde tegen Luns (mede dankzij de welwillende samenwerking van
mijn vriend Henk Hofland) – na een jaar delibereren geantwoord dat naar haar mening wat De Telegraaf schreef „niet
krenkend was voor de klager”.69 Het lijkt me noodzakelijk dit
historische document hierbij te voegen, vooral ook om hierdoor de namen van de rechters te kunnen vermelden: Povel,
Winkel, Drabbe en Buddendijk, die hiermee voor altijd in hun
hemd zullen staan.
Volgens A.J. van Dijk in de NRC heeft Ischa Meijer met de
schrijver-misdaadkundige professor W. Nagel, alias J.B. Charles
– zal aliassen nooit begrijpen – voor De Haagse Post gesproken.
Hij noemt minister Dries van Agt: „een medioker mens, een
vla-achtige denker” en over Joseph Luns zegt hij: „die gemankeerde schout-bij-nacht, die wegwerpexcellentie, die politicologie in Bonn heeft gestudeerd toen Hitler aan de macht
was...” Het zal wel waar zijn, maar ik zou die man nooit op
zo’n manier aanvallen.
Yukio Mishima schreef veertig romans, achttien toneelstukken, twintig delen korte verhalen en evenveel literaire essays.
Naast schrijver was hij acteur, een expert-schermer, een wereldreiziger en een soort profeet. Hij werd driemaal voor een
Nobelprijs voorgedragen. Hij was een man van frightening talent, aldus meent een professor aan de Kyoto University. Er is
opnieuw een biografie over hem verschenen, nu van John Natan, professor in de Japanse literatuur aan Princeton University.
Natuurlijk staat zijn homoseksualiteit weer centraal. Hij trouwde een mooie Japanse vrouw. Zij kregen twee kinderen. Natan wijst er op dat de vorming van zijn paramilitaire groep The
Shield Society ten onrechte voor een fascistische uitspatting werd
gezien. Hij was „above all a romantic esthete”, schrijft Natan
in de Times. „Elegance, refinement of manners, courtliness of
behavior held him spellbound. He compensated for his shyness
by becoming something of a poseur, a show-off. He disguised
his inner frailty by bravado: he aimed to shock. The chivalric
prowess and grandeur of the samurai (lordly warrior) tradition
fired his imagination like some epic spectacle which was not
only to be admired but emulated. A fascination with blood was
not so much a trait bespeaking cruelty as the visible symbol for
him of human vitality.”
„All I desire is beauty,” schreef Mishima in zijn dagboek.
„Maar,” denkt Natan, „the unquenchable thirst for beauty in
69 Zie bijlage 5.
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30 november 1974

Droomde dat ik een brief kreeg van mam uit Mozambique met
prachtige postzegels. Ik zag een langwerpige enveloppe bij de
post en herkende onmiddellijk haar handschrift.70 Ik herinner
me uit mijn droom de gedachte: Hoe is dit in godsnaam mogelijk.
Dr. Go Gien Tjwan71 gaat akkoord behulpzaam te willen zijn
bij de bevrijding van de journalist Surjono uit zijn verbanningsoord in Moskou. Surjono zond een curriculum vitae. Hij werd
in 1927 in Blitar, Oost-Java geboren. Hij is journalist vanaf het
eerste uur van de Republiek in Jogjakarta in 1945. Dr. Go vertelde eveneens dat Nederland in de VN voor het bewind van
CIA-puppet Lon Nol had gestemd. Godgeklaagd. Altijd wordt
aan de wensen van Washington blindelings tegemoetgekomen.
Waarom toch?
Telefoneerde met Fred van der Spek. Ook hij vond die stem
voor Lon Nol treurig en overwoog de kwestie aan de orde te
stellen bij de discussie over de begroting van Buitenlandse Zaken. Ik informeerde naar het Nieuw-Guinea-onderzoek inzake Luns. Hij had de kwestie kennelijk uit het oog verloren
maar zou navraag doen.
Professor Ernst Utrecht wijdde in Vrij Nederland 72 een artikel
aan de reacties in Indonesië op het befaamde boek van Anthonie Dake In the Spirit of the Banteng en het nog beruchter geworden Widjanarko-rapport, zoals eerder hier uitvoerig besproken. Er zijn allerhande aanvullingen en terechtzettingen
70 Het merkwaardige was dat Casper van den Wall Bake zich in Mozambique bevond
en mij van daar schreef.
71 Lid van het Indonesië Comité met prof. Wim Wertheim en anderen.
72 Vrij Nederland, 23 november 1974.
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him developed into a destructive force (...) Mishima’s life was
an enactment of fiction,” aldus deze Princeton professor. Zullen we het ooit weten? Wat ik in Sun and Steel, zijn persoonlijke testament over zijn gedachten en gevoelens lees, is een lange
litanie over zijn tweespalt tussen body en mind, op het abnormale af, en daar lees je eigenlijk weinig over. „My dreams, at some
stage, became my muscles,” schreef Mishima. „I had made of
my style something appropriate to my muscles (...) the goal of
my life was to acquire the various attributes of the warrior (...)
one of the aims of my mind was to know how the man with
the massive physique felt about the world around him.” Het is
gewoon te veel van het goede. Mishima’s brein moet zijn dolgedraaid.
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gekomen, bijvoorbeeld van gezaghebbende personen als dr. Johannes Leimena die bij Bung Karno was tijdens de coupdagen
in 1965. Ik zei tegen Ernst zijn artikel naar dr. Ruslan Abdulgani te zullen sturen. „Doe het niet,” zei hij, „Ruslan is een
hond...” Maar dr. Go was het er eens mee dat Ruslan Abdulgani Sukarno nooit is afgevallen, zoals Adam Malik en anderen
hebben gedaan. Hij noemde ook Subandrio, maar is dat zo?
In een pleidooi van zeven uur heeft het vier man sterke advocatenteam dat de studentenleider Harriman Siregar verdedigt,
om vrijspraak gevraagd. Een der verdedigende advocaten is de
advocaat Tasjrif, die mij in 1967 met een proces dreigde namens Adam Malik, de minister van Buitenlandse Zaken. Small
world.
Ik heb Carel Enkelaar van de NOS gewoon een ultimatum gesteld. Terwijl ik uitvoerig met professor Jay Forrester van MIT –
afgezien van het feit dat hij all along mijn vondst is geweest –
had afgesproken dat wanneer zijn nieuwe computermodel over
de VS uitkomt ik de primeur hiervan op televisie zou brengen,
blijkt het dat Wouter van Dieren zonder een woord te zeggen
naar Boston is gegaan. Hij komt 8 december op televisie met
een Forrester-verhaal. Ook met Klaas Jan Hindriks had ik duidelijk afgesproken dat ik de primeur van het nieuwe Forresterproject bij Panoramiek zou brengen. Eerst werd mij het maken
van een programma over de Club van Rome door de neus geboord (in West- Berlijn) en nu dit. Ik heb Enkelaar verwittigd
alles in het werk te zullen stellen die uitzending op 8 december
te zullen stoppen.
Wout Woltz was in zoverre nuttig dat hij me van de Van Dieren-reportage op de hoogte stelde. Terzelfder tijd noemde hij
Deel 2 van Grenzen aan de groei „meer van hetzelfde”. Daar kan
ik nog altijd met mijn pet niet bij. Hoe krijgt je de onzin door
je keel?
Een afschuwelijke reportage op televisie over stropen in Nederland. Barbaren à la Hollandaise.
1 december 1974

Om 07.15 uur, het moment dat Peters machine uit New York
had moeten landen, belde hij op dat hij nog in Amerika was.
Hij is kennelijk in de wolken over iemand die hij heeft ontmoet, maar zei tegen me: „Willem, de ware Jozef kom ik nooit
meer tegen.” Hij komt nu half december. Schreef hem meteen
een expresse.
In de VS is toch wel een en ander over Deel 1 van On Growth
geschreven, zoals in The Providence Journal, Dallas Morning News,
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2 december 1974

Droomde dat prins Bernhard in beschonken toestand achter
het stuur van een sportauto ging zitten.
Norman Borlaug heeft het Senaatscomité voor Nutrition and
Human Needs in Washington meegedeeld: „that only famine
and wide spread death of millions of people would bring the
world to an understanding of the enormity of the problem,” –
zoals ook Jay Forrester erover denkt.
Casper schrijft bij Gerongase in Mozambique, waar een geheime Frelimo-basis is gevestigd, te zijn aangehouden door vrijheidsstrijders en aanvankelijk had men besloten hem als gijzelaar uit te wisselen tegen medicamenten, vanuit Holland, die de
Frelimo nodig had. Na tweeënhalve dag wist hij een generaal
te spreken te krijgen en kletste zichzelf kennelijk los, Hij werd
onder zware bewaking weggebracht – drie Frelimo-guerrilla’s
met machinegeweren – naar Vila Pery. „Ik heb niets tegen
zwarten maar na zo’n voorval neig ik een tweede Hendrik Verwoerd te worden,” schreef hij.
Telefoneerde met Henk Waltmans van de PPR over de Nederlandse stem in de VN voor de verrader Lon Nol. „Het leek me
73 Weekblad Accent, 20 april 1974.
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Independent Press Telegram, New Engineer en andere publicaties.
In Thermos zat ik te lezen. Vroeg een saunaganger: „Bent u
journalist?”
„Ja.”
„Wat bent u aan het doen?”
„Ik lees hoe het Vaticaan tegenover het communisme staat.”
„Wat heb ik daar nou mee te maken. Geef mij maar een lekker
geil communistje in plaats van een vette paus...” Deze types
gaan stemmen en lezen De Telegraaf.
Schreef Peters moeder dat hij later kwam. Ik weet – en voel –
dat zij zeer naar hem uitziet.
Ik vind een artikel over de ziekte van Kahler, een zeldzame en
kwaadaardige woekering van een bepaald soort cellen, die in
ons beenmerg zetelen, en bij voorkeur optreedt in botten die
veel merg bevatten. Het is een vorm van kanker die Multiple
myeloma heet. Zij komt bij mannen tweemaal zo dikwijls voor
als bij vrouwen en manifesteert zich na het 40ste levensjaar.
Het is een ziekte die leidt tot ontkalking van het skelet, waardoor een te hoog kalkgehalte in het bloed ontstaat. Bij de ziekte van Kahler raakt de bloedeiwittensamenstelling verziekt. Het
allerwaarschijnlijkst dat mam hieraan is overleden.73
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niet zo verstandig nu het Nabije Oosten aan de orde is, om nu
al over Cambodja te beginnen,” zei hij.
Schreef premier Joop den Uyl onder meer het een schande te
vinden dat op Lon Nol werd gestemd. „Dat is immers hetzelfde of u namens Nederland – ons – op Pinochet of Suharto laat
stemmen?” Ik dacht: met zijn „tik” voor Pinochet begrijpt hij
het op die manier misschien het gemakkelijkst. „Werkelijk,
onze Van der Stoel is toch wel een heel zwakke broeder. Het is
een uitzonderlijke vooruitgang op Luns – al was het maar dat
Van der Stoel ‘fatsoenlijk’ is” (naar het Haagse begrip van fatsoen dan). Ik herinnerde en passant aan het gescharrel van de
minister met het aanbod van premier Aleksei Kosygin in Moskou om de samenwerking met Shell te openen.
3 december 1974

Heb besloten de brief maar niet naar Den Uyl te zenden, want
het helpt toch niets, laat staan om te zeggen waar het opstaat.
Droomde verward. Een klein kind was in een karretje omgevallen en nog wel op de linkerhelft van een tweebaansautoweg.
Ik stopte en wilde een truck tegenhouden die op de rechterbaan terechtkwam en het meisje en mij maar net miste. De
vrachtwagen stopte. Er kwam een reus van een kerel uit met
een afschuwelijke neus, vol met horizontale littekens. Hij stond
aan de rand van een berm. Ik vloog hem aan en ranselde hem
zo af dat hij naar achteren viel en naar beneden lazerde.
Schreef Anneke Verrips, omdat het morgen tien jaar geleden is
dat Werner zogenaamd bij Sassenheim verongelukte. Onbegrijpelijk dat er al zoveel tijd voorbij is.
Heb geconcentreerd piano gestudeerd.
In het Van Gogh Museum vond de aanbieding plaats van het
Pestel-Mesarovic rapport voor de Club van Rome, nu door
Argon-Elsevier in het Nederlands uitgebracht. Eduard Pestel
kwam naar me toe. We kwamen op het onderwerp Jay Forrester. „The man is inhuman,” aldus professor Pestel. „I got him
the money for the world model, but he didn’t do anything
himself. He let Dennis Meadows do it all. He is a monomaniac.
He never attends our meetings either.” Ik ben het hier allerminst mee eens. Forrester is „ivory-towerish” misschien, maar
„inhuman” of „monomaniac” is niet op hem van toepassing.
Ontmoette in een huis aan de Brouwersgracht Ronald O’Reiley, Ierse vader, Amerikaanse moeder, eigenaar van het piratenschip Radio Caroline. Hij wilde over de JFK-moord spreken. „I
am a 100 percent JFK fanatic. I cried three days after Dallas,
while I had never cried in my life, well may be as a child falling
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4 december 1974

Droomde dat we met onze ouders op een moeilijk begaanbaar
bergpad liepen. Vader voorop. Mam verstuikte haar voet (wat
74 Merkwaardig dat ik toen al met die gedachte speelde en er in 1986 eindelijk naartoe
zou gaan.
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down the stairs. I have been on it since 22 November 1963...”
Na zo’n introductie weet je eigenlijk al hoe laat het is. Hij had
de naam George de Mohrenschildt zelfs nog nooit gehoord.
Aardig, maar een beetje gek. Hij durft niet meer naar de VS te
gaan, uit vrees te zullen worden vermoord. Hij is met een drie
uur durende film over Dallas bezig. Waste of time.
Bijzonder onaangenaam gesprek met Carel Enkelaar in diens
werkkamer in Hilversum. Hij had de diverse heren (Neelissen,
Hindriks, etc) op het matje geroepen en vooral Neelissen voorgehouden dat het behoorlijk zou zijn geweest om de plannen
met Forrester met mij af te stemmen. Men was slordig met mij
omgesprongen, maar dat betekende niet dat ik kon decreteren
dat de uitzending niet door kon gaan. Hij had niets te maken
met de opmerking van Klaas Jan dat ze het niet zouden doen.
En als me de NOS niet beviel dan moest ik maar naar een andere zendgemachtigde gaan, waar ik zonder twijfel dezelfde problemen zou ondervinden. Hij dreigde weer, het oude liedje,
het gesprek te zullen beëindigen toen ik met bewijzen hem weer
het vuur te na aan de schenen legde. Het is natuurlijk de ellende dat Carel in wezen een proleet is. Maar na nog meer onaangenaamheden werd overeengekomen dat er over een genoegdoening dan misschien wel zou zijn te praten. „We zijn nog
nooit een afspraak niet nagekomen,” aldus Carel met aplomb
om zichzelf te overtuigen. „Ik zal maar zwijgen, Carel, want
het zou pijnlijk zijn het verleden op te rakelen.”
Bij zulke confrontaties voel ik me zeer weerloos en onmachtig
omdat de fundamentele opvattingen over hoe met elkaar om te
gaan onoverbrugbaar veel van elkaar verschillen. Op zo’n moment zou ik Nederland het liefst voor altijd de rug toekeren.
Go where? Zwitserland misschien? Het is trouwens overal hetzelfde. Naar Zuid-Afrika gaan?74 Nice future there with millions of blacks breathing restlessly in your neck.
Schreef Jay Forrester om exact uit te vinden wat Wouter van
Dieren heeft uitgespookt en waarom hij zich niet aan onze afspraak hield de primeur van zijn nieuwe USA-model voor mij te
houden.
Vanavond zal de NCRV het gesprek met dr. Margaret Mead om
21.55 uur op Nederland I uitzenden.
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twee dagen geleden bij mezelf gebeurde). I blamed myself, omdat ik voor haar liep en verzuimde haar te waarschuwen.
Jean-Jacques Servan-Schreiber publiceert in de Tribune zijn
ideeën over THE BIRTH OF ANOTHER WORLD. Hij noemt in de
eerste alinea van deze lange beschouwing „the necessary transformation of our mental processes will be yet more difficult”
(dan de economische revolutie). Hij preciseert: „It is urgent
that we integrate new realities of the world as it is into our way
of thinking.” Opmerkelijk dat deze uitgever van het Franse
blad L’Express de crux van het probleem om naar een andere
realistischere wereld toe te groeien tenminste in een paar regels
aanroert. We zijn immers terug bij Alexander Mitscherlichs
dictum dat de kunst van leven bestaat uit voortdurend nieuwe
realiteiten onder ogen te zien.75
Mam bewaarde op 22 december 1948 een artikel uit de Zeister
Post over „Stille Nacht, Heilige Nacht”. Het was mijn ouders
eerste Kerstmis samen sinds de geboorte van hun drie kinderen. Broers Hendrik en Theo waren per auto onderweg van
Bosch en Duin dwars door Afrika naar Kaapstad. En ik was op
Yale University in de VS. Ik denk dat we ons geen van drieën
hebben afgevraagd wat ons vertrek, vrijwel tegelijk, uit het ouderlijk huis voor hen moet hebben betekend. Ik voelde me in
die dagen ellendig op Yale, boordevol heimwee, maar ik dacht
uitsluitend aan mezelf, mijn eigen eenzaamheid en „zieligheid,”
en verzuimde me in te leven wat het tegelijk uitvliegen van ons
drie voor hen moet hebben betekend.
Ben vanmorgen met twee rozen naar het graf van mijn ouders
gegaan. Keke wandelde mee, snuffelde aan het zand en liep
dwars over het graf heen. Het bracht me tot tranen. Heb een
beeldje van een hert dat van mam was, aan het meisje in de
kennel van dr. Offereins dat altijd voor de hond zorgt gebracht.
5 december 1974

Broer Theo belde me voor een praatje.
Martin Ruyter van de Volkskrant – een contact van Bibeb –
schrijft een keurig briefje om nog eens te bedanken voor het
gesprek met dr. Margaret Mead.
Op het postkantoor liep een jonge kerel voorbij, goed smoel,
zwart haar, blauwe coltrui, leren jack. „Je bent een goed journalist,” zei hij.
„Hoe weet je dat?”
„Ik zie toch wat je doet, volhouden!” en hij liep door. Bemoedigend.
75 The New York Herald Tribune, 2 december 1974.
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6 december 1974

7 december 1974

Brief van Peter. „Je klonk door de telefoon zo van ‘als je niet
snel naar Holland komt, trek ik mijn handen van je terug’. Die
indruk liet het bij me achter en ik voelde me erg naar nadien.”
Ik was nijdig en teleurgesteld, maar dat was niet de bedoeling.
Carel Enkelaar schrijft dat het normaal zou zijn geweest als de
NOS mij over Forrester zou hebben benaderd maar „door de
57
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Als ik in bed over mam lig te denken krijg ik het benauwd.
Vroeger belde ik haar als opkikkertje op en ging dan later langs
voor koffie of we gingen uit met de honden.
Jan Buis van Bruna was twee dagen in België geweest. „Willem, ik ben nog nooit zo schunnig behandeld als daar.” Zijn
grote vriend Eddy Niessen had zelfs met een proces gedreigd.
Het was een bijzonder onfris verhaal. Henk Bruna had links en
rechts mensen gepolst over een mogelijke lunch bij de sovjetambassadeur en scheen nu te aarzelen: „Ik wordt nog voor
cryptocommunist versleten,” had hij al gezegd. Ik wilde vooral weten of Bruna mijn komende boek over Europa zou uitgeven. Buis zei nu Henk Bruna onomwonden te willen vragen
of ze het boek zullen publiceren.
U Thant, die onlangs is overleden, veroorzaakt emoties in
Rangoon. Studenten hebben zijn lichaam gekidnapt en nu in
de aula van de universiteit opgebaard. Ben blij dat toen ik
hoorde dat het niet goed met hem ging, ik hem nog heb geschreven.
Ik kijk dikwijls naar AVRO’s TOP POP met Ad Visser, omdat die
muziek je toch wel in touch brengt met another world, de wereld
van nu. Maar wanneer er dan een smartlap tussen zit als Geven
door leven over een kind dat op straat speelt en daarna dood gaat
omdat het kanker heeft, dan vraag je je af waar de smaak van
mensen blijft: walgelijk slijmlied. Dat moet de „hit” van de bedelavond van de NCRV zijn geweest waarbij onlangs 65 miljoen
gulden werd opgehaald voor het Koningin Wilhelmina Fonds.
Wat meer zou helpen is wanneer iedereen dag in dag uit zuiniger zou zijn met brood, ander voedsel, elektriciteit en minder
zou roken of alcohol drinken.
Besprak met André Spoor de gedachte om een Forum te organiseren over het tweede rapport van de Club van Rome (Pestel-Mesarovic) met Aurelio Peccei, William Nordhaus, Jan
Tinbergen en nog enkele specialisten. De NRC zou het initiatief
kunnen nemen samen met Elsevier en de NOS-televisie. Hij was
geïnteresseerd.
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omstandigheid dat een andere afdeling van de NOS dan de Panoramiek-redactie...” en meer van dergelijke ontwijkingsargumenten, was het er deze keer niet van gekomen. Bovendien was
Forrester bereid mededelingen te doen die nieuws bevatten,
ook al was een en ander een vervelende samenloop van omstandigheden geweest, een journalist kon Forrester niet voor
zichzelf claimen. Hij komt tot de conclusie dat het aanbevelingswaardig ware geweest als de afdeling Documentaires eerst
contact met mij zou hebben opgenomen, maar intussen was ik
met een serie dreigementen gekomen, die weinig bevorderlijk
waren voor de goede verstandhouding. Carel Enkelaar kent het
verhaal van de druppel en de emmer blijkbaar niet, want na alles wat ik in Hilversum gedurende vele jaren van vermeende
collega’s heb ondervonden, ben ik waarschijnlijk veel te laat
met grof geschut gekomen. „Je weet dat ik meestal achter je
sta, maar deze ongeremde reacties sterken ook mij niet in de
lust en de mogelijkheden om me daarvoor blijvend in te spannen. Ik hoop dat enige contemplatie en een goede nachtrust bij
jou begrip doen ontstaan voor mijn beoordeling.”
Een zekere Marcel Bloemendal kwam me opzoeken – hij speelde niet onverdienstelijk Bach – om te spreken over een onderzoek van de CIA inzake parapsychologische verschijnselen bij
het manipuleren van volkeren. Hij zit misschien vol geniale
trekjes maar lijkt me nogal mesjoche. Ik zou Peters oordeel
over die jongen willen weten.
Lester Brown van het World Watch Institute in Washington
wilde dat ik The Future of Technological Civilization van Victor
Ferkiss zou lezen. Een pil van 369 pagina’s.76 Hij schrijft: „The
world of humanity has been invaded. Invaded not by aliens
from without but by aliens from within.” Deze krachten „if
unchecked will destroy human civilization and create in its
place a crowded, ugly, mechanized, regimented and totally dehumanized world.” Of, zoals Jacques Ellul en anderen hebben
gewaarschuwd: „We live in a society in which the inherent dynamics of technology will overcome the inherent dynamics of
humanism. The machines we have created to enlarge our human
existence will enslave us and recreate us in their image (...) a
mere prelude to the history of a post human society in which
machines rather than men rule.” Ferkiss is van mening: „That
the only hope for a human future lies in the overthrow of the
power and the pretensions of these alien forces.”
Victor Ferkiss acht het de ramp voor de mensheid „that we
76 Victor Ferkiss, The Future of Technological Civilization, George Braziller, New York
1974.
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have allowed our collective destiny to be determined by the
political philosophy called liberalism, which holds that the prime purpose of human society is to encourage individuals selfaggrandizement. It engages human society in a fatal attempt to
conquer rather than cooperate with nature, licensing technology as the unfettered instrument of that conquest. Unfortunately, liberalism’s major ideological rivals, conservatism and socialism, lead to essentially the same results.” Er moet een nieuwe politieke filosofie worden ontwikkeld „conducive to the
continuance of human history.” Ga er maar even aan zitten.
Het moderne drama van de wereld heeft „three basic actors:
nature, human beings, and technology.”
Ik wilde dat mam wist dat ik voortdurend lief voor haar hondje zorg. Het blijft een merkwaardig beestje, zoals hij vragend
met zijn kopje zit te wachten op mij, in de kamer of in de auto,
het werkt voortdurend vertederend op mij. Ik begrijp steeds
beter wat honden voor mam moeten hebben betekend. Keke
is zo aanhankelijk, hij kan kijken met een uitdrukking in zijn
ogen of hij alles begrijpt of weet.
Jan Pieter Visser van de NCRV heeft met Frits Philips geluncht
die 70 jaar wordt en zijn memoires schrijft. Hans Martino, de
perschef – voormalig journalist en aanhanger van Luns’ Nieuw
Guinea- politiek – was er bij en sloofde zich uit met „ja mijnheer Philips” en „nee meneer Philips.” Zo breng je het inderdaad „het verst” in deze wereld. Dr. Margaret Mead is nog altijd niet op het scherm geweest: „Want ze heeft zoveel schokkende dingen gezegd, we hebben het moeten terugbrengen tot
vijf minuten.” Wanneer Margaret tegen die andere voetknecht
van Den Haag, Nic Heizenberg, over Zuid-Afrika dezelfde
dingen heeft gezegd als tegen Martin Ruyter van de Volkskrant,
ja dan kan je er donder op zeggen dat ze dit allemaal wegknippen. Het is tenslotte „maar” de mening van dr. Mead.
De Amerikaanse permanente vertegenwoordiger bij de VN,
John Scali, heeft te kennen gegeven dat Washington – evenals
het Amerikaans Congres – hun steun aan de volkerenorganisatie zal gaan verminderen en misschien wel helemaal intrekken.
Het New Yorkse gezelschap wordt namelijk steeds meer overheerst door ontwikkelingslanden, gesteund door het sovjetblok. Met andere woorden: de VS voelen zich steeds meer een
minderheid en Scali spreekt nu dan ook vrolijk over „de tirannie van de meerderheid.” Maar dat is nu juist het kenmerk van
Westminster democratische beginselen. Bij de oprichting van
de VN in 1945 deelde Washington de lakens uit met Londen,
Parijs en Peking, waar toen Chiang Kai-shek de dienst uit-
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maakte. De opkomst van de Chinese Volksrepubliek in 1949
met Mao Tse-tung aan de teugels versterkte het rode blok tegenover Washington, Londen en Parijs. Nu heeft het aantal
lidstaten zich vrijwel verdrievoudigd en een meerderheid in de
wereld danst niet meer naar de pijpen van Washington, Londen en Parijs. Vandaar het sterk afgenomen enthousiasme voor
de VN, vooral in Washington. Dat is hoe democratisch ze daar
zijn. Ik weet dit al heel lang, wat ertegen te doen? 77
Sergeant Louis Stokes werd in Mannheim veroordeeld tot vier
maanden gevangenisstraf en terugzetting in rang naar soldaat,
omdat hij het had verdomd om zijn haar kort te laten knippen.
Na twee maanden te hebben gezeten ontdekten zijn advocaten
dat militairen een gesprek tussen hem en zijn advocaat in het
geheim hadden afgefluisterd zodat hij is vrijgelaten en zijn rang
van sergeant heeft teruggekregen. Zo’n bericht is om razend
van te worden.78
De kennis van biochemische processen in onze brains en bodies
maakt een explosieve groei door. Twintig jaar geleden waren
slechts drie of vier „neurotransmitters” bekend, zoals acetylcholine en adrenaline.79 „Their job was simple, so it seemed, to assist
the electrical signals, the one-way flow of information, across
the gaps, or synapses, between nerve endings. But the newly
revealed complexity of brain chemistry has completely revised
the concept of what nerves can say and do to one another. The
action at synapses now looks more like a committee meeting
than a simple one-way relay of others,” schrijft Yvonne Baskin
in Science.80
„I think that behavior is much more hardwired, much less
flexible, than people thougt,” zegt Candace Pert.81 Zij gelooft
dat we in de genen gecodeerde instructies meedragen die „proteins” produceren. Op die manier komt een „innate personality substrate” tot stand „that influences the way we perceive the
world and the way we think, feel, and act in it.”
Het duizelt je wanneer je over de complexity van brains leest.
„The human brain is a dense ticket of hundred of billions of
nerve cells, each capable of forming anywhere from 1000 to
500.000 synapses. At any given time a neuron is talking with
dozens of thousands of other neurons at synapses along its vast
network of branches. It must compile and average out all the
77
78
79
80
81

The New York Times, Paul Hofman, 6 december 1974.
The New York Times, Craig Whitney, 5 december 1974.
Artikel The way we act, our biochemistry helps determine our behaviour.
Science Magazine, november 1974.
Chief of Section of Brain Biochemistry National Institute of Mental Health.
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Swanson geeft aan dat onderzoekers van mening zijn dat je dat
specifieke moment nooit meer vergeet door „a tremendous
surge of steroid hormones feeding back on the hippo-campus
in the brain” and „in this way jacks up the memory formation
process.”
Gary Lynch van de University of California in Irvine – allemaal
jonge onderzoekers – verwacht dat „in the next twenty years
we will no longer be dodging human cognitive operations. We
went into classical conditioning because that’s what we could
study. Okay. But the moment is on us now, I think, where we
will no longer be avoiding the properties like human associative memory (...).” Ik vraag me af als ik het over moest doen of
ik me niet met deze guys in deze materie zou willen verdiepen.
61
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incoming signals before it decides whether to fire and at what
rate and what neurotransmitter to release...”
Larry Swanson, een neurobioloog aan het Salk Institute in Californië zegt: „If you stop to think about what you really remember – when your mother died, for instance – it’s associated
with just a tremendous emotional response at the same time.
That is something that only happens to you once, but you’ll remember it for ever.”
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De uitspraak van dr. Margaret Mead tegenover mij: „This is
the decade of the brain” wordt toch wel in alle opzichten bewaarheid. Het interesseert me in hoge mate. Kon ik Peter er
maar in meeslepen.
8 december 1974

Amerbos
Keke begint tegenwoordig precies om 07.30 uur in zijn mand
op de benedenverdieping te jengelen. Ik ga er dan ook maar uit
met de gedachte dit voor mam te moeten doen. Op het moment dat ik zijn geblaf hoorde droomde ik dat ik ergens in een
hotel mam stond op te bellen en dat er een dame bij was, die
het meeluisterapparaat vasthield. Ik werd woedend en begon te
slaan, te trappen en te bijten (!) omdat ik niet wilde dat wie dan
ook meeluisterde. Peter begrijpt zo’n droom altijd meteen. Zat
ik het totale „bezit” van mam in mijn droom te verdedigen,
zou hij dat nu ook hebben gezegd?
Heb Marcel Bloemendal geadviseerd contact op te nemen met
Henk Hofland. Ik zou niet willen dat Henk dit exemplaar zou
mislopen.
Ik heb Henry Richardson op Harvard geschreven zijn plannen
eens met professor Daniel Bell te bespreken.
Jaap van Wansbeek, een journalist, schijnt Bloemendal te hebben geadviseerd niet naar Hofland te gaan. „Oltmans is alright,
maar Hofland is gevaarlijk...” Misschien heeft de man nog gelijk ook. Misschien was het wel misselijk van me om die arme
in de war zijnde jongen op Hofland los te laten.
Heb ruim een uur met Loet Kilian in het Hilton op Schiphol
gesproken. We waren ongewoon dicht bij elkaar. Soms, als ik
in zijn bruine ogen kijk, zou ik hem uit affectie kunnen verpletteren.82 Hij is met Tieneke en de kinderen op bezoek bij
Erik en Helga van der Leeden geweest. Loet en Erik zijn kennelijk nu ook vrienden. Ik zond hem vanuit Wenen een knipsel over een vliegschool in Antwerpen. Ik ga er op 19 december met Loet een kijkje nemen. We bespraken wat het mogelijk zou kosten om zijn vliegopleiding alsnog af te maken. Ik
suggereerde dat ik misschien zou kunnen bijschieten. „Maar ik
zou je nooit kunnen terugbetalen”, zei hij.
„Schat, er is een persoon in jouw leven bij wie je daaraan niet
behoeft te denken. Wanneer ik je help is het gegeven en afgegeschreven. Word je ooit piloot en maak je een ton per jaar,
kan je me nog altijd afbetalen.”
82 Zie vorige Memoires voor foto’s en gegevens over Loet Kilian en Erik van der Leeden, beiden Indische jongens en boezemvrienden.
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83 Oud-directeur van de Nieuw Baarnse School, bij wie ik tijdens de jaren op het Baarns
Lyceum in huis was.
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„Dat is waar,” zei hij. Hij had zich opgegeven voor vlieginstructeur bij de KLM en kreeg een briefje: „U bent de geselecteerde kandidaat, maar gezien de bezuinigingen is de kandidatuur opgeheven.” Loet heeft superpech. Ik geef hem liever
5000 gulden nu dan na mijn dood. Misschien kan hij alsnog piloot worden.
Ging voor de thee naar de heer en mevrouw J. van Dijk83 in
Baarn. Ik was vroeg en wandelde eerst in het Baarnse bos. De
lucht van de herfstbladeren was weldadig. Zo te midden van de
natuur ben je dankbaar to be alive and healthy en zou je een gebed willen uitspreken omdat dit leven voorbijmarcheert zonder ellende en lijden zoals bij zovelen. Keke wandelde zoet
mee. „Het is net een kind,” zei Loet.
Mijnheer Van Dijk, in een keurig donker pak, leek ouder geworden. Mevrouw lijkt soms wat wankel ter been, maar
scheen verder okay. We spraken lang over mam. Zij vertelden
dat ze mijn moeder vrij recent nog eens in Bilthoven zijn gaan
opzoeken, waarbij mam hen beiden nog eens speciaal had bedankt voor de jaren dat ik bij hen in huis was geweest. Ze herhaalden dat toen Gerben Bonno werd geboren ze besloten
hadden mij niet meer in huis te nemen. Mam had toen tegen
hen gezegd: „Dan is Wim verloren en komt er niets meer van
hem terecht.” Mam had gehuild bij dat gesprek en mijn vader
had benadrukt: „Dan geeft u hem maar een zolderkamer of
voor mijn part slaapt hij in de kelder, als u hem maar houdt.”
Hierop heeft meneer Van Dijk die zolderkamer in het huis aan
De Genestetlaan in Baarn zelf getimmerd, en dat was het kamertje waar ik een aantal jaren heb gewoond en waar ’s winters
het ijs op mijn dekens stond.
De Van Dijken hebben eerst een aantal jaren in een verzorgingsflat in Epe gewoond, waar ik hen met mam heb opgezocht. Ze vertelden dat veel medebewoners verbaasd waren
geweest dat ik bij hen had gewoond: „Want de mensen konden je niet uitstaan, omdat je altijd tegen Luns ageerde.” Mevrouw Van Dijk: „We hebben het altijd voor je opgenomen,
hè vader?”
„Was ik dan werkelijk zo’n onmogelijk jongetje?”
„Helemaal niet,” antwoordden zij in koor. Ik bleef zelfs voor
een glaasje sherry. Daarna reed ik naar de Koningslaan in Amsterdam om tante Meta de Vries, mams beste vriendin, in het
verpleeghuis te bezoeken.
Ik heb Mrs. Marguerite Oswald in Fort Worth, Texas geschre-
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ven dat haar Newsletter van 24 september 1974 geen handige
public relations zet was.84 „In fact, it contains no hard information at all. Even more so, it says nothing and means nothing.
What you do try to convey is that you do have certain vitally
important information, and that you, mother of the accused,
would make it available if given the opportunity. Frankly, it reminds me of Richard Nixon having the chance to burn all the
tapes on Watergate and not doing so and destroying himself accordingly. You, and a lot of other people who feel your son has
been done injustice – by individuals like Gerald Ford and many
many others – and who are willing to help unearth the truth
about the assassination, feel bound to throw your note in the
waste paper basket, because it does not help at all.”
Koning Konstantijn van Griekenland haalde maar vijfentwintig
percent van de stemmen bij het referendum over de monarchie. C.L. Sulzberger beschrijft Konstantijn II (34) als een pechvogel. „He was inexperienced and badly advised by both his
military and political counselors but his instincts were sound.”
De koning vertelde aan Sulzberger dat vice-president Spirow
Agnew hem eens had toevertrouwd dat het kolonelsregime de
beste regering was die Griekenland ooit had gehad omdat de
communisten buiten de deur werden gehouden. De koning
vertelde: „I blew up. Mr vice-president you don’t know what
you are talking about (...). We fought a bloody Civil War
against the communists and we had new parliamentary elections right afterwards.”
Opvallend is dat het Zuid-Afrikaanse leger bekend heeft gemaakt ook zwarte rekruten voortaan toe te laten, die als blanke
militairen zullen worden bewapend en eenzelfde soldij zullen
krijgen als deze militairen.
Premier Kakuei Tanaka van Japan is afgetreden. Hij is bij een
financieel schandaal betrokken geraakt wat zijn aanblijven onmogelijk maakte. Ik herinner me onze ontmoeting exact.85
9 december 1974

Gisteravond laat belde Gerrit Jan Wolffensperger. Hij wijdde
een beschouwing in de Volkskrant aan mijn Telegraaf-zaak. 86
Was weer in het radioprogramma van Henk van Stipriaan van
de VARA in de Brakke Grond. „Sommige mensen hier schijnen
te denken dat ik alleen maar over Luns praat.” Wat later vroeg
Henk: „Dus jij bent tegen polarisatie?”
84 Zie bijlage 12.
85 Zie Grenzen aan de Groei, Deel 2, Bruna 1974.
86 Ik kan het betreffende artikel niet terugvinden.
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87 De vrouw van Sukarno’s laatste ambassadeur in Havana.
88 André Malraux, Lazare, Le miroir des limbes, Gallimard 1974. Een vervolgboekje op
Antimémoires.
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„Ik ben het in ieder geval oneens met minister Henk Vredeling
of de schrijver Gerben Hellinga om het vuil naar Luns te smijten. Luns heeft ook zijn grote verdiensten voor het vaderland
gehad, zoals ik in mijn boek Den Vaderland Getrouwe ook heb
aangegeven. Anderzijds heeft meneer Luns bepaalde fouten gemaakt. Ik heb hem steeds aangevallen aan de hand van aantoonbare feiten.”
Ik bracht Keke naar de kennel in Bosch en Duin. In het hok
naast hem stond eveneens een Maltezer te snuiven en te kwispelen en misschien was het daarom minder pijnlijk hem achter
te moeten laten. Trouwens het is maar voor twee dagen.
Intens gesprek bij Bruna met meneer Henk en Jan Buis. Ik moest
kletsen als brugman, maar ik geloof dat Bruna mijn Europaboek gaat uitgeven, evenals het boekje dat ik over mijn komende reis door de USSR ga schrijven, beide in 1976 te verschijnen.
„Weet je,” zei Henk Bruna tegen Buis „dat wanneer je de sovjetambassade binnengaat er een foto van je wordt genomen?”
Zocht een lifter bij Oude Rijn en nam Don X. mee, uit New
York, die Frans studeerde in Parijs. Hij was blij met een rechtstreekse rit. Nogal een uil, maar beter samen met hem dan alleen naar Frankrijk te rijden.
Diner in Bar des Théâtres. Frans voer steekt toch koppen boven de Hollandse keuken uit. Flink eind gelopen. Twee truien
over elkaar. Goed doorgestapt. Je moet de halve stad aflopen
om een film waar je mogelijk iets van meeneemt te vinden.
Het is allemaal moord en doodslag, inbegrepen Andy Warhols
versie van Frankenstein.
Mijn grootste geheim is toch wel dit dagboek.
Telefoneerde Madame Hanafi.87 „U bent hier welkom. Wij
hebben Den Vaderland Getrouwe gelezen. Pet af voor u.”
„You pay me too much of a compliment, madame, all I did
was remain ‘anak mas’ van Bapak.”
De zeventiende Europese top is hier vandaag begonnen. Robert Escarpit schrijft: „Les messieurs, qui se réunissent gravement et sobrement à Paris évoquent plutôt Le con d’anatomie
de Rembrandt. La seule différence est que l’artiste n’a mis que
huit personnages autour du corps étendu, alors qu’à Paris ils
sont neuf.” Escarpit vraagt: Wordt het „une autopsie ou une
tentative de réanimation?”
Lees Lazare van André Malraux.88 Hij noteerde: „Je ne me souviens pas de mon enfance (...). Pas même, sauf attention dé-
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libérée, des femmes que j’ai aimées ou cru aimer, de mes amis
morts.” Wanneer ik van iets overtuigd ben geraakt, dan is het
wel dat het fameuze geheugen, waar we ons dagelijks zo gaarne
op beroepen als een soort permanente hoofdagenda, in werkelijkheid een vergeet-boekje is, zo lek als een zeef. Dit dagboek
is het bewijs voor mijn stelling.
„Des images ne composent pas une biographie, des événements
non plus. C’est l’illusion narrative, le travail biographique, qui
créeent la biographie. Qu’a fixé Stendhal, sinon des moments
de la sienne? Chacun articule son passé pour un interlocuteur
insaisissable: Dieu, dans la confession; la postérité, dans la littérature. On n’a de biographie que pour les autres.”
Wanneer ik Aux âmes sensibles 89 van Stendhal uit de kast haal 90 tref
ik de pagina’s haast vergeeld aan. Deze keuze uit brieven moet ik
meer dan veertig jaar geleden hebben gelezen. In 1800 verzoekt
Stendhal zijn zuster Pauline zijn brief niet aan anderen te tonen:
„Elle est pleine de ridicule pour les âmes froides.” Zette er drie
strepen onder. „Rien ne rend vieille comme le chagrin...” schreef
Stendhal in 1803. Streep. „Les passions tuent la vie.” (1804) En
ook in 1804 aan zijn zuster: „En générale, tout mal vient d’ignorer
la vérité, toute tristesse, tout chagrin, d’avoir attendu des hommes
ce qu’ils ne sont pas en état de vous donner.” Meer strepen. Dit
waren momenten uit Stendhals mindscape opgetekend ten behoeve
van anderen, door mij anderhalve eeuw later ontdekt als een „bit
of information” om over na te denken en toe te voegen – als niet
te licht bevonden – aan mijn eigen fundamentele opvattingen over
life. Biografieën, brieven en dagboeken hebben me om deze reden
altijd gefascineerd. Het zijn ontmoetingen met de werkelijke mens
„for better or for worse”. Het lezen van in die vormen overgedragen gedachten is alsof men samen op een terrasje, bij een kopje
koffie, oog in oog zit te praten. Dat is altijd het genre „gezelschap”
geweest, waar ik in boekwinkels naar heb gezocht.
10 december 1974

Parijs
Zalig weer. Strakke blauwe lucht.
„Le deuil disparaît...,” aldus Malraux, maar je hebt met het verlies van je moeder toch een vleugel verloren. Of, om in termen
van Malraux te spreken, een motor is uitgevallen en de jachtbommenwerper vliegt op de andere motor verder.
89 Stendhal, Aux âmes sensibles. Lettres choisies et présentées par E. Boudot-Lamotte,
Gallimard, Parijs, 1942
90 In 1991 in Johannesburg, Zuid-Afrika.
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Dewi Sukarno staat in Paris Match met de voormalige keizerin
van Iran, Soraya. „Elles sont inséparables,” aldus het blad. Dewi
kennende: voor hoe lang? Zij stond ook enige tijd geleden in
Der Stern.91
Ontmoette oud-ambassadeur Pak Hanafi in het Hotel Intercontinental. Hij overhandigde me een brief, die hij had geschreven maar nimmer verzonden. Hierin vertelde hij in maart
1966 op het Istana Merdeka in gesprek te zijn geweest met
Bung Karno, toen Dewi onverwachts arriveerde. Zij stelde
voor dat zij Suharto, Adam Malik en Hanafi zelf op Wisma Jaso
te eten zou vragen. Hij herinnerde zich niet of die maaltijd is
doorgegaan, „of dat ik al was opgepakt door de gangs van generaal Amir Machmud.” 92 Hij had zijn kaartje onlangs bij portier
van de flat van Dewi afgegeven. Zij belde hem die avond op.
Hij vertelde haar een beleefdheidsbezoek te willen brengen en
vooral Kartika graag te willen zien. Zij vroeg of hij nog altijd
ambassadeur in Havana was. Daarna poeierde zij hem gewoon
af. Daarom was de hernieuwde kennismaking met mij een
welkome afwisseling.
„I have finished reading Den Vaderland Getrouwe”, schreef hij,
„It is very interesting and the most faithful and reliable book
about Bung Karno I have read so far. I think every sincere Indonesian and Dutch citizen has to read it. I dare to say that you
deserve the highest merit and appreciation from every honest
Indonesian patriot.” Hij schrijft te begrijpen hoe ik mij heb ingezet voor de vriendschap tussen Nederland en Indonesië. Dat
was ook zijn ideaal geweest „and that is also the unfinished
struggle of our beloved Bung Karno.”
Hij schrijft dat, toen ik me in 1956 in Rome bij president Sukarno aandiende, er geroddeld werd dat ik een verzonnen, leugenachtig artikel zou hebben geschreven over hongersnood in
Indonesië. Het was in Rome dat Bung Karno tegen Hanafi zei:
91 Zie bijlage 6.
92 In die tijd de militaire commandant van Jakarta: door mij in oktober 1966 voor de
NOS gefilmd.
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„Biarkan itu wartawan Oltmans, kalau dia mengikuti kita, dia
orang baik, saja kira”.93 Pak Hanafi zei verder dat Bung Karno
wat mij betreft gelijk heeft gekregen: „Tot mijn verdriet dat hij
niet meer de kans heeft genoten om jouw boek te lezen.”
Het was een lange brief van een paar duizend woorden. Over
Ruslan Abdulgani zegt hij dat hij zich als de bekwaamste theoreticus inzake het denken van Bung Karno beschouwde. Althans in het kader van de Partai Nationalis Indonesia. „Maar hij
interpreteerde het Marhaenisme van Bung Karno volgens zijn
eigen denkwijze. Wat Abdulgani miste was juist de essentie van
het Marhaenisme, het Marxisme. Daarom was het niet te verwonderen dat Abdulgani altijd gereserveerd stond tegenover
de NASAKOM (een symbiose tussen nationalisme, socialisme en
communisme) en later in het nauw gedrongen door de tegenstanders van Bung Karno in het vaarwater van de contra’s is terechtgekomen.” Ik denk dat hier een grond van waarheid rond
Abdulgani in schuilt.94
Hanafi beschrijft hoe hij aanvankelijk in 1966 niet uit Jakarta
weg wilde. Hij noemt Mas Ruslan „misschien een heer van
zwaar kaliber” vergeleken bij zichzelf, „maar wat heeft hij gedaan om de situatie van Bung Karno te redden?” Ik geef toe,
eigenlijk niets, wat ook mijn eigen aanvankelijke reserve tegenover deze naaste medewerker van Sukarno was na diens „ondergang”. „Ik ben van mening,” aldus Hanafi, „dat Bung Karno nooit als zondebok zal kunnen worden bestempeld. Hij
heeft zijn allerbest gedaan. Maar grote God (Allah Akbar) hoe
kan hij de zaak redden wanneer hij op het kritieke moment het
nodige apparaat niet meer ter beschikking heeft?” Hoe kon Sukarno nog zijn aanhangers mobiliseren, wanneer veel van de
politieke en militaire leiders niet meer de moed hadden „aan
dek te komen?” Hanafi: „Dat is de beroerde realiteit geweest.
Dat is waarom Bung Karno is gevallen en waarom de verraders
hebben gewonnen.” Hij meent dat de geschiedenis hierop een
accent behoort te leggen, zeker voor men een oordeel velt over
de rol en positie van Sukarno na 1965. „Bung Karno’s loyalisten waren geparalyseerd. Waarom? Dat moet men weten of aan
Suharto zelf vragen. Bung Karno gaf zijn vertrouwen aan Omar
Dani, Sutjipto, Pranoto, Hartono en wie nog meer om niet de
politieke partijen, de PKI inbegrepen, te noemen. Het feit is dat
de trouwe generaals niet meer de moed hadden om aan dek te
93 „En zorg jij er voor dat er in de delegatie geen geouwehoer is over hem”. Ik heb dit
nooit geweten, maar het kan zo zijn gegaan.
94 Hoewel in 1991 zal Ruslan zelf geneigd zijn om te zeggen: „Zie je wel dat het Marxisme in Maerhanisme niet thuishoorde.”
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95 Brief van 1 november 1974.
96 Hij zal hier de politici hebben bedoeld, want onder de militairen waren vele Sukarno-getrouwen.
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komen. Dat was erg zielig wanneer ik denk aan onze stoutmoedige activiteiten in de dagen van augustus 1945. Die heren
hadden de moed verloren om de confrontatie tegen de militaire junta aan te gaan.”95 Mijn eigen indruk van die fatale periode
in Indonesië, van de coup in 1965 tot 11 maart 1967, is dat een
aantal aan Sukarno trouwe generaals, admiraals en luchtmachtofficieren – misschien zelfs wel een overgrote meerderheid –
president Sukarno heeft aangeboden, er soms bij hem op heeft
aangedrongen, de strijd tegen de coupmilitairen rond Suharto
niet te schuwen en juist aan te gaan. Vechtlustige legeronderdelen wachtten op Bung Karno’s bevel, want hij, en niet Suharto was de opperbevelhebber van de strijdkrachten. Maar de
schok van de moord op de zes generaals en de adjudant van generaal Nasution, met daaropvolgend de gigantische jacht op
Sukarno-aanhangers en communisten had Sukarno in een staat
van daze gebracht, waarbij hij het vooruitzicht op een full scale
burgeroorlog niet in overweging wenste – en durfde – te nemen. Dit is hem door veel van zijn trouwe aanhang, en vooral
van links, buitengewoon kwalijk genomen. Mede hierom raakte Bung Karno in zijn laatste levensjaren vrijwel totaal geïsoleerd, een isolement door de coupmilitairen bewust nagestreefd
en bevorderd.
Pak Hanafi was vanmorgen in het Intercontinental Hotel emotioneel over Bapak. Na de coup van 1965 had Chaerul Saleh
hem een telegram gezonden en gevraagd direct naar Jakarta terug te keren. Bapaks medestanders trokken zich om hem samen. „Chaerul Saleh was ready for a show-down with Suharto, when he was arrested too,” aldus Hanafi. „He was the only
one who was really ready to back Bapak till the end.” 96 Saleh
werd dan ook in gevangenschap vermoord. „The Soviet Communist Party tried to invite me to Moscow, but I refused. If I
had gone there I would have lost so many friends, like Djawoto in Peking. I wanted to maintain my independence.” En tenslotte vroegen zelfs de Cubanen hem het land liever te verlaten, waar hij een aantal jaren als vluchteling was gebleven.
Zijn grootste probleem, momenteel, was om financieel van de
grond te komen. Hij was grotendeels door zijn spaarcenten
heen. Zijn oudste zoon woont in Japan. Zijn tweede zoon,
Dito, een voormalige Tjakrabirawa-militair en een Pentjak Silat-expert (Javaanse vechtsport) is thans 27 en woont met zijn
ouders in Parijs, evenals een dochter, die in Cuba architectuur
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studeerde en nu in de Rue de Rivoli in een winkel werkt. En
dan is er nog een nakomertje van veertien, ook een meisje.
In Vietnam – niemand spreekt er meer over omdat de Amerikanen grotendeels weg zijn – woedt sinds vijf dagen een hevig
opgelaaide oorlog waarbij volgens het commando in Saigon
tweeduizend Zuid-Vietnamese militairen om het leven waren
gekomen: 400 per dag. Je vindt een dergelijk bericht weggemoffeld op een pagina van de Herald Tribune. Het kan verkeren.
Ontmoette Claude Glayman bij Editions Stock die akkoord
ging met een door mij te schrijven boek over Aurelio Peccei
op een voorschot van 10.000 francs. Hij stelde me tevens voor
aan Christian de Bartillat, de president van het uitgevershuis.
Hij dicteerde on the spot een brief aan Aurelio. „This way you
can write every year for us.” Ik stelde voor een tweede boek
samen te stellen over dr. Jermen Gvishiani, waar ze laaiend enthousiast over waren.
Om 16.55 uur deed een zwarte man, met littekens op zijn
wangen, de deur open van Dewi’s appartement. „He’s everything,” zei mevrouw Sukarno, „valet, cook, chauffeur, very
expensive, the valet of a former ambassador, but I never want
to miss him again.”
Ik vond haar niet meer de schoonheid van vroeger. Het werd
al gauw duidelijk dat zij opnieuw in love was, zelfs desperately so,
met een 37-jarige Duc d’Orléans: „Second in line to the French
throne, you know.” Zij onderstreepte dat de moeder van de
hertog haar als fiancée had aanvaard: „But many ladies in Paris
are now waging a war against me, to prevent me from marrying him. I lost three dinner invitations in one week and when
we do meet at a dinner party, people seat us as far apart as possible.” Zij maakte duidelijk dat aangezien zij de First Lady van
Indonesië was geweest, zij zich kon permitteren een Europese
edelman te trouwen. Hij behoort tot de top-200 mannen van
Frankrijk. Zij haalde een Jours de France uit de slaapkamer met
foto’s van de Duc, zijn moeder en zuster. There goes another
victim.
Wat ik vervolgens te horen kreeg deed mijn klomp breken.
Madame opende met de vraag, „Do you really think you will
make money in Russia?”
„I certainly hope so.” Volgende vraag.
„Is your loyalty with Francisco or with me?” Ik slikte mijn aarzeling zo goed en kwaad als het ging in. „With you and through
you with Bapak – in the first place – but I do not want to be
between you and Francisco in any way.” Daarop volgde een
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schokkend verhaal. Zij had haar hele vermogen, dankzij Francisco Paesa, verloren. Het ging om twee miljoen dollar, maar
zij corrigeerde zichzelf, bijna twee miljoen. Toen Paesa’s Alpha
Bank door de Zwitserse autoriteiten werd gesloten, omdat er
geen vergunning voor was gegeven, scheelde het een haar of
Francisco was de bak in gedraaid. Dewi had al haar geld gegeven, terwijl bijna al haar juwelen – haar door Bung Karno geschonken – werden beleend. „I sold my house in Japan for him
because I wanted to help him, but nothing was on paper. Some
of the money I gave him in cash other money I transferred to
him via three different banks, this I did to make it look as if it was
his money. Your trips to Russia, I paid for them. Do you understand now why I asked whether you both flew First Class?”
Het raakte me allemaal zeer, omdat ik blijkbaar in de affaire betrokken was en niets van deze zaken heb geweten. I was stunned.
Ze zei dat niemand in de hele wereld ook maar iets van haar
huidige financiële moeilijkheden wist. „By now, I have to ask
every penny I spend from him. Imagine, I even have no more
money to phone him. I don’t want to marry a big millionaire. I
want to marry a nobleman.”
„Does your new Duke has money?”
„I need money for me and my daughter97. Otherwise I will
have to commit suicide, because I have no more money.”
„But if you marry this guy, you will live in a castle and you
won’t need any money anymore.”
Zij vertelde werkelijk van Francisco gehouden te hebben, en
om die reden ook haar geld in Villa Rajada te hebben gestoken. Maar er rustte een hypotheek van twee miljoen Zwitserse
franken op. Ze wist kennelijk niet dat hij in september tweemaal 10.000 ton suiker had verkocht: „So he did make money.”
Het was niet waar dat hij een werkvergunning in Zwitserland
had, zoals hij mij vertelde. Ze zei wel dat ze wist dat indien hij
eenmaal over het geld zou beschikken, hij haar als een gentleman zou terugbetalen. „But I do not have any proof at all that I
gave him all this money,” zei ze er bot boven op. Ik zei maar
niet dat hij me in Moskou had voorgerekend goed te zijn voor
vijftien miljoen dollar. „The moment you will be making money in Russia, will you tell me, because he will have to pay me
first.” Ik herinnerde me hoe zij in het verleden me had verzekerd: „He will never double cross you,” en nu was ze bezig
zich via mij veilig te stellen. Ik vind dit een zeer ernstige ontwikkeling. In wat voor wespennest zit ik nu weer?
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11 december 1974

Parijs
Voor ik vertrok – toen Dewi aan de telefoon werd weggeroepen – ging ik naar de keuken, omdat ik Karina met Mrs Azuma
had zien thuiskomen beladen met materiaal om de kerstboom
te versieren. Kartika zat huilend bij de negerbediende. Dikke
tranen biggelden over haar wangen. Ze maakte duidelijk dat ze
met Kerstmis niet samen met haar moeder zou zijn. De verzorgster zei tegen mij: „It’s nothing”, maar dat was het wel: het
kind was ergens ongelukkig over. Ik ging naar Dewi. „Oh, is
she crying, really?” Zo droevig was het allemaal niet want het
was geregeld dat zij op Kerstmis bij Francisco op Villa Rajada
in Gland zou zijn.
Ik vroeg haar trouwens hoe het inmiddels met haar heerlijke
Schotse bink ging. „It was the first time that my lover was taken away, not by another woman, but by a homosexual.”
De avond bracht ik bij de Hanafi’s door. Mevrouw Hanafi leek
me een kordate tante. Zij had een heerlijke rijsttafel bereid. We
hebben uren zitten praten en fotoalbums bekeken met foto’s
erin van Bapak, generaal Yani, D.N. Aidit, iedereen. Pak Hanafi leek gebeten op kolonel, nu generaal Sutikno Lukitodisastro.98 De Hanafi’s waren bereid om Den Vaderland Getrouwe in
het Bahasa Indonesia te vertalen. Dito (27) kwam thuis. Wat
me verbaasde was dat hij al vrijwel kaal was. Hij is enthousiast
over zijn lessen Javaanse karate.99 Hij leek me aardig en als Javaan vond ik hem aantrekkelijk (en had moeite dit niet te laten
merken). Hij bracht me samen met zijn vader in de auto terug
naar hotel Vendôme. Ik vroeg hem naar Amsterdam te komen.
Op de terugweg was er bij Culemborg een sneeuwstorm. Om
15.00 uur was ik in de kennel. Keke was uitgelaten en blij en
kroop meteen op mijn schoot achter het stuur.
Thuis was er een boodschap van PANAM dat mijn koffer terecht
was. Ik belde Gerard Croiset dat hij gelijk had gekregen. „Leuk,
leuk,” zei hij, „maar je begrijpt wel wat ermee is gebeurd.”
„Wat bedoel je?”
„Dat vertel ik je nog wel.”100
Dr. J.H. van Roijen heeft vandaag in het bijzijn van Max van
der Stoel op de ambassade in Brussel een Nederlandse vredesprijs aan Henry Kissinger overhandigd voor zijn „werk” in het
Nabije Oosten. Typisch. Altijd geven de verkeerde mensen zo98 De privé-secretaris van Suharto en een vriend van mij sinds 1957: ik verdenk hem van
CIA-connecties all along myself.
99 Zie propagandafolder voor zijn lessen, bijlage 7.
100 Croiset gaf aan dat mijn koffer zou zijn doorzocht.
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genaamde prijzen aan andere verkeerde mensen namens het
„volk”. Niet namens mij, in ieder geval. Kissinger verdient
geen moer.
Telefoneerde Peter in New York. Hij is zondag eindelijk terug.
Malraux : „L’ultime conscience n’a rien de commun avec le
souvenir de nos actes ni la découverte de nos secrets. On n’est
pas son histoire pour soi-même.” Een vader vertelt zijn levenservaringen aan zijn zoon. De onderwijzer maakt kinderen verder wijzer over de wereld waar zij in leven. De journalist meldt
zijn ontdekkingen in zijn krant. De schrijver in zijn (dag)boek.
In die zin zijn we allemaal voorbestemd wat ervaren en geleerd
werd, uit te dragen.
George Gilder heeft Naked Nomads geschreven, dat een pleidooi is voor het huwelijk en dat het voornaamste probleem van
de Amerikaanse samenleving – in de sociale sector – de ongetrouwde man zou zijn. „The single male is an unmotivated
wanderer, which no clear long-term sexual identity. Men need
women for their survival.” Volgens Gilder is het huwelijk van
cruciaal belang: „Because it ties men to a purposeful future, and
monogamy is its preferred form as a fair mode of rationing –
one wife to a customer,” en meer van dergelijke onbedaarlijke
onzin. Je hebt altijd types die denken wat voor hen op gaat op
de ganse kudde van toepassing is.
Erik van der Leeden en ik werden tweemaal verbroken voor een
derde gesprek kon plaatsvinden. Ik ben overtuigd dat er weer
met mijn telefoon wordt geklierd. Er is geen kruid tegen gewassen.
Victor Ferkiss laat zijn gedachten gaan over „The world of
2000-plus.” „The coming of 7 to 8 billion human beings – almost half of them are already here – cannot all be fed by organically grown foods marketed locally by small farmers, cannot be
clothed in homespun animal or vegetable fibers, and cannot be
sheltered in local wood or stone. Not only will most of humankind be primarily dependent for the production of the necessities of life on a highly advanced technology, but in order to get
products to people and to manage an increasingly interdependent world economy plagued by scarcities of key resources, an
increasingly complex system of management and communications will be required.” Het alternatief zou immers chaos, widespread poverty en de hemel mag weten wat voor andere rampen
voor steeds meer mensen met zich meebrengen.
Ferkiss zegt, net als de Club van Rome: „How can society be
ordered so as to take into account the increasingly apparent limits to humanity’s economic and demographic growth, and
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how can society be ordered so as to enable humanity to control
the technology which is necessary to sustain human life on this
planet? Put another way: the dual issues are how man should
relate to nature and how he should relate to the machine.” Ja,
en „how are all these masses of unemployed, hungry and psychologically dissatisfied people going to relate to each other,”
zou ik Ferkiss hier willen vragen.
Premier Joop den Uyl is naar UNCTAD III geweest en diep bezorgd over de toestand in Chili teruggekomen. Max van der
Stoel heeft in het parlement gezegd dat de regering bezorgd is
over de bekendgeworden CIA-activiteiten in Chili. What about
Indonesia? What about this absurd pro Lon Nol vote in de VN?
Ik begrijp die mensen niet.
13 december 1974

Logeerde bij Erik van der Leeden, met Keke. Die jongen heeft
prachtige, zeer levendige, sprankelende ogen. Dat was gisteravond. Vanmorgen leken ze uitgepoept. „Dat komt omdat mijn
nachtrust werd onderbroken,” zei hij, wat waar was.
Haalde Aurelio Peccei gisteravond van Schiphol voor een ontmoeting met studenten aan de Erasmus Universiteit. Van de
zestig à zeventig aanwezigen namen al gauw enkele hecklers de
zaak over. Een Engelse jongen die zei een „international socialist solidarity movement” te vertegenwoordigen, geassisteerd
door een driftig en fanatiek meisje en een gewipt vrouwelijk
gemeenteraadslid, voerden de boventoon. Men vroeg Aurelio
al gauw de simpele vraag: „What are you doing for the starving
people in Asia ?” Of: „We need more energy and most of all
fusion.” Aurelio wees er nogal geïrriteerd op dat negentig percent van alle atoomonderzoek voor militaire doeleinden diende en waarom was men er zo zeker van dat „solar energy” niet
levensvatbaarder zou zijn? „It all needs a political solution,”
concludeerden de linkse aanvallers. „Sure it does,” zei Aurelio,
„Which one?” De gesjeesde wethoudster: „Yes, but socialism
should win over capitalism.” Waarop ik ook maar eens iets zei:
„That’s why the USSR and China have to be fed by the United
States.”
Later vertelde Aurelio dat waar hij ook sprak, links agitatoren
zich deden gelden met dezelfde vragen, zoals over „fusion
energy” en het leek of dit georganiseerde acties waren. Hij
vroeg zich af hoe en van waaruit deze acties konden worden georkestreerd. De publiciteit van deze groepen werd vanuit postbusnummers gedirigeerd.
Ontmoette eerst vandaag Frits van Eeden in Den Haag. I love
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14 december 1974

Broer Theo is hier geweest. Hij had me niet laten weten hoe
laat ik hem kon verwachten.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schrijft een lief briefje.102 Ik
geloof dat dit de eerste keer is – na het incident over het noemen van haar naam in het interview met Bibeb103 – dat ik weer
„lieve Wim” ben. Ik ben natuurlijk nooit van „lieve” tijdelijk
op „beste” overgestapt, omdat ik boos en teleurgesteld was in
brieven aan haar. Zoiets zou ik niet kunnen. Ze was „lieve” en
zal altijd „lieve” blijven. Alleen de intensiteit van de emotie
heeft de helft van haar kracht verloren. Dat staat vast. Het unieke gevoel, sedert het Baarns Lyceum tussen ons opgebouwd, is
onherstelbaar beschadigd, helaas. Van „une âme chaude vers
une âme froide.” (Stendhal).
Ik hoorde dat mijn vriendelijke hulp, mevrouw Hornkamp vrijdagmiddag thuiskwam en haar man dood in zijn stoel heeft aangetroffen. „Hij was nog warm,” aldus de bloemenman op de
hoek (haar zwager). Donderdag was zij nog hier en zong mee
met de plaat van Tosca die ik draaide. Arm mens.
Jay Forrester en Klaas Jan Hindriks zonden me allebei straffe
briefjes.104 Heb beiden verzoenend geantwoord.
101 Ik heb ze hierin verwerkt alsof ze nooit weg waren geweest.
102 Zie bijlage 8.
103 Zij nam me toen kwalijk dat ik haar naam als liefste vriendin uit mijn jeugd had genoemd. Dit wilde zij tegenover het hof (want zij had immers ook Beatrix begeleid)
kennelijk niet weten.
104 Neem de details niet op, niet om ze te verbergen, maar ik moet selecteren.

75

Amsterdam

his eyes too. Erik en Frits: Ik had ze nooit willen missen. Hij
gaf me weer een dagboek voor safe keeping mee.
Daarna haalde ik bij PANAM op Schiphol de in New York weggeraakte handkoffer op. Alles, letterlijk alles, was er in, ook
mijn nieuwe Parkerpennen en Peters laarzen. Maar het belangrijkste: mijn dagboek was terecht, inbegrepen de aantekeningen over de Club van Rome in West-Berlijn.101
Keke blijft een merkwaardig hondje. Terwijl hij altijd in mijn
televisiestoel slaapt schrikt hij van tijd tot tijd en kijkt dan verschrikt en ongerust op waar ik ben en gaat onmiddellijk zenuwachtig naar mij op zoek. Aandoenlijk. Ik wilde dat ik hem
nooit in de kennel zou hoeven te laten, maar er is geen andere
oplossing. Mam was altijd bezig met klitten uit zijn haar te
knippen. „Dat is het laatste levende dat je moeder je naliet,” zei
mevrouw Van Dijk in Baarn, en dat is zó waar. Op een vreemde, onbestemde wijze heeft de mogelijkheid om voor Keke te
zorgen het verlies van mam helpen verzachten.
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Ontmoette Anthonie Knoppers van Merck & Co om 11.00
uur in het Promenade Hotel in Den Haag. Hij repte opnieuw
met geen woord over een renumeratie voor mijn public relations werk voor Merck & Co. Ze zijn allemaal hetzelfde. Briefjes vol lof voor het nuttige werk ten behoeve van hen verricht,
maar betalen ho maar.105 Je verwacht van zo’n meneer toch eigenlijk dat hij niet als vanzelfsprekend iets voor niets wil hebben. Hij vertelde een rede voor de Nederlands-Amerikaanse
Kamer van Koophandel te hebben gehouden over de Club van
Rome. Nederland leefde volgens hem in een neocalvinistische
kater en Bas de Gaay Fortman was een potentiële toekomstige
premier van het koninkrijk...
Ik reed Tonie naar de sovjetambassade. We werden onmiddellijk in de ontvangstsalon binnengelaten. Het klikte meteen tussen Romanov en Knoppers, zoals ik had voorzien. Ik bracht de
Shell-affaire ter sprake en Knoppers zei een goede vriend van de
heer Wagner te zijn. Maar de ambassadeur bevestigde weer alle
belangstelling voor Shell verloren te hebben en dat betekende:
Bespaar je de moeite, Moskou is op anderen overgestapt. Wanneer Shell nog wat wilde, dan konden zij zich tot de handelsmissie in Amsterdam wenden. Romanov was zelfs niet meer
geïnteresseerd zijn tijd te verdoen om met de heren zelf te spreken. Over hoe een multinational zijn belangen weet te verpesten gesproken! Romanov: „Ze komen iedere keer weer met
hetzelfde voorstel op de proppen van een seismologisch onderzoek in de Kaspische Zee. Daar zouden ze dan van ons drie miljoen ton olie voor terug willen hebben. That’s quite absurd.”
Peter zond een telegram.
Hij komt nu maandag.
Ik vond weer allerlei aandoenlijke memento’s aan
mijn ouders. In 1933
schreef mam een gedicht
dat haar moet hebben aangegrepen op een kaartje.
En, wat me zeer verbaasde en waarvan ik helemaal niets wist, vader
moet in de jaren dat zij in
Kaapstad woonden (19501960) ook een aantal gedichten hebben geschre105 Zie bijlage 9, briefje van Tonie Knoppers.
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106 Zie bijlage 10. In 1987 werd me gevraagd mee te doen aan de publicatie van een lievelingsgedicht door Vroom & Dreesmann. Ik heb toen, zonder vader te identificeren, dit gedicht genomen.
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ven. Op 29 mei 1958 schreef hij: „Die Here Sewentien Het
Beveel.”106
Ambassadeur Romanov was, als gewoonlijk, bij de ontmoeting
met Knoppers vanmorgen, levendig en spraakzaam. Hij was
net terug uit Moskou alwaar een dochter van hem was getrouwd. Hij gaf vrijelijk toe dat in de Sovjet-Unie het bewustzijn minder ontwikkeld was dan in westerse landen. Maar de
CPSU deed er alles aan de mensen meer bewust te maken. Hij
erkende dat hierbij het verlenen van „personal incentives” aan
de mensen van vitaal belang zou zijn. Hij vroeg ons op een gegeven moment: „What comes first, matter or an idea?” Ik antwoordde zonder blikken of blozen „an idea.” „No, you are
wrong, of course. It is matter.” Ik probeerde hem uit te leggen
that not „matter” maar „mind” de sleutel in hield voor de „survival of mankind.” „You see, in the end it is mind that determines the survival of matter, of everything between heaven and
earth dreamt of in your philosophy.”
Tonie, die later tegen mij zei te kunnen zien dat Romanov aan
hoge bloeddruk leed, vertelde de ambassadeur van het onderzoek die Merck verrichtte op dit gebied. Hij ging zover met te
zeggen dat Merck bereid was een fabriek in de USSR neer te
zetten – en ik zag in gedachten de gouden eieren in mijn mandje vallen. Pas toen ik hem later naar Hotel des Indes reed, waar
hij een lunchafspraak had, zei Tonie dat hij me het hoofd van
zijn public relations afdeling zou sturen: „To formalize your
role in this matter.” Eindelijk een serieuze kans. Ook al was dit
niet wat we in New York hadden afgesproken, het was weer
uitstel van iets wat toegezegd was te zullen worden geregeld.
Ambassadeur Romanov speelde mij nuttig in de kaart door er
op te wijzen dat verreweg de beste methode in Moskou was
via dr. Gvishiani te werk te gaan.
De ambassadeur vertelde dat als gevolg van de rond de Shell
ontstane publiciteit, ongevraagd, wereldwijde aanbiedingen tot
samenwerking met de USSR op het gebied van olie- en gaswinning waren binnengekomen, waaronder alleen al negen aanbiedingen uit de VS. Hij herbevestigde tegenover Tonie Knoppers en mij dat Shell de kans drie maanden alleen had gehad en
had laten liggen. Nu zei hij: „I don’t think dat Max van der
Stoel held the offer from my prime minister actually back. He
must have reported it to the cabinet. There must have been political reasons behind that silence.” Dit is een wat andere draai
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aan het voorgevallen incident, de druk ligt nu minder bij Van
der Stoel dan voorheen. Romanov voegde er het grapje aan
toe: „I don’t know what have been your commission in all this,
Willem,” heel goed wetende dat ik aan het lanceren van de affaire geen cent heb overgehouden.
Broer Theo arriveerde. We hebben eindelijk een begin gemaakt
met het sorteren van de spullen uit mams huis, die in de tuinkamer zijn opgeslagen. Hij was eigenlijk erg melig en kraakte
alles af. Hij wilde vrijwel niets hebben en adviseerde het meeste rücksichtslos weg te gooien. Het maakte me zeer verdrietig. Ik
legde mams bril opzij. Theo keek alleen maar medelijdend. Op
De Horst knipte mam eens haar wrong af en liet een permanent in haar kapsel aanbrengen. Ik vond een doos met daarin
de vijftig jaar geleden opgeborgen vlecht. Het emotioneerde
me in hoge mate, want toen was mam nog jong – en niet grijs.
Het haar leek nog te leven en had de natuurlijke glans behouden.107
Er waren, naast de door
mijn ouders voortreffelijk
bijgehouden fotoalbums,
eindeloos veel dozen met
portretten en opnamen,
die zijzelf waarschijnlijk
van familieleden hadden
geërfd. Er was een foto
van broer Hendrik en mijzelf naast de tuinmanswoning op De Horst. Ik keek
er naar keek en dacht:
Ben ik het wel? 108
Er waren cijferlijsten, mijn
moeders groenboekje als
studente uit 1915, vaders
uitnodiging in 1919 om
zijn examen voor scheikundig ingenieur in Delft
af te leggen en een stuk
dat bevestigde dat hij in
1931 advocaat en procureur was geworden.109 Ik zie geen kans
de spullen die zoveel voor hen betekende in de prullenmand te
107 De doos is in 1991 bij me in een lade van mijn bureau.
108 Ik neem die foto op, omdat in 1991, na de dood van broer Theo, wij alleen nog over
zijn van ons vijven.
109 Zie bijlage 11.
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Twee uur later
Eigenlijk een verschrikkelijke dag. Het lijkt wel of wat ik in de
afgelopen uren van mijn ouders heb gezien en gelezen meer is
dan in de afgelopen 50 jaar. En nu ik vrijwel desperaat in mijn
stoel zit springt op Keke op mijn schoot.
Een uur later
Terwijl ik Keke in de tuin liet lopen wachtte ik op hem en
keek naar de sterrenhemel. Ik huilde en noemde mams naam.
Het is alsof ik het leven van mijn ouders in een ander licht zie.
Wanneer mam aan haar moeder schrijft, enkele maanden voor
de geboorte van haar eerste kind, mijn broer Hendrik: „Dat ik
nu over een paar maanden ook zo’n schattige baby zal heb110 Voorzover ik tot dusverre heb kunnen nagaan: zes maanden na Theo’s dood in 1991
is alles weg. Had het kunnen weten.
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doen. Er waren klappers met aantekeningen (in vaders handschrift) toen hij bezig was de boeken over de Instituten van Justinianus en Gajus te schrijven. „Daar heb ik er al heel wat van
weggegooid” zei Theo. Er waren dozen vol correspondentie
tussen mam en haar moeder en mijn ouders onderling. Ik wilde
niets lezen, maar ook niets weggooien.
We waren het eens dat we nu ineens beter 750 gulden konden
betalen aan Den en Rust om het graf van onze ouders voor
vijftig jaar veilig te stellen. „Ik heb nog een bunch graven op
Oud Eik en Duinen in beheer,” zei Theo, „ik weet niet wie
het allemaal zijn,” wat me heel naar in de oren klonk eigenlijk.
Ik zal de familiepapieren maar aan Theo meegeven, want hij is
de jongste.110
Mijn broer vertrok omstreeks 15.00 uur Hij liet me in een
emotionele toestand achter door alles wat we samen aan herinneringen hadden teruggevonden. Maar in deze familie word je
verondersteld uiterlijk nooit iets van je gevoelens te laten blijken. Kinderfoto’s van mam en tante Jetty vertederden me juist
zeer. Theo wil eigenlijk helemaal niets bewaren. That is the
past, he reasons, and has no relation to the present. He is so entirely wrong. For me, the entire past, today, tomorrow and
thereafter are all tightly linked and form one chain indivisible,
eternal. I am very very emotional right now and cannot express
anything properly. Die situatie dreef me als kind al uit huis en
in de armen van de familie Van Dijk en mejuffrouw Büringh
Boekhoudt. En nu onze ouders er niet meer zijn zet zich de
trend tegeover mijn broers eigenlijk voort, om van de overige
familie maar niet te spreken. Ik vind dit verschrikkelijk.
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ben,” dan roert me dat diep. Of wanneer vader aan zijn girlfriend van toen, mam, schrijft dat hij ergens verdrietig over is.
En dan al die foto’s. Mam en tante Jetty met al hun poppen uitgestald op Op Bueren in Maarssen. Programma’s van huisconcerten op Villa des Marronniers in Sprimont in de Ardennen
uit vooroorlogse jaren. Ben er helemaal van de kaart van. En
dan Theo, die steeds maar zei: „Weggooien, daar hebben wij
niets mee te maken, dat gaat ons niets aan.”111
Theo maakte zelfs de opmerking hoeveel eenvoudiger het zou
zijn mijn hele dagboek te vernietigen, wat ik als mijn kostbaarste bezit – my private oasis – beschouw. Hij zei het als grapje,
maar het zat dieper. Ik geloof dat hij ieder spoor van ons leven
het liefste uitgewist zou zien. Hij vertelde trouwens indertijd
vanuit de bungalow in Huis ter Heide waar tienmaal zoveel zaken als nu in mijn huis stonden naar een vuilnisbelt in Den
Dolder te hebben gereden. Daar wist ik absoluut niets van. Ik
zou het niet in mijn hoofd halen iets van onze ouders zonder
overleg te vernietigen. Zou hij zo onverschillig zijn geworden,
omdat hij al als kind naar Afrika vertrok? Ik ben eigenlijk na
1948 nog veel meer alleen geweest dan Hendrik en Theo. Het
moet een karakterkwestie zijn.
De foto als baby op de arm van mam, die ik nooit eerder zag,
zal voor altijd op mijn bureau staan. De opname had een
schokeffect op me. Life is a dream.112
16 december 1974

Terug in de wereld. Ik moet Peter van Schiphol halen.
Een man, die ik altijd zeer heb bewonderd en veel van gelezen,
Walter Lippmann, is in New York overleden. „Bringing reason,
clarity and ethics to the tumult and intrigue of politics, he wrote
a score of books and more than 4000 columns in a career that
spanned six decades”, aldus Alden Whitman in de Times.113 James Reston voegt eraan toe: „For Walter Lippmann lived for
his thought. He merely used the news of the day to illustrate
his philosophy of the age, and more than any other journalist
of the 20th century, his thoughts and writings endure. In this
sense, the news of his death is wrong. His thought is very much
alive, and even in his melancholy last years, this was his consolation.”114
111 Ik heb inderdaad de persoonlijke correspondentie van mijn ouders (op enkele
„voorbeelden” na) geheel vernietigd.
112 Ik moet eraan denken hoe Dewi Sukarno’s broer, Jaso, na de dood van hun moeder,
zelfmoord pleegde.
113 The New York Times, 15 december 1974.
114 Idem.
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115 De Telegraaf, 14 december 1974.
116 The New York Times, 15 december 1974.
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Wat me altijd weer verwondert is hoe J.G. Heitink voortdurend in De Telegraaf met nieuwe „koude oorlog”-artikelen
komt die rechtstreeks afkomstig schijnen van de inlichtingendiensten. Nu weer heet een stuk HOE ALOM DE RUSSEN WROETEN IN ONS VRIJE WESTEN, met de implicatie dat er omgekeerd
niets van dien aard zou gebeuren.115 Hij beschikt over opvallend veel gegevens over sovjetspionnen in Londen en Dublin,
terwijl de KGB eveneens via kerkelijke leiders invloed zou proberen te winnen. „Ik herhaal nog eens dat verschillende westelijke inlichtingendiensten over informaties beschikken,” aldus
Heitink, „volgens welke ook de zogenaamde patriarch van Leningrad, Nikodim, een KGB- officier is op zijn minst in de rang
van luitenant-kolonel. In dit verband moet het mij van het hart
dat ik niet kan begrijpen waarom de Nederlandse kardinaal B.
Alfrink, als internationaal voorzitter van de vredesbeweging
Pax Christi, een paar weken geleden in Wenen moest confereren uitgerekend met Nikodim, de duistere patriarch van Leningrad”. Ik durf mijn hoofd er om te verwedden – al kan ik
het niet bewijzen – dat Heitink een handlanger van de inlichtingendiensten is en geen journalist volgens de regels van de
kunst, zoals mogelijk patriarch Nikodim de kerkmantel draagt
in dienst van de KGB. De pot verwijt de ketel.
Zes jaar na de moord op Robert Kennedy meldt John Crewdson
in een lange reportage in de Times dat er nu wordt getwijfeld
aan bepaalde bewijsstukken, die de Jordaanse immigrant Sirhan
Bishara Sirhan als moordenaar hebben aangewezen. Nu wordt
gezegd dat een van de kogels, die in het lichaam van Kennedy
werden aangetroffen, niet overeenstemt met de kogels die Sirhan Sirhan in RFK heeft gepompt. Het resultaat van de nieuwe
bevindingen is dat er mogelijk een tweede moordenaar is geweest. Het oude liedje. Bij JFK in Dallas was het ook eerst Lee
Harvey Oswald alleen en langzamerhand wordt er steeds meer
over een ambush van twee kanten gesproken met drie of vier
schutters, iets wat Croiset vanaf het begin heeft verklaard.116
Luisterde op weg naar Peter naar Schumanns pianoconcert.
Keke lag lief in mijn schoot met zijn kopje op mijn arm. Soms
denk ik echt dat het mogen hebben van de hond een geschenk
van mam voor mij is geweest. Wanneer ik dan in een brief van
mam als schoolmeisje in Maastricht aan haar moeder in Luik
lees, waarin zij vraagt een kusje op de neus van haar hond Jals te
geven, begrijp ik niet alleen hoe mam zelf was, maar van wie ik
het misschien heb meegekregen.
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Theo was gisteren verrukt toen we de papieren vonden die de authenticiteit van mams
kostbare instrumenten bevestigden. Die instrumenten zijn bij hem. Ik vraag maar niet
wat ermee gaat gebeuren. Ik zoek juist naar
cues aangaande het innerlijke leven van onze
ouders. Wat ik verrukkelijk vond was om een
doosje bird seals in mams spullen te vinden,
(in geel en groen)
waarmee zij brieven soms dichtplakte.
Ik vond het album van de huwelijksreis van mijn ouders naar
St. Fillans in Schotland. Theo wilde het niet hebben. Hij was
in de wolken met een serie foto’s over de reis die hij in 19481949 met broer Hendrik per auto naar Kaapstad maakte. Ik ben
ook verrast om foto’s van mezelf te vinden, maar ik geniet intens van een opname van mijn moeder, met tante Jetty en een
nichtje, de Indische tante Coldrie Oltmans, met zijn drieën als
meisjes in bed. Mijn twee broers en ik hebben diametraal tegenovergestelde prioriteiten en waarden, wat de reden moet
zijn dat we nooit echt close zijn geweest. Theo zal op den duur
ook wel naar Zuid-Afrika teruggaan, zeker nu hij mededirecteur van het bedrijf van broer Hendrik is geworden. Die twee
zullen elkaar tot in lengte van dagen tot steun zijn want ze zijn
gelijk gestemd, wat mij nog meer zal isoleren. But, who
knows, may be I’ll drop dead before that ever happens.
Peter zwaaide vanuit de bagageafdeling, maar ik herkende hem
eerst niet, omdat hij een wollen mutsje op had. Hij was oprecht blij me terug te zien. Sloot hem even in mijn armen. Veel
verhalen. Ik vertelde, wat ik met broer Theo had meegemaakt,
wat hij exact begreep. Ik toonde een foto waar ik twee jaar oud
op was: „Wat een dot,” zei hij. Er was in New York iemand
op bezoek geweest, die geelzucht bleek te hebben. We moeten
prikken halen. Hij ging eerst slapen.
Ik vond mams abonnementskaart voor het Concertgebouw uit
1915/1916. Prijs voor de hele serie ƒ 13,75. Ook haar studentenkaarten uit die jaren. Er was een brief aan grootmama geschreven op 10 juni 1920 – precies op de dag vijf jaar voor
mijn geboorte – die zo tekenend is voor mijn moeder als jonge
vrouw dat het lijkt alsof ik haar steeds beter leer kennen.117 Ik
kan al die kostbare brieven vol met de liefste gedachten uit haar
leven toch niet zonder meer weggooien? Peter merkte tussen
neus en lippen op: „Ze zullen veel verklaren over je genetische
afkomst.”
117 Toch lijkt het me niet gepast die brief hier, ook niet in gedeelten, te publiceren.
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17 december 1974

Door het tijdverschil met New York stond Peter om 04.00 uur
op. We dronken samen koffie en Peter ging de polders in, en
wandelde naar Zunderdorp. Toen hij terugkwam zei hij dat hij
de boerinnen het ochtendbrood achter de ramen had zien staan
snijden.
Ik moet aan mijn hulp, mevrouw Hornkamp, denken, die nu
haar man naar het crematorium begeleid.
Henry Richardson heeft inderdaad met professor Daniel Bell
gesproken over zijn studiestuk inzake Limits to growth. Hij zond
zijn document nu ook aan Aurelio Peccei en als ik hem het
adres van Arnold Toynbee geef, krijgt hij ook een kopie. Henry is een aardige jongen. Verheug me hem terug te zien.
Diplomaat Vladimir Kouznetsov zond een briefje uit Moskou
wat me verbaasde. Meestal als dit soort mensen in het hol van
de leeuw terugkeert, zijn ze verder onvindbaar.
Ganis Harsono, de voormalige woordvoerder van minister
Subandrio, schrijft een boek over zijn carrière als diplomaat.
Het zal in Australië uitkomen. Wanneer ik voor een Nederlandse uitgave zorg geeft hij mij 45 percent en neemt zelf 55
118 In tegenstelling tot wat ik eerder schreef: broer Theo had mams kostbaarste altviool, Januarius Galianus (1727) mee naar Zwitserland genomen, de andere twee instrumenten waren nog bij mij.
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Terwijl Peter rustte ben ik met een klein viooltje dat eens van
mijn vader moet zijn geweest, en de altviool en viola d’amore
van mam, naar Max Möller gegaan.118 De viool was niets waard
en die gaf ik hem cadeau. De beide andere instrumenten zouden samen misschien 4000 gulden waard zijn. Dit scheen me
vreemd toe. De Richard Evans altviool uit 1790 van mams
werd jaren geleden al voor meer verzekerd. De viola d’amore
was een Antoin Veron-instrument uit 1746. Hoe kon dit zo
weinig waard zijn? Ik vond het een vreemde gewaarwording
zo met mams instrumenten op stap te zijn. Raakte er gedeprimeerd van, maar het had geen zin waardevolle instrumenten in
huis te houden die niemand verder ooit zou bespelen.
Vladimir Molchanov, de journalist van Novosti in Moskou, logeerde in het Esso Motor Hotel. Ik haalde hem op. Hij bleef
een paar uur op Amerbos en ontmoette ook Peter. Het Bolshoi
zou nu in Amerika met Spartacus gaan optreden. Van een film
door ons met Thijs Chanowski te maken zou nooit meer iets
komen. Hij bracht een foto mee van Vladimir Vasiljew en Ekaterina Maksimova, de twee sterren van het Bolshoi uit Spartacus.
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percent van de royalty’s. „Is that fair?” vraagt hij. Dat is het natuurlijk, maar die man kennende betwijfel ik zeer of het een
waardevol boek zal zijn. Ganis is bij mij altijd als een gladjanus
overgekomen, die niet zal aarzelen politiek stuivertje te verwisselen, wanneer hij er zelf garen bij zou kunnen spinnen.
Marguerite Oswald stuurt me een nieuw pamflet, waar ik al
evenmin „wijzer” van wordt, net als bij de vorige newsletters
van haar. Ze bevatten namelijk niets nieuws.119
18 december 1974

De vader van Henry, mr. Elliott Richardson, voormalig minister van Justitie is benoemd tot Amerikaans ambassadeur bij het
Court of St. James.
Frankrijk gaat een door atoomkracht aangedreven vliegdekschip bouwen. Wat moeten ze er mee?
De president van de rechtbank in Amsterdam, mr. W. Borgerhoff Mulder, heeft eindelijk De Telegraaf opdracht gegeven om
op de voorpagina af te drukken dat de krant onwaarheid heeft
gepubliceerd ten aanzien van de toneelgroep Proloog op straffe
van een dwangsom van 25.000 gulden. Dat hebben ze eindelijk
geleerd bij de rechterlijke macht.
19 december 1974

Altijd als Peter er is schiet mijn dagboek erbij in.
Bracht Peter na het ontbijt naar het Centraal Station. Ik gaf
hem een doosje met houtsnijwerk mee voor zijn moeder met
Douwe Egberts-punten, die mam had opgespaard. Ik gaf hem
125 gulden, wat hij altijd weer naar vindt. Het was ook niet genoeg, maar ik beloofde hem te zullen helpen als hij hard tegen
zijn studie zou aangaan. Later belde hij op en vertelde dat zijn
moeder in tranen was toen hij weer thuis kwam. Ik ben me
zeer bewust van de bijzondere relatie tussen die twee.
Zijn oude vriend Philip Nasta had naar New York geschreven
nog altijd van hem te houden, dus hij zou ook naar Oostelbeers
gaan. Kan slechts hopen dat Peter verstandig zal zijn.
Haalde Loet Kilian op voor een ontmoeting met Jean Verstraelen, chief flying instructor van SOTRAMAT op de vlieghaven van
Antwerpen, om te onderzoeken of hij daar zijn vliegopleiding
zou kunnen beëindigen. Loet was bang geen kans meer te hebben nu hij 36 jaar was geworden. Toen hij hoorde dat Loet ook
een zeilboot had, zei hij: „We worden goede vrienden.” Er is 8
tot 10.000 gulden nodig en dan kan Loet volwaardig piloot
119 Zie bijlage 12.
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120 Mijn reisverhaal over de Sovjet-Unie zou inderdaad niet bij Bruna, maar bij Torenboeken in Baarn verschijnen.
121 Jaren later belde hij dat hij ook die familiealbums wilde weggooien, die ik heb toen
uit Zwitserland opgehaald.
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zijn. Jean wees er op dat wilskracht en doorzettings-vermogen
de sleutelfactoren waren. Ik zei bereid te zijn met 5000 gulden
bij te dragen als cadeautje; hij kon de andere 5000 gulden terugbetalen wanneer hij eenmaal als piloot werkte. Daarmee
ging hij akkoord. In Den Haag haalden we samen zijn zoon uit
school.
Bij Bruna vertelde Jan Buis dat meneer Henk met een artikel
van J.G. Heitink uit De Telegraaf bij hem was binnengestapt
met de mededeling: „Als Oltmans geen anti-sovjetboek schrijft
over zijn reis door het land, dan wordt het een pro-sovjetboek.”120
Vervolgens kreeg ik bij Gerard Croiset te horen dat hij er van
overtuigd was dat mijn koffer in New York door de FBI was
weggehaald om doorzocht te worden en dat ze geen ongerechtigheid hadden kunnen vinden. Hij vroeg me verder te noteren
dat hij voorspelde dat er in het Nabije Oosten atoombommen
zouden gaan vallen en dat zowel Beiroet als Caïro plat zouden
gaan plus de helft van Israël. Ook zou zich in Zuid-Italië een
ramp voltrekken.
Croiset vroeg ook waarom ik zo warm liep voor de Club van
Rome: „Een groep rijke zakenlieden die voor hun standje
vechten, en die wat ze ook doen toch hun aandeeltjes en bezit
zullen verliezen.” Hij „zag” in de toekomst een wereld met
minder tegenstellingen tussen rijk en arm. Wat heeft hij gelezen of gehoord om nu dit weer te verklaren?
Bezocht vervolgens Anneke Verrips in een ziekenhuis in
Utrecht. Er was een stuk uit haar scheenbeen via haar maag in
haar rug gezet. Ze lag totaal plat, maar was warempel cheerful. Ik
bewonderde haar houding na al die ellende. Ze was lief en geïnteresseerd in wat er met mam was gebeurd, die zij ook heeft
gekend. Ze dacht dat mam had voorvoeld dat zij zou overlijden, maar ons niet had willen verontrusten. Ik vertelde haar dat
het een trieste zaak was geweest om mams huis te ontmantelen. En hoe ik Theo had gevraagd waarom hij wel alle fotoalbums van mijn ouders mee naar Zwitserland wilde nemen,
maar niet geïnteresseerd was in het speciale album over de huwelijksreis naar Schotland. Theo had geantwoord: „In de familiealbums, daar sta ik zelf in.” Ik was er dagenlang van ontdaan
zo’n antwoord te hebben gekregen.121
Ik kijk naar mijn cello in de hoes. Het instrument is mee naar
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Yale in Amerika geweest (van 1948-1950) maar omdat ik een
reparatie eraan niet kon betalen heb ik het indertijd in New
Haven achtergelaten. Toen ik jaren later bij de instrumentmaker, de heer Wrozina terugkeerde, stond de cello nog altijd
trouw op me te wachten. Mam moedigde me altijd weer aan te
gaan spelen, net als Netty Feldhaus van Ham met wie ik op De
Horst al musiceerde. Maar ik heb weinig geld momenteel. Ik
speel toch nooit meer. Laat ik hem maar aan Max Möller verkopen. Maar het grijpt me aan want het verleden is nauw met
die cello verbonden.
20 december 1974

Er is nog een brief van Peter uit New York gekomen. „New
York can really be nerve-racking, especially with three ‘lovers’ tegelijkertijd,” schreef hij. Juan Antonio woonde alweer met een andere jongen samen. „Ik heb me zelden zo full of paradoxes gevoeld als deze laatste weken in New York. Life is full of that
anyway and while it is not easy to grasp a handle on your own
life, let alone to come to grips with someone else.” Er volgt een
post scriptum dat de guy David, bij wie hij logeert, dikwijls platen draait van Chopins’ Nocturnes, waarbij hij dan aan mij en
Amerbos denkt. „He is envious of you because I told him I like
your playing Chopin better than his records. We people!”
Dat we nu de Kerstdagen ingaan zonder mam of vader. Het
beklemt me zeer. Zelfs als ik naar mams foto kijk zie ik haar, na
de betrekkelijk weinig brieven die ik gelezen heb, toch met andere ogen. Toen ik Theo de zilveren sigarettendoos met de
handtekeningen van de drie Bendiens erop122 wilde meegeven
zei hij abrupt: „Die wil ik niet. Ik heb geen betrekkingen met
de Bendiens.” Nee, maar onze vader wel. Heeft Theo dan geen
enkel gevoel voor de betekenis van ons gezamenlijk verleden?
Nu staat deze doos in een bureaula. Wat zal ermee gebeuren?
Anneke Verrips dacht gisteren ook dat mams grootste verdriet
moest zijn geweest dat zij geen kleinkinderen had gekregen.
Dit doorzag Vladimir Kouznetsov van de sovjetambassade
blijkbaar zeer goed. Een kind? Maar kijk naar ons drieën? Moet
er niet eens een einde aan het drama komen, beter nu dan na
nog meer misère.
Oud-ambassadeur Pak Hanafi schrijft uit Parijs mijn Den Vaderland Getrouwe best in het Bahasa Indonesia te willen vertalen,
maar zijn eerste prioriteit is een baan. Hij zou misschien radiouitzendingen in het Indonesisch kunnen verzorgen, of wellicht
122 Vader was immers in de oorlog directeur van Bendiens confectiefabrieken in Almelo.
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123 Minister en ambassadeur.
124 Ik noteerde niet hoeveel ik ervoor kreeg, maar ik geloof dat het 800 gulden was.
125 Daar zou men zich inderdaad van sovjetzijde stipt aan houden.

87

Amsterdam

een betrekking bij een universiteit kunnen vinden. „Even a job
like receptionist, I would accept, anything. It does not matter
what I have been in the past123 the present reality is I need a
job.” Hij denkt zelfs dat ik behalve voor hem ook werk voor
Dito en zijn dochter Yanti zou kunnen vinden. Het gaat me
door merg en been deze brief van deze man, in die toestand, te
moeten ontvangen. Ik weet niet wat ik voor ze zou kunnen
doen. Ik besprak de situatie met dr. Go Gien Tjwan, die meende dat Hanafi iets via Dewi zou moeten proberen te ritselen.
Dr. Go vertelde verder dat het contact dat ik tussen hem en
Frits Schaling van de NRC legde vruchten afwerpt. Hij voorziet
Frits voortdurend van informatie, „die je dan later overgenomen vindt door De Waarheid zonder bronvermelding natuurlijk,” aldus dr. Go.
Dr. C.C. Delprat zal Peter een antigeelzucht prik geven. Hij
zei: „Nu had ik een snood plan. Mag ik in plaats van een nota
geven misschien deel II van uw Club van Rome-interviews
hebben?” Ik ben trouwens zeer op Delprat als huisarts en ook
op diens vrouw gesteld geraakt.
De cello gaat naar Max Möller. Ik kan er de rente op de lening
voor Amerbos aan tante Jetty van betalen. Bah! De cello belichaamde tenslotte alle lief en leed uit mijn jeugd. Dat ik min of
meer gedwongen werd de cellolessen door te zetten. Mijn ouders kochten het instrument met de bedoeling dat ik er altijd
op zou blijven spelen. Maar nu heb ik immers de vleugel? De
heer Möller bekeek hem nog eens met een vergrootglas en nu
is de cello weg.124
Om 13.00 uur lunchte ik met Henk Bruna en Jan Buis op de
sovjetambassade als gasten van ambassadeur Romanov. Hij
maakte voor ons de zogenaamde Romanov-mix, een zelf gecreëerde cocktail. Terwijl de ambassadeur hiermee bezig was
merkte Henk Bruna tactvol in het Nederlands op: „Gelukkig
dat er geen andere gasten zijn, want het moest vooral interessant worden voor lezers, die de USSR tenslotte niet kenden.”
De ambassadeur beklemtoonde dat men van sovjetzijde op
geen enkele manier wenste te interveniëren wat er wel of niet
in het boek zou komen.125 „If Mr Oltmans wants to go and
meet a so-called dissident, he can do so.” Hij zei dat ik gast zou
zijn van zowel APN Novosti als van de schrijversunie. „We will
render him the facilities, a hotel, or if he wants to be alone, he
can have an apartment.”
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Henk Bruna was van mening dat alle informatie over de USSR
via een trechter tot het publiek kwam, of het was een lezing
van officiële Moskouse regeringsinstanties. „For that reason,
people think, that what is smuggled into the country as secret
information must be better and must be the real truth.” Vervolgens stelde hij de vraag hoe ik werkelijk met de mensen in
contact zou kunnen treden, wanneer ik alles en iedereen via
een door de Sovjet-Unie geleverde tolk zou moeten zien te
bereiken.126 „Niemand,” aldus de heldere Henk Bruna zal hem
in het bijzijn van een begeleider een mening durven geven die
afwijkt van de officiële standpunten, want dan gaat pats hun
kop eraf.” Dit laatste zei hij letterlijk. „Vandaar dat mensen hier
lezen wat dissidenten schrijven, want ze denken dat moet de
waarheid zijn.” Ik lanceerde prompt een aanval op Henk Bruna en zei: „What you are saying here is that after being 25 years
in journalism I can be that easily fooled?” Ik voegde eraan toe:
„If you have no confidence in my journalistic abilities, why did
we come here?” Buis probeerde me te sussen en zei: „Willem,
you are too aggressive.” Dat kon waar zijn, maar ik voelde het
aldus.
Bij het afscheid nemen in de hal wees ik erop beschuldigd te
worden van werken èn voor de CIA èn de KGB. „A double
agent,” merkte Jan Buis op. „Well, if it is the KGB he won’t be
arrested while writing his book,” antwoordde Romanov. En
toen hij me zonder jas naar de auto terug zag gaan – waarin
Keke zoet lag te slapen – „You must ask your publisher to buy
you a rain-coat.” De ambassadeur gaf me History of Soviet Foreign Policy 1945-1970.127

126 Terugblikkend moet ik toegeven dat Henk Bruna hier een voor de volle100 percent
relevante opmerking maakte, waar ikzelf niet aan had gedacht, en wat later ook
zou uitpakken zoals hij voorzag.
127 B. Ponomaryov, Andrei Gromyki, V. Khvostov, History of Soviet Foreign Policy 19451970, Progress Publishers, Moskou 1973.
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21 december 1974

Henk Bruna haalde het artikel van J.G. Heitink uit zijn portefeuille over patriarch Nikodim uit Leningrad als hoge KGB-officier en ander BVD-geklets, waar ik niets mee te maken heb.
Ambassadeur Romanov had juist te berde gebracht hoe uitstekend deze kerkvorst Beatrix en Claus in Leningrad had ontvangen. Hij zegde toe dat ik ook iedere religieuze leider die ik
wilde ontmoeten zou kunnen spreken. Maar dat interesseert
me niets.129
128 Het was een uitstekend gedocumenteerd historisch werk. Ik heb er geen bladzijde van
gelezen, want je deed zo’n boek automatisch als propaganda af, wat het ook was.
129 In 1980 zou ik een lange reis gaan maken als gast van de Russische kerk, o.a. naar
Tasjkent, waar mijn grootouders woonden.
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Jan Buis kreeg ook een exemplaar waar niets in werd geschreven en hij keek beteuterd. Het is eigenlijk een naslagwerk door
topexperts samengesteld als Ponomaryov, Gromyko, Dobrynin
en vele anderen. Ze presenteren het als „An analysis of Soviet
Foreign policy of safeguarding international security and promoting peaceful co-operation between peoples.”128
Op de terugweg bezocht ik tante Meta. De eerste die ik op de
gang van het rusthuis tegen het lijf liep was broeder Imro, de
Surinamer, die ik laatst in Thermos had gepakt. „Ik kreeg een
hartverlamming toen ik jou zag,” zei hij later. Tante zat in een
kamer met een groep menselijke wrakken. Gesteund door
Imro wandelden we meteen naar haar kamer om alleen te zijn.
Bleef veertig minuten met mams beste vriendin spreken. Zij
bevestigde dat tante Jetty een totaal tegenovergestelde persoonlijkheid had. Dat wist zij al toen ze studentes waren. Zij beklaagde zich vooral over het peil van de medepatiënten. Het
schijnt negatief op haar te werken want ze heeft geen zin meer
in lezen. Over het geheel genomen leek ze mij vooruitgegaan.
Tante begreep best dat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen wat mam bewaard had, zoals de brieven, maar ook haar
roze bruidsschoentjes, nu allemaal weg te gooien.
Bij thuiskomst belde Peter. Hij zei erg close met zijn moeder te
zijn. Hij was bij Philip Nasta geweest met wie geen land was te
bezeilen. Hij gaat morgen naar zijn vriendin Leonie. Hij komt
gelukkig zondag hier.
In grootmama’s bijbeltje met het gouden slot lagen de portretten van haar vier kinderen. Dat van mam had ik nooit gezien.
Ik heb het door een ander fotootje vervangen en mams foto in
mijn dagboek gevoegd. Ook vond ik een balboekje van mijn
moeder van een feest van 29 januari 1916.
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Wanneer ik naar mams foto kijk kan ik maar niet begrijpen hoe
ik als kind, wanneer ik geen cello wilde spelen, haar zo razend
heb kunnen maken. Dat is de sluimerende barbaarsheid in ieder van ons, wat ik ook van mezelf niet begreep gedurende de
eerste weken toen ik Keke onder mijn hoede nam en hij verdomde te doen wat ik wilde. En dan te bedenken dat ondanks
mijn tegenstribbelen bij solfège en cellolessen op De Horst ik
de rest van mijn leven van weinig zo intens zou genieten als
van muziek. Of van zelf pianospelen.
Tante Jetty eist nu de 60.000 gulden terug die zij voor Amerbos voorschoot; het moet worden gezegd, tegen slechts drie
percent per jaar. Zij meent dat nu ik 250.000 gulden in ACFaandelen van mam erf ik het bedrag van de schuld aan haar
moet ophoesten. Maar wanneer zal de erfenis zijn afgewikkeld?
Dat kan nog een jaar duren. Zij wil het geld meteen hebben,
nog geen drie maanden na mams dood. Het doet niets terzake,
maar het is wel waar dat zij zelf barst van het geld en geen drie
kinderen heeft, zoals mam, maar slechts één, een dochter.
Zou morgen voor Kerstmis hulsttakjes op het graf van mijn
ouders moeten brengen. Tranen.
22 december 1974

Lag vanaf 04.00 uur wakker en te woelen over alles wat ik deze
dagen in dozen heb gevonden. Er was een brief van mijn
grootvader, ir. Willem Oltmans uit Indië uit 1925 ter gelegenheid van mijn geboorte. Ik werd naar hem en naar mams moeder genoemd. In deze brief zei hij: „Ik hoop dat hij als een
Groot Nederlander moge opgroeien (...).” Daar ziet het niet
naar uit, zoals ik in Den Haag te boek sta. Er was ook een schitterende brief van grootvader uit Surabaja gedateerd 23 januari
1921 in reactie op de aankondiging van mijn ouders dat zij wilden trouwen, ondanks het feit dat zij neef en nicht waren. Ik
heb zolang bij grootvader gewoond in Amsterdam. Zijn woorden ontroerden me. „Bedenk dat het huwelijk alleen iets goddelijks is, indien het gebaseerd is op innige en oprechte liefde.
Hieruit vloeit al het andere, als achting, enzovoorts, voort.
Elke dag moet gedragen worden door liefde, dan pas kan men
hier op aarde alvast een voorproefje krijgen van het Paradijs.”
Grootvader liet mijn grootmoeder in Semarang in de steek
voor Sima Sastro Pawiro, waar hij de rest van zijn leven mee
zou doorbrengen en die hem twee kinderen schonk onder een
andere naam.
Heb zoveel details uit het leven van mijn ouders gevonden dat
ik er compleet ontsteld van ben. Heb het allemaal intens be90
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23 december 1974

Wat is er allemaal in de wereld gebeurd? Ben achtergeraakt.
Henry Kissinger had weer een stunt bedacht, namelijk wanneer
Moskou maar meer Joden en dissidenten zou laten vertrekken
dan waren de VS bereid kredieten te verlenen en handelsconcessies te doen.130 Minister Andrei Gromyko achtte het noodzakelijk dienaangaande de puntjes op de i te zetten. Hij schreef
Henry aldus:
Dear Mr. Secretary of State:
I believe it necessary to draw your attention to the
question concerning the publication in the United States
of materials of which you are aware and which touch upon
the departure from the Soviet Union of a certain category
of Soviet citizens.
I must say straightforwardly that the above-mentioned materials, including the correspondence between you
and Senator Jackson, create a distorted picture of our
position as well as of what we told the American side on
that matter.
When clarifying the actual state of affairs in response to your request, we underlined that the question as
such is entirely within the internal competence of our
state. We warned at the time that in this matter we had acted and shall act in strict conformity with our present
legislation on that score.
130 The New York Times, Christopher Wren, 18 december 1974.
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leefd. Mijn vader vooral geloofde in lucky stones. Daarvan is een
doosje vol stenen bewaard gebleven. Vond hij deze op wandelingen met mam of hoe zat dat? Ik kan niet alles houden, vooral als Hendrik en Theo absoluut geen medewerking verlenen.
Ik voel me eigenlijk inniger dan ooit met mijn ouders in dit alles verbonden. Hier zit ik dan op Amerbos met mijn hele hebben en houden, inbegrepen een opgetuigde kerstboom. For
what? For what? Hoe zijn we toch zover gekomen? Ben te beroerd om hier nu iets van over te dragen. Tranen.
En dan is er mams hond, die alleen maar kwispelstaart en lief is
en me overal volgt. Ik denk soms werkelijk dat hij namens
mam zich zo aanhankelijk betuigt. Meer tranen. Ik zit voor me
uit te staren en realiseer me dat mijn ouders, na al deze tastbare
bewijzen van hun intiemste gevoelens, plotseling heel andere
mensen voor me zijn geworden. Veel voller en vollediger.
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But now silence is being kept precisely about this.
At the same time, attempts are being made to ascribe to
the elucidations that were furnished by us the nature of
some assurances and, nearly, obligations on our part regarding the procedure of the departure of Soviet citizens
from the USSR, and even some figures are being quoted as to
the supposed number of such citizens, and there is talk
about an anticipated increase of that number as compared
with previous years.
We resolutely decline such an interpretation. What
we said, and you, Mr. Secretary of State, know this well,
concerned only and exclusively the real situation in the
given question. And when we did mention figures – to inform you of the real situation – the point was quite the
contrary, namely about the present tendency toward a decrease in the number of persons wishing to leave the USSR
and seek permanent residence in other countries.
We believe it important that in this entire matter,
considering its principled significance, no ambiguities
should remain as regards the position of the Soviet Union.
A. Gromyko
Minister of Foreign Affairs of the USSR

Inmiddels is in Washington Nelson Rockefeller (de 66-jarige
multimiljonair) tot 41ste vice-president van de VS gekozen. In
de senaat kreeg hij 90 tegen 7 stemmen, in het Huis van Afgevaardigden 287 tegen 128. Gerald Ford zei dat hij in zijn nopjes
was.
In Washington is een gigantisch schandaal ontstaan over de
volmaakt onwettige activiteiten van de CIA tegenover Amerikaanse burgers, die tegen de oorlog in Vietnam gekant waren.
Toen de CIA in 1947 werd opgericht om het communisme
(overzee) te helpen bestrijden, werd uitdrukkelijke bepaald dat
de „agency will not have police, subpoena, law enforcement
powers or internal security functions inside the United States,”
aldus meldt Seymour Hersh in de Times.131 Nu blijkt dat Richard Helms, als directeur van Central Intelligence – thans ambassadeur in Teheran – duizenden dossiers in bezit had over
burgers die tegen de waanzin in Vietnam waren. Gerald Ford
haastte zich te verklaren de CIA te hebben opgedragen illegale
activiteiten stop te zetten,132 maar de man is zelf het summum
van illegaliteit met zijn leugens over JFK in Dallas middels het
131 The New York Times (een hele pagina), 22 december 1974.
132 The New York Times, John Herbers, 22 december 1974.
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133 The New York Times, Seymour Hersh, 22 december 1974.
134 The New York Times, 21 december 1974.
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Warren Rapport. Senator William Proxmire heeft het aftreden
van Helms als ambassadeur in Iran geëist, opdat hij zich in
Washington beschikbaar kan houden „for a criminal investigation by the Justice Department in alleged domestic spying by
the CIA.”133
Vandaag heeft Gerald Ford, om de kwestie zo snel mogelijk uit
de wereld te helpen, de huidige CIA directeur William Colby
om een rapport „within a matter of days” gevraagd. Ook Henry Kissinger is erbij gehaald, die zelf de CIA voor god mag weten wat voor dirty tricks heeft misbruikt; die moet nu ook even
een oordeel over de aangelegenheid vellen voor presidentieel
gebruik. Dan weet je helemaal hoe laat het is.
„A King’s business is nothing but a headache,” heeft sjah Mohammed Reza Pahlavi, king of kings van Iran gedurende de afgelopen 33 jaar, tegen James Clarity van de Times gezegd.134
Kroonprins Reza is pas veertien jaar, de sjah zal dus voorlopig
nog wel blijven zitten, aldus de Times. Het land zal voor 80 of
90 miljard dollar bestellingen in het buitenland doen om alle
plannen die de regering heeft opgesteld uit te voeren. Hij vraagt
om agressievere Amerikaanse handelspraktijken teneinde Iraanse contracten in de wacht te slepen. Iran heeft 16.000 buitenlandse ingenieurs nodig, 23.000 man medisch personeel, en
57.000 man onderwijzend personeel.
Sydney Schanberg publiceerde een reportage van enkele duizenden woorden, MADNESS OF WAR IN PNOM PENH. Dat is die
frische fröhliche Krieg die Nixon en Kissinger zijn begonnen in
hun bezetenheid de communisten in Vietnam de nek om te
draaien, wat bovendien zou mislukken. De misère die die oorlog in dat verre land veroorzaakt is onvoorstelbaar en tart iedere beschrijving. Het zal de rest van de wereld verder worst zijn.
„Downtown Pnom Penh is a montage of unhappiness (...).
There are beggars everywhere (...). At a sidewalk footstall.ragged, begrimed refugee children hunker near the tables, snatching at the chicken bones vast off by the customers, and sucking and chewing on them until nothing is left,” schrijft Schanberg. Verderop: „The Pentagon is still specializing in double
talk about Cambodia.” Waarom ontvingen Amerikaanse piloten nog altijd combat-pay voor vluchten boven Cambodja, terwijl de regering beweerde dat de strijd in het land, wat Amerikanen betreft, is opgehouden? De term was verkeerd, aldus het
Pentagon, het moest niet combat pay zijn maar hostile fire pay. Er
werden slechts verkenningsvluchten uitgevoerd. „Targets”, al-
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dus het Pentagon, „are not being recommended, since it would
be a violation of the Congressional ban on advisory and combat
activities. What is actually happening is that items of intelligence interest are identified and passed on to the Cambodians, but
the judgment of what should be done is left entirely to them.”
Wat een legal gobbledegook! Washington heeft jarenlang zoveel
smeerlapperij het hoofd moeten bieden dat ze op letterlijk alles
slimme advocatentrucjes vinden om de wet en het Congres
naar eigen goeddunken te omzeilen om ze straffeloos te kunnen overtreden.135
Anthony Lewis herinnert er aan dat twee jaar geleden „the
United States Government began an episode that will live in
infamy: the Christmas bombing of Hanoi and Haiphong.” B52-bommenwerpers en andere toestellen voerden zevenduizend aanvallen uit. „The men responsible for that savagery have
said not a word of regret or serious explanation,” aldus Lewis.
Wat moesten Nixon en Kissinger hier nog aan toevoegen? In
de minds van de warmongers in Washington was eigenlijk niets
veranderd sinds het beruchte bombardement op Dresden uit de
Tweede Wereldoorlog. Wanneer Hitler en Göring steden platgooiden waren het oorlogsmisdaden; wanneer Nixon en Kissinger Zuidoost-Azië platgooiden was het de eervolle strijd als
gevolg van de kruistocht tegen het communisme! Lewis: „A
year ago some American officials troubled by the destruction
of Cambodia urged Henry Kissinger to stop feeding the war, to
withdraw gracefully from responsibility. He said roughly that
he did not want to hear anymore of that. To lose gracefully is
still to lose,” heeft Kissinger geantwoord. Lewis vervolgde:
„There was a country (Cambodia), a civilization, among the
most peaceful and beautiful on earth. Then the United-States
made Cambodia a pawn in its design in southeast-Asia. Look at
the picture now: a ravaged country of desperate people. One
sin history does not forgive: the destruction of a civilization.”136
Anthony Lewis: „Whatever the reason, the bombing symbolized the determination of the United-States to impose its views
on Indochina – its unwillingness to allow change except on its
terms. And that attitude goes on to this day.”137 Lewis spreekt
over „the pathology of Richard Nixon, who did not want to
be seen as a pitiful helpless giant”138
136 The New York Times, 17 december 1974.
136 The New York Times, 18 december 1974.
137 Lewis deed een profetische uitspraak: wat is het verschil tussen Nixon-Kissinger in
1974 en George Bush in 1991 in Irak?
138 De pathologie van George Bush is identiek dezelfde.
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24 december 1974

Vijf dozen met brieven en kaarten zijn door de vuilnistruck
meegenomen. Het was pijnlijk. In Bilthoven waren er wel
twintig of vijfentwintig grijze zakken met allerhande zaken, die
we wel weg moesten doen. Maar deze keer waren het zulke
persoonlijke dingen als brieven, ansichtkaarten uit de hele wereld, foto’s, veel van mensen, van wie we niet weten wie ze
waren. Zeer, zeer pijnlijk.
Lieve brief van Casper Bake uit Johannesburg wat me veel
goed doet.140
Gelukkig kwam Peter. Hij vroeg tactvol of Keke al zijn badje
had gehad. Hij had gelijk. Ik heb hem meteen in bad gedaan.
Volodja Molchanov kwam dineren en later arriveerden broer
Theo en Nellie uit Lugano. Het was wel gezellig.
Kerstmis 1974

Vandaag hebben we de brandkast van onze ouders omgekeerd.
Wat is een mens toch een onding. Daar stonden we dan om te
zien wat er allemaal uit kwam. We vonden zelfs de kaart van de
vuilnisemmer uit Huis ter Heide. Er was nog een bankboekje
van mam met wat Randen uit Kaapstad. Er waren mooie ringen, broches, platina, het beste ging natuurlijk naar Nellie. Er
kwamen zelfs onderscheidingen van overgrootvader Alexander
Oltmans te voorschijn. Vaders gouden zakhorloge met ketting.
Wat anders er mee te doen dan verkopen.
139 Vrij Nederland, kerstnummer 1974.
140 Het was een kerstkaart met algemene informatie over zijn leventje in Afrika.
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Zag dat Elly de Waard aan Mike Jagger de vraag stelde: „Hebben jullie achter het IJzeren Gordijn gespeeld.” Heb haar een
briefje geschreven dat de tijd misschien gekomen was om die
idiote term achterwege te laten.139
Ben behoorlijk van slag. Heb al twee dagen geen piano gespeeld.
Mevrouw Hornkamp is vanmorgen voor het eerst sedert de
dood van haar man weer gekomen om het huis in orde te brengen. Heb zeer met haar te doen. We spraken uitvoerig.
Willem Brugsma sprak op televisie met Addeke Boerma van de
FAO in Rome. Hij doet dit dan zogenaamd afstandelijk, maar
hij is een slechte psycholoog. Er was absoluut geen werkelijk
contact tussen beide heren. China werd niet genoemd. Het
was gewoon allerbelabberdst.
Ik zag dat in Djedda bekend werd gemaakt dat de Saoedi’s een
maritiem bedrijf, Samarco, hebben opgericht, niet met Francisco Paesa, maar met Amerikaanse partners.
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Met Frank Heckman had ik in Thermos een gesprek gevoerd
over het feit dat ik me steeds meer realiseerde dat we, ieder
voor zich, toch een soort schakel in een ketting zijn. En nageslacht is onontbeerlijk. Toen ik dit later tegen broer Theo herhaalde, zei hij dat wanneer ik voor nageslacht zou zorgen „I
will support that venture financially.” Hij gaf te kennen dat
wanneer hij in een eerder stadium van zijn leven over de
250.000 gulden had kunnen beschikken, hij toen misschien
over kinderen zou hebben nagedacht. Hij zei eigenlijk met zoveel woorden dat deze erfenis mosterd na de maaltijd was en
benadrukte andermaal dat het financiële beleid van onze ouders
niet het juiste was geweest, met de implicatie dat zij veel meer
gehad zouden kunnen hebben voor zichzelf en ons. Ik vond
het naar dit te moeten aanhoren.
„I am double-faced, I admit,” zei Theo. „Actually, nobody in
the world does really know what I do think, so whatever
people say does not regard me.” Ik keek naar Nellie, die geen
spier vertrok. Hij wilde zeggen dat wanneer tante Jetty bijvoorbeeld iets zou zeggen wat hem niet beviel of onwaar was,
zou hij openlijk en ostentatief het met haar eens zijn: „If need
be, emphatically” zei hij, terwijl hij tezelfdertijd precies wist
waar de klepel hing en zijn eigen mening zou behouden en
volgen. Ik ben radicaal het tegenovergestelde, zoals andermaal
is gebleken vlak na mams overlijden in mijn botsing met haar
zuster.141
Tweede kerstdag 1974

We zijn opnieuw de hele ochtend bezig geweest met zaken
uitzoeken en bepalen wat weggegooid moet worden. Er waren drie kleine en vier grote hutkoffers met spullen.
Nellie vertelde dat vroeg op de avond waarop mam in Berg en
Bosch in Bilthoven was overleden, Theo het in de auto op weg
naar huis opeens ijskoud had gekregen. Hij had gedacht dat hij
zeker koorts zou krijgen. Een minuut nadat hij thuis was had
ik vanuit Amerbos opgebeld om hen het overlijden van onze
moeder mee te delen.
27 december 1974

Bracht met broer Theo een bezoek aan notaris M.J. Meijer.
Tante Jetty had nu bij mams notaris haar voorschot op Amerbos van 60.000 gulden „met onmiddellijke ingang” opgeëist.
Zowel de notaris als broer Theo adviseerde te antwoorden dat
141 Zoals in het voorgaande deel Memoires beschreven.
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28 december 1974

Ze zijn net naar Lugano vertrokken. Ben zeer gedeprimeerd.
Ik houd veel van ze. Ze waren vriendelijk en vonden het kennelijk prettig hier. Maar er ontstaat nooit werkelijke intimiteit.
Enigszins met Nellie, die mijn vrienden ook zeer kon waarderen. Ik heb het nare gevoel dat Theo het gezamenlijke verleden
als afgedaan beschouwt.

Ook de militaire attaché van de Sovjet-Unie, kolonel E. Anissimov, zond een kerstgroet. De wonderen zijn de wereld nog
niet uit. Ook een boodschap van George de Mohrenschildt uit
Dallas.142
Heb de laatste dozen met kaarten en brieven doorgenomen en
ben andermaal door de mangel gegaan met wat ik las en ontdekte. Zei tegen Peter: „Ik begrijp nu pas hoe mam naar mij
142 Zie bijlage 13.
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ik haar verzoek had ontvangen en bestudeerde, en verder niets.
Theo overhandigde de notaris een Zwitserse kalender, maar zei
later tegen mij het nog altijd een klootzak te vinden. Hij hoopte na mei 1975 nooit meer iets met de man te maken te zullen
hebben. Er werd akkoord gegaan dat tweeduizend gulden opzij werd gezet om Keke te financieren, vooral zijn herhaalde
verblijven in de kennel te Bosch en Duin.
Vanavond waren, behalve Theo en Nellie, drie van mijn beste
vrienden op Amerbos: Peter, Frits van Eeden en Frank Heckman. Theo wilde Toon Hermans zien, wat duurde van 20.20
tot 23.00 uur, waardoor voor mijn gevoel de avond in mijn
huis met mijn vrienden in het water viel.
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keek, of wanneer zij bij me logeerde en mijn werkkamer rondkeek wat er dan ongeveer in haar moet zijn om gegaan bij het
zoeken naar herkenning van zichzelf in haar zoon. Wonderlijk
dat dit nu allemaal gebeurt of wordt verduidelijkt. Ik kan er eigenlijk tegenover mijn eigen broer geen woord over kwijt.”
Het heerlijke met Peter is dat hij weet precies waar ik het over
heb.
29 december 1974

Heb intens van mijn ouders gedroomd. Alles speelde zich in
mijn vroege jeugd tijdens de schoolperiode af.
Gisteravond las ik nog zoveel, zoals een brief van mezelf uit
Santa Barbara, Californië (1967) aan mam waar ik een bloem
insloot. Godzijdank dat ik dikwijls mijn gevoelens tegenover
haar tot uitdrukking bracht. Dat moet haar toch iets gedaan hebben, ook omdat het met haar eigen karakter overeenstemde.
Wat me ook verbaasde was hoe dikwijls grootmama Poslavsky
over mij berichtte toen mijn ouders al in Kaapstad, Zuid-Afrika
woonden en ik in Amsterdam mijn hoofd boven water probeerde te houden. Ook hoe positief die berichten waren en
hoe eerlijk. Ook schijnt mam in haar jeugd een bepaalde vrees
te hebben gehad voor haar vader.143 Eigenlijk heb ik nu zoveel
gelezen dat het is of ik mams leven – en ook dat van vader – nu
pas duidelijk zie. Het is een ongewone ervaring om nu iets
meer te weten van hun eigen trials and tribulations uit hun jeugd,
adolescentie en studiejaren. Hoe zuinig ze bijvoorbeeld hebben moeten zijn gedurende hun eerste huwelijksjaren. En dan
altijd weer die stapels en stapels kaarten van honden en dieren,
van comités om Suriname te helpen en bewijzen van mensen,
die aan de deur kwamen en nooit werden afgescheept. Wat ik
wel doe. Wat zou ik mam anders hebben gezien, wanneer ik
eerder om het hoekje van haar leven had kunnen kijken zoals
nu.
Er is een telegram van Tonie Knoppers gekomen in reactie op
mijn brief in een poging eindelijk ook eens zakelijk te zijn.144 Ik
vind hem een aardige man, maar ik open geen deuren naar de
top van Moskou als bijdrage aan de bedeling. Eigenlijk had ik
helemaal niets moeten doen totdat deze zaken waren geregeld
en schriftelijk vastgelegd. Onverbeterlijk denk ik altijd weer met
keurig mensen te maken te hebben, waar ik allang mee had moeten ophouden. Très affecteusement is gemakkelijk op een kerst143 Ir. H. van der Woude, een der medeoprichters van het ACF chemieconcern.
144 Ik mocht niets meer voor Merck & Co doen tot we een overeenkomst hadden gesloten.
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30 december 1974

Intens gedroomd. Ik was bezig, samen met Peter op een berg
naar beneden te klauteren. We liepen vast bij een stijle afgrond.
Er waren geen struiken of bomen om je aan vast te houden. Er
was geen uitweg, slechts een, naar beneden storten tot de dood
erop zou volgen. Ik zei tegen Peter mij niet te volgen en een
andere uitweg naar beneden te zoeken. Voor Peter is zo’n
droom altijd meteen duidelijk. Voor mij is het abracadabra.
Koningin Juliana’s kersttoespraak is als gewoonlijk een vrij verward verhaal geworden. „Zo velen hollen maar door... Zo velen tobben maar door – een al net zo akelige toestand. Maar:
wat doe je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Je bent een te kostbaar mens om alleen maar door te hollen of alleen maar door te
tobben. Daarvoor ben je te waardevol en tot te veel goeds in
staat. Ook de mensheid in haar geheel holt veel te veel door
(…). Zo wordt er veel vernield (…). De tragiek van de wereldgeschiedenis hangt immers weer samen met de grote uitdaging
van de strijd tussen goed en kwaad.” Eigenlijk praat H.M.
klinkklare verwarde onzin. Tragische zaak. Haar rede wordt
groot opgemaakt in de media gebracht en de natie bewaart een
eerbiedig stilzwijgen.
Paus Paulus VI gaf op zijn manier blijk van zijn droomwereld
door van het balkon der St. Peters Basilica te verklaren dat Jezus „the brother of all, the advocate of the poor, the friend of
the lowly, the companion of the suffering, the redeemer of the
sinners – in a word our Savior” was. Jezus werd gepresenteerd,
aldus de Times „as a life-giving blessing for the 1975 Holy
Year.” Dertigduizend gelovigen luisterden op het plein naar de
life-giving kronkels van de 77-jarige paus. Misschien was Gerard van het Reve wel onder zijn gehoor.
99
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kaart te schrijven, maar toen ik Paesa vroeg waar mijn onkostenvergoeding bleef zei hij aarzelend: „Ik weet dat ik de overmaking aan jou heb getekend.” Heb hem maar weer eens een
briefje over de centen geschreven.
Er was een kaart van Peters moeder.
Jan Pieter Visser (NCRV) kwam vertellen dat de leiding van zijn
televisiemaatschappij een veto over mij had uitgesproken,
mede omdat ik een honorarium heb gevraagd voor de totstandkoming van het televisiegesprek met dr. Margaret Mead.
We spraken over de mogelijkheid samen onafhankelijke televisieproducties te maken, bijvoorbeeld via een uitgever als
Bruna. „Jij zou dan ons geheime wapen zijn met je wereldwijde relaties.” Iets om over na te denken.
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Een brother of all die Paulus VI niet zal volgen is James Lee West,
een Cheyenne Indiaan, die voor arts studeert aan de University
of Mexico Medical School. „Our memories are filled with
blood and sickness and hate (...). We remember that the campaign of genocide was so complete and so careful that there is
not a single Mohegan Indian left to share in the great American
dream (...) when the white man came to us singing songs of
praise to a white man’s God. The natives of this country remember the coming of the great American experiment. We remember the blankets deliberately filled with small-pox and
other diseases by the white man which first killed the children,
then the women, and finally the men whose preparation as
proud warriors did not equip them for the first glimpse of biological warfare.” Het is een verschrikkelijk verhaal van James
Lee West, waar we in „de beschaafde wereld”, waar we nu in
denken te leven, gemakshalve onafgebroken aan voorbijgaan.
Daar hoor je hare majesteit of Paulus VI nooit over. Hebben
deze twee mensen ooit wat in Vietnam gebeurde veroordeeld?
Op de keper beschouwt zijn ze eigenlijk onbruikbaar voor
waar het werkelijk om zou moeten gaan in de wereld.
Senator J. William Fulbright heeft in een rede gehouden voor
de Press Club in Washington gepleit voor moraliteit en tolerantie. A cry in the wilderness. „We should stop conducting our
affairs like a morality play,” zei hij. „Lying and dirty tricks are
intolerable not because of what they do to the trickster’s soul
but because they disrupt our society and its institutions (...). An
intolerance of lying can and should be reconciled with a degree
of tolerance for liars – considering that few of us get through
an ordinary day without trimming the truth once or twice. In a
democracy we ought to try to think of our public servants not
as objects of adulation or of revilement, but as servants in the
literal sense, to be lauded or censured, retained or dispensed
with, according to the competence with which they do the job
they were hired to do.” Alles goed en wel, maar de heren overheidsdienaren, die eenmaal een verkeerde weg zijn ingeslagen
– Luns in de kwestie van de Papoea’s – zullen zich steeds verder
in een moeras van leugens en bedrog werken om juist à tout
prix hun positie te behouden. In Den Haag werkt het zelfs zo,
volgens het notoire Peter-principle, dat politieke mislukkelingen
naar de Eerste Kamer worden weggewerkt en als het helemaal
niet meer anders gaat worden zij, zoals Emile van Konijnenburg dit noemde, „bijgezet in de Raad van State voorgezeten
door de koningin.”
Ik geloof dat Peter veel is gaan geven om zijn vriend Frederick
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31 december 1974

Voel me stil en vreemd, al dagenlang. Ik moet waarderen dat
Peter hier is, vooral na zovele jaren op oudejaarsavond alleen
te zijn geweest. Moet ik Theo bellen of op zijn telefoon wachten? Ik denk veel na over iets te doen met alles wat ik deze weken over mijn ouders heb geleerd. Zou over deze zeer emotionele ervaring een boekje willen samenstellen in de vorm van
„Brief aan ...”
DAF maakte gisteren bekend dat in 1974 in het geheel geen winst
werd gemaakt. Als de sovjets dit lezen komt er nooit meer een
ontmoeting tussen Martin van Doorne en dr. Jermen Gvishiani.145
Er is een brief van mijn vriend Yasuyuki Maruyama in Tokio.
„Every Japanese will admit that our way of thinking has been
very much affected by the USA. Is it an unfavorable change or
not? How to regain our traditional way of thinking? Many
clever people think we should again join the third world of
Asia, Africa and the Arab world, but they do not indicate concrete methods to do just that.” Ze zijn met honderd andere studenten bijeengekomen om dit onderwerp te bespreken. Maar
de meeste jongeren zullen spoedig voor multinationals gaan
werken „and I do not feel we will be free to act after we have
accepted jobs with some of our big companies.” Hij wil zelf
het examen voor de buitenlandse dienst afleggen. „I can’t depend on my family anymore. I am 22 years old now (...).” I like
that guy.
1 januari 1975

Na de hele oudejaarsavond van de ene verschrikking naar de
andere op televisie te zijn gehobbeld – we zaten eigenlijk allebei te lezen – brak het nieuwe jaar aan en ik dacht: Opstaan en
Peter een zoen geven. We hieven echter slechts onze glazen
champagne en bleven ieder op onze plaats. Waarom in godsnaam? Ik voelde me ijskoud van binnen, als versteend. En heus
niet omdat Peter regelmatig over zijn nieuwe vlam Frederick
145 Laat hier als bijlage 14 de brief van Martin van Doorne van 20 november aan dr.
Gvishiani volgen en als bijlage 15 en bijlage 16 de beide brieven aan mij.
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Ress, die hij niet lang voor zijn vertrek uit New York ontmoette. Hij zei tenminste: „Het is toch wel gemakkelijk om
veel geld te hebben en op een vliegtuig te kunnen stappen
wanneer je maar wilt.” Ik denk dat hij het liefste terug naar
Minnesota en naar Fred zou gaan.
Hell is truth seen too late – Hobbes.
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Ress praat. Ik vraag me af of ik ooit nog „warm” zal zijn te
krijgen.
Las veel brieven uit mams verlovingstijd. Het is haar ten voeten
uit. Ik heb het gevoel dat ze goed vindt dat ik ze lees en een
aantal bewaar. Ik blijf op de gedachte broeien er iets mee te
doen. Erover te schrijven. En het weggooien van de brieven is
als het vernietigen van een partituur waar maar een exemplaar
van bestaat. Het kan eigenlijk niet, maar het moet, want die
muziek werd door hen voor elkaar geschreven, exclusief.
Herbert von Karajan dirigeerde Beethovens negende symfonie.
Ergens maakt hij er te veel theater omheen, wat een soort gewoonte voor consumptie door het publiek lijkt te zijn geworden.
2 januari 1975

Brief aan zijn vader van Kafka is niet wat ik me voorstelde.146
Waarom al die schuldgevoelens tegenover zijn vader? Zijn rationalisatie tegen het huwelijk lijken me eveneens irrelevant.
Bovendien ben ik tegen het gebruik van zinnen van vijftien en
meer regels. „Volgens een heersende mening”, schrijft hij bijvoorbeeld, „zou de angst voor het huwelijk veroorzaakt worden doordat men vreest dat kinderen iemand later betaald zullen zetten wat men zelf aan zijn eigen ouders heeft misdaan.”
Ach, meneer Kafka, ouders beschadigen kinderen, kinderen
maken wonden bij ouders, alles des mensen eigen is doorzeefd
met „kogels” van wraak, onbegrip, zelfzuchtigheid, pure onnozelheid en een miserabel gebrek aan naastenliefde. Hoe kunnen fundamenteel beschadigde mensen ooit onbeschadigde
zielen in de wereld zetten? Minder zou ik niet willen noch verantwoord achten. Bovendien begrijp ik niet dat Kafka op volwassen leeftijd nog steeds zanikt over zijn vaders dreigement
geen tegenspraak te dulden: „de daarbij opgeheven hand vergezelt mij sinds die tijd.” Mij – wie niet – staan soortgelijke
herinneringen voor de geest. Vader Kafka meende dat Franz altijd „in de contramine” was. So what! Misschien was Fransje
dat wel, en zeker in de ogen van zijn papa. Wanneer ik nu een
brief aan mijn vader zou schrijven zou het zeker niet gaan om
onverwerkte koeien uit de sloot te halen. Ik zou vader duizend-en-een vragen willen stellen en nog veel meer willen vertellen wat er sedert 1966 is gebeurd en wat ik zou willen dat hij
wist. Maar wie weet betekent de dood wel dat eenmaal in het
eeuwige licht opgenomen, alles herkenbaar wordt.
146 Franz Kafka, Brief aan zijn vader, Querido, Amsterdam 1969.
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147 Was ik maar naar Zuid-Afrika gegaan om een trip met hem te maken.
148 The New York Times, 2 januari 1975.
149 Naar de titel van Suharto’s boek.
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Mijn oude vriend Martin Portier van het Van Heutsz-regiment
kwam me bezoeken. Ik viel van tijd tot tijd in slaap helaas. Peter deed dit tenminste in de slaapkamer.
Lieve brief van Casper Bake uit Johannesburg. Hij bevestigde
een Zuid-Afrikaanse lucky bean aan de linkerbovenhoek van
zijn brief. Hij heeft tijdens een prachtige rit via Victoria Falls,
Botswana, Francistown, Krugerpark naar Durban een aantal
natuurparken bezocht. „Ik weet al heel wat punten waar we samen naar toe moeten.”147 Hij gaat nu waarschijnlijk naar een
nieuw project in Southwest Africa.
Met Peter zag ik Robert Redford en Mia Farrow in The Great
Gatsby, redelijke film.
Prettig begin van het nieuwe jaar. John Mitchell, minister van
Justitie, H.R. Haldeman, John Ehrlichman en Robert Mardian
– de machtigste heren uit de regering-Nixon – zijn veroordeeld
wegens betrokkenheid bij Watergate en draaien de nor in. Frisse boel en Nixon zelf zit hoog en droog in zijn buitenhuis in
Californië. Ze meten daar altijd met twee maten, omdat ze het
lef niet hebben een president achter slot en grendel te zetten.
En dan schrijft de Times in een hoofdartikel doodgemoedereerd: „The American people can now feel with relief that the
worst of Watergate is behind us. The honor and integrity of
this democracy, and its constitutional structure have now been
upheld.”148 Onzin. Het is walgelijk wat is gebeurd. De meest
verantwoordelijke crook gaat vrijuit terwijl het aantal smeerlappen in Washington natuurlijk oneindig veel groter is dan deze
vier. Waarom schrijft zo’n krant zulke klinkklare onzin?
Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD is naar Jakarta geweest en heeft zich tot spreekbuis gemaakt van het coupregime
der moordenaargeneraals. Zijn gesprek met verrader Suharto
prijkt over een hele pagina op oudejaarsavond in alle GPD-bladen. Van Beek, de jammerlijke amateur in Indonesische zaken,
begint met: „de zoon van een kleine rijstboer uit het dorpje
Kemusuk” in het oranje zonnetje te zetten. „De oosterse glimlach verdwijnt niet van het gezicht van de ‘smiling general ’149 als
hij constateert dat het Hollandse bewind zijn volk heeft gedegradeerd tot een natie van koelies,” en meer van dergelijke Libelle-achtige sfeerconstateringen, een hoofdredacteur van een
serieuze groep Nederlandse bladen nauwelijks waardig. „Corruptie,” aldus Suharto, „komt immers in de hele wereld voor.
Wij willen het echter uitroeien.” Van Beek komt niet op de ge-
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dachte te vragen hoe het dan komt dat generaal Ibnu Sutowo,
de grootste corruptor van Indonesië met de Pertamina-oliemaatschappij, al sedert de jaren zestig vrijuit zijn gang kan gaan. Op
zulke cruciale momenten zie je wat een journalist au fond waard
is.
3 januari 1975

Peter had een afspraak met de decaan van de faculteit psychologie aan de Vrije Universiteit. Het maakte hem nerveus, wat ik
wel begreep.150
Carel Enkelaar van de NOS belde en wilde het nieuwjaar kennelijk op een positieve manier ingaan. Hij vroeg hoeveel ik nog
te goed had en begreep dat ik daarover met de heer Herselman
in de clinch lag. Ik antwoordde: „3500 gulden.”
„Goed, dat zal ik je morgen laten overmaken,” zei hij. Zo is hij
dan ook wel weer. Hij hakt knopen door.
Noord-Vietnam staat op het punt om de tweede provinciale
hoofdstad Phuoc Binh op 100 kilometer van Saigon onder de
voet te lopen. Er wordt al zolang niet meer over de oorlog in
Vietnam gesproken. Na bijna vijftien jaar is het bloedbad in
Zuidoost-Azie voor niemand meer interessant, net zo min als
het Suharto-bloedbad in Indonesië – met de grondigheid van
een Pol Pot uitgevoerd – nog ter sprake wordt gebracht. ProAmerikaanse bloedbaden mogen. Pro-communistische bloedbaden zijn in strijd met de rechten van de mens.
Philip Agee heeft een boek van meer dan zeshonderd pagina’s
geschreven CIA Diary 151, waarin hij als voormalig medewerker
van deze cloak-and-dagger club een groot aantal geheime operaties, ook in Latijns-Amerika, uit de doeken doet. Die fijne president Luis Echeverria Alvarez van Mexico – met wie ik in de
clinch lig omdat ik wil vermelden dat hij als minister van Binnenlandse Zaken bij de Olympische Spelen opdracht gaf een
aantal demonstrerende studenten dood te schieten – was blijkbaar de CIA-boy in Mexico City onder de naam „Litempo-14”.
Heb die man steeds doorgehad.152
4 januari 1975

Schiphol
Heb Vladimir Molchanov, samen met persattaché Vladimir
Opalev, naar zijn vliegtuig naar Moskou gebracht. Hij heeft
150 Noteerde blijkbaar niet hoe het gesprek was verlopen.
151 Philip Agee, CIA Diary, Penguin Books, 1975.
152 Ontving ook weer een brief van professor Victor Urquidi om de president in de
Mexicaanse editie van Club van Rome-interviews te sparen en de waarheid te vervalsen. Piekerde er niet over. Zie bijlage17.
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5 januari 1975

Peter is laat toch teruggekomen. Hij wilde niet naar het zuiden
gaan voor we meer samen hadden gesproken.
Heb Jan van Beek van de GPD geschreven dat hij naar mijn mening een walgelijk slijmverhaal pro- Suharto had geschreven,
waar noch de naam van generaal Ibnu Sutowo noch die van de
onlangs veroordeelde student Siregar in voorkwam.
Wat wen je er beangstigend snel aan om niet meer die tripjes
naar Bilthoven naar je moeder te maken. Ook de vele telefoontjes over en weer zijn als vanzelfsprekend weggevallen. Nu
ik mam duizendmaal beter ken uit alles wat ik de laatste maanden heb gelezen had ik haar met oneindig veel meer liefde moeten omringen.
Aurelio Peccei heeft Henry Richardson, de zoon van de zojuist
benoemde Amerikaanse ambassadeur in Londen, een schitterende brief geschreven in antwoord op het toezenden van zijn
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een boek en een brief voor dr. Jermen Gvishiani bij zich. Ook
heb ik de Stock-uitgave van Pierre Mendes France meegegeven als voorbeeld van het boek dat ik met hem voor deze Franse uitgever zou willen schrijven.
Ik heb de brieven gelezen, die mam in haar verlovingstijd schreef
en ik begrijp haar verdriet nu eigenlijk pas veel beter. Wat is zij,
na de dood van vader, moedig verder gegaan. Wat ben ik blij
en dankbaar dat ik die laatste acht jaar van haar leven veel bij
haar ben gebleven. Het moet haar verlichting hebben gegeven
al zei ze het nooit. Ik begrijp niet waarom broer Theo steeds
weer benadrukt dat de ACF-aandelen, die zij voor ons bewaarde, nu niet meer nodig zouden zijn. Ik ben er innig dankbaar
voor dat ze voor ons spaarde. Ik geniet dagelijks van het gebruik van de pannen en potten, borden en lepels uit het ouderlijk huis. Ik heb me juist zoveel mogelijk gericht op dingen die
je steeds gebruikt. En dan is er het slaan van de klok uit De
Horst. Wat ik aardig van Martin vond was diens opmerking dat
het fundament van mijn leven „sterk” was in de basis van mijn
ouders. Dat is waar. Ik zou een heel andere brief aan vader
schrijven dan Kafka. Zou hier erg graag een boekje van willen
maken.
Peter is teruggegaan naar zijn moeder in Tilburg. Hij wil liever
gaan werken en geld verdienen dan opnieuw gaan studeren.
Hij krijgt van twee vrienden in New York love letters en dat ergert me toch, waardoor allerlei irritaties ontstaan. Dan vindt hij
mij een tiran en pietluttig over kleine voorvallen en zegt gewoon zich dan niet thuis te voelen op Amerbos.
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voorgenomen studieproject.153 Typisch Aurelio om gedetailleerd in te gaan op een brief van een jongmens. Hij moedigt
Henry enorm aan: „You rightly maintain that, to guarantee a
wholesome, humane life for the soon five or six billion world
inhabitants, our thinking should be taken to new frontiers
where we will necessarily have to embrace a new set of valuesideologies-behavior and institutions.”154 Hij sluit een zojuist
verschenen artikel van zijn hand in de international edition van
Successo in: THE HUMANISTIC REVOLUTION.
Peccei noemt hierin onze „dominant motivations” nog steeds
dit onbestemde vreemde mengsel van „nationalism, egotism,
materialism, voracity and intolerance.” „Our generation has
accomplished portentous feats and made of the City of Man a
formidable empire extending over the entire globe, but its
mentality is still parochial, its art of governing antiquated, its
concept of power barbaric, its vision of society classical, its foresight dim. The bulk of mankind feels estranged from much of
what it has created, and is frustrated by unaccustomed realities
which escape its control or comprehension. The more this situation develops, the greater the danger for it to end in anger
or in collapse.” Hier ben ik het natuurlijk hartgrondig mee
eens. Een instituut als een Gouden Koets is in werkelijkheid
een soort achtergebleven hunebed in de mind-scapes van bijvoorbeeld het Nederlandse volk. Alle groepen mensen zitten
met dergelijke totems en taboes opgezadeld en houden het in
contact treden met nieuwe realiteiten alleen maar tegen. Is verandering een proces van uitzieken? Tegen welke prijs?
Aurelio filosofeert in Successo hoe er fundamentele veranderingen moeten worden totstandgebracht „to change human society and man himself.” Ik zou het hebben omgedraaid want je
verandert de samenleving niet voor je eerst de chips in de hoofden van mensen up-to-date brengt. Volgens dr. Peccei zou this
conversion moeten worden engineered door het introduceren van
een „New Humanism”. Dan raakt hij toch aan wat ik ook als
het kernvraagstuk zie: „The object of all our interest and concern is man, it is the multiple dimensions of man himself, with
his complex personality and growing needs, wants, aspirations
and manifestations, which are the very essence.” Ik zou verder
zijn gegaan en hebben geschreven: The multiple dimensions of
man himself, with his complex brain, its inputs and outputs, (its
garbage in, garbage out), since the essence of man is his pro153 Het gaat hier om de 22- jarige Amerikaan Henry Richardson die ik in Moskou bij Ahram Khatchaturian ontmoette.
154 Brief van Peccei aan Henry met kopie aan mij d.d. 3 januari 1975.
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6 januari 1975

Gisteravond belde Frederick Ress uit New York en ik hoorde
Peter zeggen I love you. We bespraken naderhand opnieuw zijn
onzekere, besluitloze situatie. Peter vindt dat ik er mede de
schuld van draag, omdat ik het hem steeds te gemakkelijk zou
hebben gemaakt. Niet ik heb hem geadviseerd naar Maastricht
op de toneelschool te gaan. Ik stimuleerde hem zijn atheneumexamen te halen en psychologie te gaan studeren, maar hij ging
Juan Antonio achterna naar New York. En nu Frederick Ress?
De geschiedenis herhaalt zich. Waarom gaat hij nog met een
decaan spreken? Hij wil kennelijk weg.
Vroeg vijf plantsoenwerkers voor Amsterdam-Noord op de
koffie. Ik apprecieerde dat zij allemaal hun weer-en-windmodderschoenen beneden in de gang lieten staan. Zij vertel155 Later stelde Aurelio in dit opzicht zijn gedachten bij.
156 The New York Times, 4 januari 1975.
157 Dit waren au fond de operaties begonnen bij Mikhail Gorbachev in 1985 (new thinking) en F.W. de Klerk in 1990 (deprogrammeren van apartheid).
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gramming, his brainwashing from the cradle up, and his thinking and behaviour are shaped, brains coded, as chaotically – en
zoals de wind waait, waait mijn jasje – as one thousand years
ago.155
De Britse essayist and criticus Stephen Spender roert eenzelfde
onderwerp aan; is het vooruitzicht op de wereld sans espoir omdat de menselijke natuur nu eenmaal rot en een puinhoop is?
Zal de mensheid in chaos, overbevolking, hongersnood en onzinnige oorlogen ondergaan? Spender is van mening dat de huidige negatieve trends het gevolg zijn van „the failure of multiple human natures to become one humanity capable of adapting itself to conditions, which human beings, with their science
and technology have themselves produced.” Spender is aanhanger van een passende „mutation of human consciousness.”
Hij denkt dat de „adaption of new consciousness to new circumstances can only be achieved by political means.”156
Spenders ideaal is: één wereld, één bewustzijn. „Throughout
history the comparative failure of every new generation has
been that of the inability of those living to think of life as a single
consciousness of which each separate contemporary person is a
minute extension, and not a whole world unto himself or herself.” Okay, maar uiteindelijk zal het bewustmaken van een
planetair bewustzijn van de cradle up via de programmering van
newly born minds moeten plaatsvinden. En hoe dit via de politiek te bereiken?157
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den dat de meesten van hun voor hun 60ste jaar met pensioen
gingen als gevolg van allerhande gebreken opgelopen tijdens
het werk. Een man vertelde bezig te zijn geweest een afvalzak
uit het water te vissen en tegen zijn maat te hebben opgemerkt:
„Nette mensen hier in Noord”, waarop twee passerende dames
zouden hebben gezegd: „Anders hebben jullie niets te doen.”
Godgeklaagd. Wie verdiept zich in de levensomstandigheden
van stratenmakers, plantsoenwerkers of vuilophalers?
Peter en ik zagen de film Chinatown en terwijl ik in de bioscoop
naar zijn hoofd gluurde zei ik tegen mezelf: Ik heb gefaald tegenover het kind; ik had moeten zorgen dat hij zonder mankeren ging studeren; hij zou het met glans volbrengen, want hij
heeft er de aanleg, belangstelling en capaciteiten voor. Vanmorgen is hij gaan zwemmen en kwam thuis met de woorden:
„Ik voel me zo opgelucht; ik zou bergen kunnen verzetten.”
Ik weet beter dan wie ook dat hij dit inderdaad zou kunnen.
Max van der Stoel is in Peking. Lambert van Beers, van De Telegraaf in Tokio, is mee. Zulke types laten ze wel binnen in
China.158
Er is in Washington een zogenaamd CIA-panel gevormd om te
onderzoeken welke smerige streken werden uitgehaald. Het is
weer precies hetzelfde als met het befaamde Warren Rapport
dat wel even zou onderzoeken wie JFK had vermoord. Ronald
Reagan, Nelson Rockefeller, generaal Lemnitzer, C. Douglas
Dillon en andere establishmentfiguren of meelopers werden
voor de zoveelste keer bij elkaar geveegd om de smeerlapperij
met hun „goede naam en faam” te helpen verdoezelen.
Francisco Paesa speelt verstoppertje. Hij verrekent mijn uitgaven niet en is steeds „bezet” wanneer ik hem op kantoor probeer te bereiken. Ik heb Dewi Sukarno in Parijs gewaarschuwd
dat indien een en ander niet spoedig geregeld zou worden ik
de opgebouwde contacten voor de heer Paesa onmiddellijk
zou terugdraaien daar zij op een valse voorstelling van zaken
waren gegrondvest. Zij zei: „Don’t do anything until you are
in Paris.” Maar dat kan niet want Paesa heeft al gevraagd om 20
januari a.s. in Moskou te zijn. Ze zei verder dat hij haar oproepen ook niet retourneerde en toen Karina met Kerstmis naar
Villa Rajada kwam was hij afwezig en naar Gstaadt gegaan.
Zelf had zij een diner op 13 januari in Bordeaux met premier
Jacques Chaban-Delmas. Ook moest ik haar nieuwe vriend ontmoeten, waar ik niet bepaald op zit te wachten.
158 Pas in 1991 zou me duidelijk worden welke „inlichtingen” het ministerie van Buitenlandse Zaken aan sommige regeringen gaf die daarop een visum voor mij weigerden.
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7 januari 1975

8 januari 1975

Peter vertrekt al om 07.15 uur naar het Sportfondsenbad in
Noord. Dat is het nieuwste. Hij was bij de decaan voor psychologie van de Gemeentelijke Universiteit. Hij zou eventueel
geplaatst kunnen worden.
Saturday Review in New York heeft mijn Club van Rome-gesprekken als „An old vision” besproken. Het is om te huilen.
Er is trouwens door de hele VS over geschreven in zeer wisse159 Eric Bernes, Games People Play, Penguin Books, Londen 1964.
160 Daar hoorde je de Nederlandse pers nooit over; maar Sukarno’s vier dames werden
zelfs door Luns voortdurend te berde gebracht.
161 Time magazine, 6 januari 1975.
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Weer een expresbrief voor Peter van Frederick Ress uit New
York. Ik herinner me Eric Bernes boekje Games People Play,159
waarin hij sprak over ego states. „In technical language, an ego
state may be described phenomenologically as a coherent system of feelings, and operationally as a set of coherent behaviour
patterns. In more practical terms it is a system of feelings accompanied by a related set of behaviour patterns. Each individual seems to have available a limited repertoire of such ego
states, which are not roles but psychological realities.”
Mijn variant op Berne zou een boekje zijn getiteld Games People
Need.
Time presenteerde een coverstory over koning Feisal van SaoediArabië. Feisals vader, koning Ibn Saud, slaagde er in 1901 Saoedi-Arabië te bevrijden van de heerschappij van de overgrootvader van de huidige koning Hoessein van Jordanië. In 1925
kwam Mekka in het bezit van de huidige Saoedi-vorsten. Ibn
Saud had zesendertig zonen van vele echtgenoten en diens
zoon had vierenvijftig dochters en tweeënvijftig zonen van nog
veel meer dames.160 Feisal zelf heeft acht zonen en zes dochters
van vier vrouwen gekregen, voorzover Time kon vaststellen.
De achttien pagina’s over het oliesjeikdom zijn dermate overzichtelijk en compleet dat zij het genre journalistiek tonen waar
we in West-Europa wel nooit meer aan toe zullen komen, want
Time is hier op de stalletjes voorradig. Faisals koninkrijkje met
5,7 miljoen inwoners verdient 164 miljoen dollar per dag aan de
oliecrisis en zat in 1974 met een overschot van 60 miljard dollar. Niet te verwonderen dat Time hem Man of the Year maakte
ter ondersteuning van pogingen die dollars terug naar de VS te
voeren. Bijzonder onfrisse bewegingen, de oliehandel en de
maffia fall out, die eraan verbonden is.161
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lende toonaarden. De Environment Monthly vindt dat ik een
„plumb pudding of international intelligentsia” bijeen heb gebracht. „So we say go ahead – lay hands on On Growth and
have a good time with some of the world’s best minds.” The
US Library Journal schreef: „The reader may too often yearn for
less bulk and more depth: but it is a needed antidote for any library with Limits to Growth on your shelf.” Het tijdschrift The
Booklist: „The conversations, as edited for publication, offer readable and often provocative responses to the issue of zero
growth, pro and con, as raised by moderator Oltmans, Dutch
television maker.” Het tijdschrift New Engineer: „Of course,
read Limits to Growth and then pick up a copy of On Growth.”
Don Gregory meldde in de Providence Journal Evening Bulletin in
een vierkolomsbeschouwing dat zij die mijn boek lazen „will
undergo a tremendous expansion of consciousness.”162 De Dallas Morning News noemt mijn boek: „timely evidence and arguments for the solution of a serious problem, Limits to Growth.”163
The Washington Monthly en New York Times hebben het verschijnen van het boek gemeld. Nog geen recensies.
De Indiase minister voor Spoorwegen Lalit Mishra is door premier Indira Gandhi „de generale repetitie” genoemd voor een
moordaanslag op haar. „Ik ben niet bang voor gevaren, die mijn
leven bedreigen,” aldus de premier. „Indien men Indira Gandhi doodt betekent dit niets. Ik ben maar een eenvoudig mens.
Wat van belang is, is dat het land de beginselen zal verliezen
waarvoor de Congrespartij heeft gestreden, de beginselen van
democratie en geweldloosheid.”
Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD, schrijft dat hij twee
lange reportages, elk bestaande uit een pagina, met Suharto heeft
gepubliceerd waarvan ik er slechts een las, terwijl deel 2 zich
wel degelijk met Pertamina, de corruptie en de student Siregar
bezig zou hebben gehouden. Afgezien van deze kennelijk acceptabele verdediging blijft deze ene pagina voor mij onaanvaardbaar slap gelul. Wanneer ik die meneer ooit nog eens in
mijn journalistieke tentakels zou krijgen zou mijn eerste vraag
zijn: „Wat rechtvaardigde naar uw mening een staatsgreep in
oktober 1965? Waarom weigerde u het bevel van president Sukarno om generaal Pranoto Reksosamudro naar hem toe te laten gaan? Was dit insubordinatie of niet? U hebt hoogverraad
gepleegd.” Van Beek vervaardigde een public relations fairy
tale. Punt.
Aardige brief van Henry Richardson uit zijn ouderlijk huis in
162 Providence Journal Evening Bulletin, 9 augustus 1974.
163 Dallas Morning News, 9 januari 1975.
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9 januari 1975

In Thermos stond mijn lieve Richard Thieuliette164 opeens
voor me. Hij is slank en het licht in zijn ogen is onveranderd.
Ik voelde me als een vader die zijn zoon nooit kan of zal afwijzen, wat er ook gebeurt. Hij heeft zijn dagboek van zijn lange
reis naar India en andere landen weggegooid, want hij meende
zich daardoor alleen dingen te herinneren die hij had opgeschreven, waardoor de rest vervaagde. Onzin. Hij was in New
Delhi toen ik er was voor het gesprek met mevrouw Gandhi.
De juwelier John van der Vet bood maar een fractie van de
waarde voor sommige van de familiejuwelen en vaders gouden
horloge dan een antiquair in de Spiegelstraat. Ik heb een aantal
stukken in consignatie gelaten en probeerde erbij niet aan mijn
ouders of andere familieleden te denken.
10 januari 1975

Eindelijk ben ik naar het graf van mijn ouders geweest. Ik
hoorde de woorden die zij in 1916-1921 tegen elkaar zeiden in
hun brieven voorafgaande aan hun huwelijk.165 Welk een einde
aan een levenslange liefde en trouw. Ik voelde het in mijn hele
body.
Peter is naar Schiphol om een ander vriendje uit New York, Ken
Halpern, af te halen. Peter wil graag het schelpenbureau van
Abraham Oltmans hebben, de voorvader die zijn verzameling
schelpen aan Artis schonk. Ik had het aan Artis willen nalaten,
maar in dit geval gaat hij voor.166
Oud-ambassadeur Djawoto schrijft uit Peking dat de Pekinggroep aanvankelijk na de coup van 1965 kritiek op Bung Karno had, omdat hij niet de strijd tegen Suharto en de fascistische
generaals rond Suharto aanbond. Het is onvoorstelbaar wat uit
een dergelijke botsing zou hebben kunnen voortkomen, hoewel ik altijd heb gedacht dat wanneer Sukarno het hem getrou164 Mijn Franse vriend uit New York, sedert 1966.
165 Zie bijlage 18.
166 Dit achttiende eeuwse bureau staat in 1991 in Peters flat in Z.A.
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McLean, Virginia. Hij is dankbaar dat ik Daniel Bell op Harvard
heb geschreven, wat voor hem vruchten schijnt te hebben afgeworpen. De familie is opgewonden over het feit dat zijn vader
ambassadeur in Londen is geworden en dan komt Henry ook
naar Amerbos. Hij gaat werk verrichten voor congresman John
Dingell, de man waardoor mijn reputatie bij de Nederlandse ambassade in Washington opzettelijk werd verpest. Putnam heeft
helaas weer verzuimd mijn boek aan zijn vader toe te zenden.
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we gedeelte van de gewapende strijdkrachten zou hebben gevraagd de president en opperbevelhebber te beschermen, zij dit
blindelings zouden hebben gedaan. Bij een confrontatie zou
kunnen blijken dat Suharto wel eens minder aanhang zou hebben gehad dan werd aangenomen. Maar Bung Karno achtte
zijn positie geen enkel Indonesisch leven waard. Maar misschien zou dit juist wel hebben moeten gebeuren om te voorkomen dat het land in handen viel van pro-Amerikaanse
moordenaarmilitairen. Er zouden zeker vele doden zijn gevallen bij pro- en anti-Sukarno-gevechten, maar nu vermoordden
de anti-Sukarno-militairen in ieder geval een miljoen burgers
en zou de geschiedenis van het land een CIA-interregnum ingaan met alle gevolgen van dien.
Ik heb Henk Bruna er tenslotte toe gekregen ambassadeur Romanov te schrijven dat ze mijn USSR-boek zouden uitgeven.167
Het zou aardig zijn geweest wanneer hij tevens voor de royale
lunch zou hebben bedankt.
Dr. Antonie Knoppers, na extreme druk, is bereid mij duizend
dollar te zenden voor het openen van de deuren naar Romanov
en Gvishiani, althans daarmee wil hij door mij gemaakte kosten
vast dekken.168 Paesa heeft eindelijk vijftienhonderd dollar overgemaakt. Allemaal hakken-over-de-sloot-werk. Putnam and
Sons heeft het contract voor On Growth, volume II getekend. Ik
krijg een voorschot op het manuscript van nota bene maar vijftienhonderd dollar. Ik zal maar niet uitrekenen wat ik erop heb
toegelegd om dit boek te schrijven.
11 januari 1975

Carel Enkelaar en Klaas Jan Hindriks kwamen naar Amerbos.
Klaas Jan vertelde dat Leo Klatser hem had ingelicht dat een kamerlid van de PPR een lijst in bezit had, hem door de BVD verstrekt, waarop alle Nederlandse journalisten met CIA-bindingen
voorkwamen. Carel herbevestigde dat toen hij nog „baas” van
Het Journaal was de BVD hem had benaderd met het verzoek de
nieuwsvoorziening meer pro-Amerikaans te maken, dus antisovjet. Carel zou hebben gezegd: Lazer op. In werkelijkheid
denk ik dat Carel het verzoek in beraad hield, nooit „lazer op”
heeft gezegd en er zelfs misschien rekening mee heeft gehouden dat dit een overheidsverzoek was en tegenover ons stoer
zat te doen.169
167 Het boek zou bij Torenboeken in Baarn uitkomen.
168 Brief van 8 januari 1975.
169 In 1980, toen ik een beroep op Enkelaar deed om dit in Den Haag te herhalen zou
hij het ontkennen. Waarschijnlijk was de ontmoeting niet op Amerbos maar in Hilversum bij Carel Enkelaar thuis. Het is me niet duidelijk.
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Ze stelden voor dat de NOS mij een jaar retainer zou geven van
zesduizend gulden en wanneer ik producties maakte zou ik apart
worden gehonoreerd. Bijvoorbeeld: een film in Singapore maken was okay. Klaas Jan zou zelf meegaan en ik zou premier Lee
Kuan Yew kunnen interviewen. „Don’t worry, Willemien,” aldus Klaas Jan, „jij bent in de picture.” Hij was woedend geweest
op Harry Hagedorn die zonder overleg Wouter van Dieren de
Jay Forrester-productie had laten maken. Hij beschreef collega
Hagedorn als „een misselijke klootzak.” Carel werd aan de telefoon geroepen en kwam terug: „Ik heb een rapport over een
besloten vergadering van de Raad van Bestuur gekregen, een
half uur nadat de heren uit elkaar waren gegaan. Niet slecht
hè?” aldus Enkelaar.
Het wordt steeds duidelijker hoe verziekt de VS is geworden. De
CIA, opgericht om het communisme te bestrijden, blijkt nu lijsten van duizenden „verdachte” Amerikaanse burgers te hebben
aangelegd. Nu er een Freedom of Information Act is aan genomen,
die steeds meer geliberaliseerd wordt, is er een onwettige poging ondernomen om die lijsten van 10.000 burgers te vernietigen voor ze openbaar gemaakt zouden kunnen worden. Het
zijn opnieuw Jack Anderson en de Washington Post die het balletje aan het rollen hebben gebracht.170
President Gerald Ford heeft als de bliksem weer de zoveelste
blue-ribbon-commissie benoemd om de zaak te onderzoeken en
er zitten natuurlijk weer allemaal handlangers van het establishment in. De advocaat, die de zaak zogenaamd moet leiden, is
David Belin. Hij had al jaren geleden in de befaamde Warren
Commissie zitting, die de ware toedracht van de moord moest
helpen verdoezelen. Daar zat Ford ook in, die er vrolijk aan
meedeed. Dus Belin, die het klappen van de zweep kent, is
aangezocht om deze zaken in de doofpot te stoppen. Hoe is het
gods ter wereld mogelijk dat een hele natie zich keer op keer
een oor laat aannaaien.
Rabbi Baruch M. Korff, een fervent aanhanger, heeft Richard
Nixon voor diens 62ste verjaardag een gigantische taart gebracht.
De gezondheid van de voormalige president is zorgelijk. Hij had
de rabbi gezegd „deeply saddened” te zijn dat zijn voornaamste
medewerkers de bak in draaiden.
Koning Carl XVI Gustaf van Zweden leest nu zelfs de jaarlijkse
troonrede niet meer voor. Gustaf is 28 en volgde in 1973 zijn
grootvader op. Het enige wat de vorst nu nog doet is de zitting
van het parlement voor geopend verklaren. De troonrede
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wordt door de premier opgelepeld; dit jaar door Olaf Palme.
Van een traditie die vierhonderd jaar oud is bleef bitter weinig
over. Het Zweedse volk groeit naar volwassenheid.
12 januari 1975

Droomde van Bung Karno. Toen hij me zag zei hij: „Je ziet, ik
ben er nog.” Hij vertelde: „I looked at death.”
„Waarom,” vroeg ik.
„Because I was curious.” Ik heb mevrouw Hartini over mijn
droom geschreven. Ook dat ik van 1 tot en met 6 maart in
Singapore zou zijn en of het niet mogelijk was elkaar daar te
ontmoeten.
Werkte aan een outline voor een boek met Aurelio Peccei voor
Stock in Parijs.
Bracht tante Meta een koraalketting van mam met gouden
slotjes, die ik mam zo dikwijls zag dragen. Ik deed haar de ketting om. Zij wilde mij een zoen geven, maar zij kon niet meer
opkomen.
De intensiteit van het beleven van het verleden van mijn ouders blijft me diep beroeren. Zij hadden ons veel meer over
zichzelf moeten vertellen en deel van hun leven moeten laten
uitmaken dan is gebeurd. Het perspectief van nu over hen
heeft diepgaande wijzigingen ondergaan. Ik zou hier zo graag
een boekje aan wijden. Te hunner ere.
13 januari 1975

Parijs, Les Deux Magots
We vertrokken uit Amerbos om 07.15 uur. We brachten eerst
de hond naar de kennel. Hij onderging gelaten zijn lot. De
dokter zou naar zijn ogen en huid kijken. Het diertje is alleen
maar zoet. Het was prachtig zonnig weer. Peter en ik waren na
een aangename rit om 14.00 uur in Hotel Vendôme.
Probeerde Peter te vertellen over mijn ouders en hoe ik, door
alles wat ik had gelezen, nu ook anders naar mijn eigen „erzijn” aankijk.
James Reston wijdt weer uit over „de eerlijkheid” van Gerald
Ford. Is he an honest ass? Or an honest crook. Ik vind die projectie totaal onbegrijpelijk. Wanneer journalisten, die prestige
genieten en in brede kring worden geloofd zoiets doen is dat
een de geestvervuilende zaak. Projectie is maar al te dikwijls
een verdedigingsmechanisme. Reston hoopt, en zou zo graag
willen, dat na de leugenaar en bedrieger Nixon, een verfrissend
eerlijk mens op het Witte Huis terecht zou zijn gekomen. Dat
is wat hij „ziet” in Ford, die inderdaad een ander theater op114
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voert dan Nixon, maar in wezen een even gepatenteerde oplichter is als JFK, LBJ en Nixon vóór hem. Je komt er immers in
Washington niet zonder part and parcel te zijn van het wegmoffelen van de meest aperte schurkenstreken die namens land
en volk worden uitgevreten, maar waar het volk zelf in de verste verte geen vermoeden van heeft (en vooral nooit mag hebben). Den Haag functioneert immers precies zo, zij het als een
miniatuur van Washington.
De Tribune wijst er op dat in de geschiedenis vier ambassadeurs
van de VS bij het Court of St. James president werden, twee
werden vice-president en zes werden minister van Buitenlandse Zaken. De benoeming van Elliott Richardson in Londen is
waarschijnlijk een Washingtonse methode om een werkelijk
integere en hoogst bekwame politicus uit het pottenkijkercircuit weg te werken. Hem werd zelfs de mogelijkheid voor
ogen gehouden dat wanneer hij de post in Londen zou aanvaarden, hij in aanmerking zou komen minister van Buitenlandse Zaken te worden als eenmaal Kissinger zou oplazeren.
Tijdens een persconferentie erkende Richardson een en ander,
maar gaf te kennen niet van plan te zijn „boodschappenjongen” voor Washington te worden in Engeland.171
Ontmoette Aurelio Peccei om 16.30 uur in een café nabij Editions Stock. Voor ik iets kon zeggen over mijn plannen voor
zijn boek stak hij van wal. Hij sprak – en dit verbaasde me – in
zeer overmoedige termen dat hij ongeveer de enige mens ter
wereld was die een werkelijk globale benadering van de wereldproblematiek had. U Thant zou een uitstekende partner
zijn geweest, maar hij raakte verstrikt in de VN. Er zitten veel
„eh’s” en „ah’s” in zijn pleidooi maar met de kern van zijn argumenten ben ik het eens. Hij zei dat Olaf Palme secretaris-generaal van de VN wilde worden en dat hij in Algiers 45 minuten
met Houari Boume-Dhienne had gesproken om de Club van
Rome-ideeën aan te kaarten. De volgende vergadering van de
Club zal in Algerije zijn en de president gaf volledige vrijheid
wie Aurelio wilde uitnodigen, maar voegde er fluisterend aan
toe: „Behalve natuurlijk de Israëli’s.” Vanavond zal Aurelio
Jean-Jacques Servan Schreiber ontmoeten, die een speciale editie van 6000 exemplaren over de Club van Rome-gedachte
heeft laten drukken. „They will be sent to world-leaders, Mao
and so on,” zei hij. Hij liet zich ook tussen neus en lippen ontvallen dat Leonid Brezhnev het niet meer lang zou maken en
bovendien zou worden afgezet. Gezien de contacten van Au-
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relio kan je zo’n informatie niet ignoreren. In Frankrijk zijn
maar 40.000 Club van Rome-rapporten verkocht. In Nederland een half miljoen. Het zegt veel over de state of mind van de
Fransen. Ze koken nog altijd het liefst in hun eigen sop gaar.
In de ontmoeting bij Stock bracht Peccei naar voren dat hij het
op prijs stelde dat zij een boek over hem wilden uitgeven, maar
Editions du Seuil was evenzeer geïnteresseerd, vandaar dat hij
insisteerde op 15 percent royalty’s. Ik dacht: „Zo gaat dit ook
bij Fiat en Olivetti. Ik kan nog veel van hem leren.” De president van Stock, Christian de Bartillat, was ook niet voor de poes
en bleek vaker met dergelijke bijltjes te hebben gehakt. Hij
stelde een lager percentage voor over de eerste 5000 exemplaren. „Shall we say 10 per cent,” aldus de baas van Stock. „Oh,
no,” zei Aurelio, „vous avez dit un peu moins, alors se sera 12
pour cent”. Ik verbaas me altijd weer hoe dit genre benadering
in de loop van een leven (als dat van een volkomen honorable man
als Peccei) blijkbaar tot een tweede natuur wordt. Ik heb vrijwel niets, maar zou er niet over piekeren om aldus te gaan pingelen. Aurelio is miljonair en dingt af over drie procent royalty’s. Onbegrijpelijk.
Aurelio stak voorts een uitvoerige commercial af over zijn contacten in de hele wereld met de „centres des pensées” en zou
het niet chic zijn het boek te inunderen met „grote namen”,
wat inderdaad bij tijd en wijlen wel nodig zou zijn. Er werd
over een titel gesproken. Hij stelde een variant op Malraux’ La
condition humaine voor; namelijk La Qualité Humaine.172
Er werd besloten meteen een contract te tekenen, waarbij Aurelio zich alle rechten voor andere talen dan Frans voorbehield.
Hij zei later tegen mij: „I think this book will go like a ‘flèche’
in France on the heels of the Mesarovich-Pestel report.” Terwijl ik nog met De Bartillat en Claude Glayman napraatte stond
Aurelio op en stevende op de boekenkast van de president van
het bedrijf af en pikte twee van de allerduurste boeken eruit van
100 en 120 francs over stenen en planten, wetende dat ze hem
cadeau zouden worden gedaan. „Of course,” aldus de Bartillat,
„we can no longer publish such expensive books anymore, but
give me the pleasure presenting them to you.” Ik zou ze prompt
hebben teruggezet. Ik vond het hoogst ongepast en beschamend eigenlijk. Ik had zoiets nooit van Aurelio verwacht. Hij
vertrok gehaast om 18.30 uur nadat De Bartillat een taxi had laten komen. Wat zou ik mam graag hebben getelefoneerd dat ik
een contract voor een boek in Parijs had getekend.
172 In 1977 zou een boek onder die titel van Aurelio verschijnen waar ik verder niet
meer aan te pas zou komen; nog meer royalty’s voor hem alleen.
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CUBA: le bout du tunnel?
M. Carlos Rafaël Rodriguez, vice-premier ministre cubain, est affendu mercredi
15 janvier à Paris, pour une visite officielle
de quatre jours. A l’occasion de ce premier
séjour officiel en France, depuis 1959,
d’un membre du gouvernement de La Havane, un accord de coopération doit être
signé entre les deux pays.
Les dirigeants de La Havane ont firé les
leçons de l’échec de la récolte de sucré de
1970. La hausse rapide des prix du sucre

sur le marché mondial leur permet d’envisager la prochaine saison avec optimisme
et M. Fidel Castro annonce „une forme de
démocratie encore plus directe” que celle
qui est pratiquée dans les pays occidentaux.
On lira ci-dessous le début d’une série
d’articles de notre envoyé spécial Philippe
Labreveux sur les perspectives du développement de Cuba.

Ik zou mijn oude vriend dr. Carlos Raphael Rodriguez uit Havana graag terugzien.173 Le Monde publiceert op de voorpagina
een reportage van Philippe Labreveux. Onlangs las ik een reportage van twaalf pagina’s in de New York Times, Sunday Magazine174 van Ted Morgan, dat alles wat ik in dat land vanaf 1960
beleefde in herinnering bracht. Morgan verliet Cuba in 1963
met ernstige twijfels of Castro’s revolutie „would survive its
growing pains”. In 1975 constateert hij dat de revolutie nog
steeds populair is. „Western diplomats estimate that Castro enjoys the support of 80 percent of the population.” Castro is nu
47 jaar en is vijftien jaar aan de bak. „You can’t tell a Cuban peasant that if he revolts against socialism he will improve his situation by going back to capitalism,” zegt iemand tegen Morgan.
Of „Cubans live in the only Latin American country that has
no misery, no slums, no flagrant contrast between unlimited
private wealth and beggars in the streets, no malaria, no polio,
very little child mortality and practically no illiteracy.” Waarom wil Washington deze resultaten niet erkennen? Wanneer zij
via Marxisme-Leninisme werden geboekt, ook al gebeurde dit
ten koste van persoonlijke vrijheden voor het individu (en de
vrijheid om elkaar arm te stelen) dan zou er toch een compromis tussen Havana en Washington mogelijk moeten zijn. Nu
schijnt ook senator Edward Kennedy naar Cuba te zullen reizen. Gezellige visite na wat broers JFK en RFK allemaal hebben
ondernomen om Fidel voor zijn raap te laten schieten.
Ik heb vanuit Parijs Richard Nixon een aangetekende brief geschreven dat ik samen met zijn naaste medewerker van weleer,
173 In 1985 zouden we in Havana samen aan een boek werken.
174 1 december 1974.

117

Amsterdam

Parijs

1974 – 1975

n

Z828revisie

21-07-2005

11:55

Pagina 118

Ray Price, een televisiegesprek met hem zou willen opnemen.
Haalde bij Stock een voorschot van 10.000 francs op.175 Claude
Glayman zei dat president de Bartillat nogal „vexé” was geweest over het bruuske gedrag van Aurelio Peccei. Ik zei dat ik
mij er ook over had verbaasd, hoewel mijn loyaliteit bij Aurelio lag. „He behaved like a ‘vedette’,” aldus Glayman. Als het
aan hem had gelegen had hij tegen Peccei gezegd: „Okay go
somewhere else with your book.” Hij zei: „But it is done, so
let’s forget it.” We bespraken ook nog andere plannen.
Lunchte met Peter in Le Pot d’Etain. We spreken veel over wat
hij nu moet gaan doen. Hij is zo besluiteloos en is er zelf ook
nerveus over, want hij heeft ook weer last van zijn ogen. Het
maakt me inwendig radeloos geen kordate beweging in zijn
doen en handelen te kunnen brengen. Later, op straat wandelend, zei hij: „Is het de veertiende? Het zou de verjaardag van
mijn vader zijn geweest.”
We pikten een sauna en bezochten later het appartement van
Dewi, waar we Kartika en mevrouw Azuma aantroffen. Zij
sprak nog steeds over Francisco Paesa in termen van „Pappie.”
Ik dacht: arm kind. We wachtten op Dewi’s terugkomst uit
Bordeaux. Nadat ze eindelijk arriveerde heb ik eerst doorgedrukt dat ze tegenover Bung Karno verplicht was om Pak
Hanafi te ontvangen. Dat zou ze volgaarne doen. We dineerden laat in de Bar des Théâtres en toen ik na middernacht de
TR-6 in de ondergrondse parking van Place Vendôme wilde
brengen, reed ik in mijn slaperigheid naar beneden waar andere auto’s naar boven komen en botste op een autootje waar een
student vergezeld van twee meisjes in zat. De schade viel nogal
mee wat mijn auto betrof, maar de andere auto was nogal in de
soep.
15 januari 1975

Amerbos
Vanmorgen tussen Parijs en Lille zei Peter: „Die zalige omgeploegde bruine aarde, ik zou er met mijn blote voeten in willen
lopen, maar dat begrijp jij toch niet.” Ik dacht aan die jongen
op Cuba in 1961 die op zijn knieën volle handen met aarde de
lucht in wierp en schreeuwde dat de aarde van Cuba eindelijk
werkelijk aan Cubanen toe behoorde.
De NOS bevestigde de afspraken.176

175 Zie bijlage 19.
176 Zie bijlage 20, brief van Klaas Jan Hindriks.
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Time177 publiceert een omslagverhaal over stress en noemt „hypertension, a medical term that seems to suggest nervous disorder but really means high blood
pressure” een nieuwe „killer disease.” Het blad meldt dat „hypertension” weliswaar niet als de oorzaak
van sterven op „death certificates”
wordt vermeld, maar in werkelijkheid veroorzaakt het honderdduizenden doden per jaar in de VS. In
1975 zullen 600.000 mensen door
hartaanvallen worden geveld. „Hypertension is the major contributor
to kidney disease (...). Thousands
of Americans will have their eyesight impaired, suffer from internal
hemorrhages or miss work because
of hypertension.” Waar ik helemaal perplex van sta is het volgende: „The adult human body has
some 60.000 miles of blood vessels.” Het hart houdt als superpomp de circulatie draaiende. Er
ontstaat druk op de wanden van de
aderen, die bloed transporteren en
het is het bloed dat de spieren en
hersenen in bedrijf houdt. Vandaar
dat controle op de bloeddruk via
een complex mechanisme van vitaal belang is. „The nervous
system helps lower or raise blood pressure” met direct effect op
de aderen evenals de „heart beat”. Hoge bloeddruk kan een
„rupture or blow-out” in een ader die naar de hersenen loop
veroorzaken. Wanneer dit gebeurt, zal een gedeelte van de
hersenen bloed, en dus zuurstof tekortkomen. Dit resulteert in
a stroke. Het is eigenlijk zo logisch als de pest. Dit vind ik kost
om Nijenrode-studenten – toekomstige managers en VIP’s –
voor te zetten.
De stoelendans bij de Haagse Post duurt voort. Meneer Brugsma verdwijnt. De leiding wordt voorlopig overgenomen door
A.J. Heerma van Voss, Frans Nypels en Bert Vuijsje.
Warempel heeft „nationale held” Joseph Luns zich weer eens
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uitgelaten: „ (…) begrip te hebben indien de VS in het Nabije
Oosten geweld zouden aanwenden.” Luns: „Elk land dat zich
in zijn bestaan bedreigd voelt zal naar alle waarschijnlijkheid
gebruik van geweld overwegen.” Henry Kissinger had namelijk het gebruik van geweld bij de oliecrisis niet uitgesloten. En
dan volgt paladijn Luns hem onmiddellijk slaafs in deze oorlogszuchtige taal van zijn feitelijke opdrachtgever. Want wie
denkt dat Luns in dienst van de NAVO zou zijn moet zich laten
nakijken. De NAVO is in praktijk een militaire arm, niet eens
van het Pentagon, maar van de CIA.
Intussen is het Betrand Russell Tribunaal in Brussel bijeengeweest. Sicco Mansholt heeft daar verklaard dat Henry Kissinger dient te worden veroordeeld voor diens rol bij de onderdrukking van het democratisch gekozen bewind van Salvador
Allende. Ik vraag dan altijd: en waarom praat niemand over Suharto, Lon Nol of Joseph Mobutu?
17 januari 1975

Heb urenlang briefjes gelezen die mijn moeder als scholiere in
Maastricht aan haar moeder in Luik schreef. Het is alsof ik al lezende mams stem hoor. Ik kan me steeds beter voorstellen,
waarom de affectie tussen beide dames onverbrekelijk is geweest. Nu begrijp ik ook waarom mam en tante Jetty hun moeder vanaf haar 90ste jaar, toen zij ziek werd, zelf hebben willen
verplegen. Ik kwam zelfs een brief van mam aan haar moeder
tegen geschreven op huwelijksreis in Schotland (in 1921), met
een bloem ingesloten. Ik weet nu hoe zij zich toen voelde. Het
is eigenlijk jammer dat beleefde hoogtepunten of dieptepunten
meestal verloren gaan, omdat er geen pen en papier meteen
voorhanden zijn. Om het totale functioneren van de brein te
bevatten zou men feitelijk direct moeten noteren wat zich in
het beleven afspeelt.
Heb voor het eerst in 25 jaar mijn ogen bij dr. J.H. Hora Adema laten controleren. Hij adviseert zowel een verziende als bijziende bril. Vooruit dan maar. Ik ben nu tenslotte een halve
eeuw oud.
Gaf mevrouw Hornkamp het beeld van de herder met de staf,
dat op mams bureau had gestaan, dat zij mooi vindt. Het moest
de schaapherder, nee, de pelgrim voorstellen die in de linkerhelft van ons familiewapen voorkomt. La vie est un pèlerinage.
Henry Richardson schrijft dat nu zijn vader ambassadeur in
Londen is geworden hij van 28 maart tot 5 april in Londen zal
zijn en mij in Amsterdam zal bezoeken. Hij zoekt ook een
baantje in Europa voor de zomer.
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Wandelde met Keke in het Baarnse bos en bezocht vervolgens
mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Een uitstekend gesprek. Ik
vertelde haar hoe ik bij het lezen van een gedeelte van de correspondentie tussen mijn ouders veel nieuwe kanten had ontdekt van ons leven. We kwamen op Peter. Ik vertelde haar
openlijk sedert 1967 nooit meer lichamelijk contact (seks) met
hem te hebben gehad. Ze antwoordde: „Laatst zei iemand tegen mij over jou: ‘maar hij is toch homoseksueel?’ waar ik op
heb geantwoord: niet helemaal, ik denk hoogstens gedeeltelijk.” Zij herinnerde zich dat ik in de dagen van de verloving
met Frieda Westerman haar had gezegd: „Ik heb geen echte
basis om kinderen met haar aan te durven.” Het verbaasde me
dat zij zich dit herinnerde. Het was waar.
Zij had de film met Aurelio Peccei gezien en vond hem aardig,
maar zij bleef toch altijd méfiant vanwege zijn zakenwereldleven. Ik heb haar verteld hoe hij zich bij Editions Stock had gedragen in Parijs. „Je moet niet boos worden, Wimpje, maar die
nieuwe zakelijke ontwikkelingen van je vind ik niet bij je passen.” Ik zei me dit uitermate bewust te zijn, maar aangezien ik
in de mediawereld nog altijd veel sabotage ondervond had ik
geen andere keuze dan via het leggen van zakelijke contacten
te proberen voor later wat reserves te kweken. Ze vertelde dat
haar huis nog altijd haar eigendom was (in de Steynlaan in Baarn,
waar ik vanaf mijn Baarnse Lyceumdagen altijd was geweest)
en dat zij op een paar legaten aan familieleden na, haar vermogen aan liefdadige instellingen wilde nalaten. Ik dacht: Wat
zonde. Al behoor ik zo niet te denken.
Mensen vergeten hun doden. Den en Rust was uitgestorven,
wat voor mij juist heerlijk was. Ik bracht vier rode rozen, van
iedere zoon en een schoondochter één, op het graf van onze ouders. Juffrouw Boekhoudt had ik een bakje krokussen gegeven.
Begrijp steeds beter hoe ontroostbaar mam iedere keer moet
zijn geweest wanneer ik met haar dit pad bewandelde naar wat
uiteindelijk ook haar graf zou zijn. Nu weet ik pas dat een heengaan naar het niets niet te verwerken is. Hoe heb ik ooit onaardig over hen tegenover derden kunnen spreken. Juffrouw
Boekhoudt vroeg me: „Is Peter wel aardig voor je?” Terwijl
we zaten te praten werd er opgebeld dat een opperhoutvester
van de koningin, die een familielid is van haar hartsvriendin,
mejuffrouw Van Veen, bij een jachtpartij een andere houtvester van 48 jaar morsdood had geschoten. Zij was het eens dat
jachtpartijen bij de wet dienden te worden verboden. Wild dat
„ter wille van het milieu” moet worden afgeschoten zou aan
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beroepsmensen moeten worden overgelaten. „Toch zijn jagers
dikwijls dierenvrienden,” zei ze. Dat kan volgens mij niet.
Juffrouw Boekhoudt heeft prinses Beatrix, haar liefste leerling,
al in geen drie jaar meer gezien of gesproken, ook de kinderen
niet. Er worden wel van tijd tot tijd briefjes en UNICEF- kaarten
en kerstwensen uitgewisseld, maar daar blijft het bij. Het wordt
tijd dat ik weer iets regel met een briefje aan Beatrix.178
Bezocht vervolgens Marie van Zoeren, onze dienstbode uit De
Horst. Zij was in tranen. Het tweede jaar na haar mans dood
„was veel moeilijker.” Zij wees op een plant die mam haar had
gegeven en die prachtig bloeide. Zij weet nog zoveel uit onze
jeugd,
Mams naam was op de grafplaat bijgeschreven. Keek er in tranen naar.
19 januari 1975

Time publiceerde een rogues gallery van alle smeerlappen die bij
Watergate waren betrokken.179 Maar intussen heeft meneer
Ford een stelletje beroepsverdoezelaars in de commissie benoemd die de onwettige praktijken van de CIA moet onderzoeken. Dat het Amerikaanse publiek nog altijd niet door heeft
hoe ze bij de neus wordt genomen, precies als in Den Haag.
Ronald Reagan, Nelson Rockefeller180, C. Douglas Dillon, generaal Lyman Lemnitzer en andere the crooks-getrouwen zullen
Washington wel eens even zuiveren!
Gerald Ford heeft zijn eerste jaarlijkse troonrede gehouden en
hier natuurlijk met geen woord over gerept. De directeur van
de CIA, William Colby, heeft in het Congres de brave goegemeente verzekerd dat er geen „massive illegality” door de CIA
was gepleegd. Richard Helms, voormalig CIA boss, verklaarde
dat Richard Nixon had toegestemd in het opsporen van radicale elementen, voorzover deze binnen de VS door buitenlandse
belangen en ideologieën werden geïnspireerd.
Washington heeft in Hanoi geprotesteerd tegen schendingen
van het fameuze, door Kissinger totstandgebrachte wapenstilstandsakkoord van Parijs. Het stelt natuurlijk geen moer voor
en was slechts bedoeld voor een minimum aantal Amerikaanse
doden in Indo-China en Zuid-Vietnam aan haar lot over te laten. Meer Zuid-Vietnamese soldaten sneuvelden in 1974 dan
in 1965, 1966 en 1967 samen.181 Voor Amerikanen tellen Azia178 Maakte er blijkbaar geen kopie van.
179 Zie bijlage 21.
180 Later trok Rockefeller zich terug uit de race voor het presidentschap geschokt na
zijn ontdekking van wat de CIA eigenlijk was.
181 The New York Times, David Shipler, 17 januari 1975.
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Ontmoette Loet Kilian in het Hilton. Hij leek me zeer gespannen omdat er zoveel van afhangt of hij piloot kan worden. Hij
zei van de KLM tot 27 april een leave of absence te hebben. Ik
vroeg hem dit op schrift te laten vastleggen voor ik hem kon
helpen. Dit scheen hem in de war te brengen. Hij heeft in ieder geval 1500 gulden per maand nodig om zijn gezin draaiende te houden naast zijn opleiding in Antwerpen. Ik verzekerde
hem met geld te willen bijstaan. Hij kreeg tranen in zijn ogen.
Ik zei dat ik me tegenover mijn ouders verplicht voelde juist
hem te helpen.
182 The New York Times, Leslie Gelb, 14 januari 1975.
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tische levens niet mee. Minister van Defensie James Schlesinger
heeft aangekondigd dat de VS zich thans verschoond van verplichtingen beschouwen onder de Parijse akkoorden aangegaan.
Intussen is een rel tussen Washington en Moskou ontstaan over
de in 1972 gesloten handelsakkoorden. Ambassadeur Anatoly
Dobrynin is naar het Kremlin teruggeroepen. Kissinger had
handelsvoordelen vrolijk verbonden aan Joodse emigratie uit
de Sovjet-Unie en daar steekt Moskou thans een stokje voor.182
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Schreef prinses Beatrix een briefje over mijn bezoek aan juffrouw Boekhoudt met de hint haar weer eens te ontmoeten. Ik
sloot een foto in van de met seringen versierde mand die mijn
broers en ik in 1938 bij de geboorte van Beatrix op Soestdijk
zijn gaan aanbieden en waar een door grootmama Poslavsky
gemaakte babyuitzet van Brussels kant in was opgeborgen.
Hendrik en ik waren in verkennersuniform, Theo als welp.
20 januari 1975

Willem Brugsma lijkt aan seniele aftakeling te lijden. Hij sprak
gisteravond op televisie met oud-minister Dirk U. Stikker. Het
was walgelijk. Er zijn legio journalisten, die het oneindig veel
beter zouden doen. Indonesië kwam nauwelijks ter sprake,
maar ik heb een gedeelte gemist. Stikker brak een lans voor
Kissinger en Brugsma liet het allemaal maar passeren. Stikker
noemde Mansholt niet bij naam maar hij verfoeide degenen die
Kissinger voor een Tribunaal wensten te brengen. Natuurlijk is
dat de enige plaats waar Kissinger thuishoort. Ons omroepbestel werkt al even gefilterd en onacceptabel als Washington. Alleen de „veilige” en „in de zak van het establishment zittende”
heren journalisten brengen het hier tot vermaardheid!
In de VN is een botsing ontstaan tussen de niet-gebonden groep
van landen en de VS over wie Cambodja zal vertegenwoordigen. De Amerikanen willen natuurlijk Lon Nol, de CIA-verrader, erkend zien. Maar Carlos Romulo, minister van Buitenlandse Zaken van de Filippijnen, verwoordde de oppositie van
het non-aligned blok perfect. Hij meende dat zij die Lon Nol
steunden, een „mockery” van de „Spirit van Bandung (1955)”
maakten.183 Sukarno was de wereldleider die het initiatief van
Bandung – het blok van ontwikkelingslanden der derde wereld
als tegenwicht voor de allianties in het Westen en het Oostblok
rond het Kremlin – ontplooide. Daarom was hij langzamerhand in 1962 faliekant gekant tegen de manier waarop de VN
zich had ontwikkeld en nam zelfs de stoutmoedige stap om Indonesië uit de volkerenorganisatie terug te trekken, omdat hij
zich niet langer met de samenstelling van deze club en bepalingen van het Handvest kon verenigen. Tien jaar later meldde
Paul Hofmann uit het hoofdkwartier in New York dat de
groep van niet-gebonden landen en bloc zich niet langer kon
verenigen met de wijze waarop de VN functioneerde. Gewijzigde wereldverhoudingen worden absoluut niet in de manier
waarop de wereldorganisatie opereert weerspiegeld. Nu zijn
183 The New York Times, Kathleen Teltsch, december 27, 1974.
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Ontmoette Hans Heg van de Volkskrant in Thermos en vroeg
hem hoe men over Brugsma-Stikker had geschreven. „Oh, erg
goed, ik vond het haast jammer dat ik het niet heb gezien.” Ik
vroeg wie de onzin had geschreven. Philip van Tijn, die voor
Brugsma in Haagse Post-verband heeft gewerkt.
Minister Tissa Wijeyeratne van Buitenlands Zaken van Sri
Lanka schrijft dat ik hem de vragen voor prime-minister mevrouw Bandaranaike snel moet toezenden.187
Agon Elsevier wil geen boekje over Aurelio Peccei uitgeven.
Bezocht Gerard Croiset, die in bed lag. Hij zag er beter uit.
Zijn boek schiet op. Hij „zag” dat George de Mohrenschildt
bezig was hysterisch te worden over de druk die de Dallas af op
hem blijft uitoefenen. „Die zaak was veel te groot voor die
man. Hij wordt er gek van. Er komt een moment dat hij over
alles gaat praten, dood of niet dood, en dan moet je zien dat je
er bij bent.”188
In Den Haag ontmoette ik eindelijk Gerard en Lies van der
184 The New York Times, 13 december 1974.
185 Editorial New York Times, 13 december 1974.
186 Na het uiteenvallen van het sovjetblok in 1990 zou de
Washington worden.
187 Brief d.d. 17 januari 1975.
188 Hier zou Croiset in 1977 meer dan gelijk krijgen.
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alle landen-van-Bandung er achter dat ze worden gemanipuleerd aan de hand van een wereldsituatie uit 1945. India zou
bijvoorbeeld vetorecht moeten krijgen, in plaats van Frankrijk
of Engeland, wanneer de VN een democratisch bestel zou nastreven, en anders Indonesië of Japan wel.184
Verbaas me voor de zoveelste keer over de New York Times185:
„There is nothing new in the spectacle of one-sided resolutions
rammed through (the UN) by the automatic Afro-Asian-Arab
majority with hypocritical help from the Communist regimes
(...). After they had been blocked by American, British and
French vetoes in the Security Council in their drive to expel
South-Africa, the militant African states simply had Assembly
President Abdelaziz Bouteflika of Algeria decree South-Africa’s
suspension from this session – and mustered their usual majority to back his ruling.” Op dezelfde manier werd Yasser Arafat
verwelkomd volgens het protocol gereserveerd voor staatshoofden en de PLO kreeg de observer status bij de VN. Zo gaat dit
nu eenmaal aan de hand van democratische grondbeginselen.
De dagen dat de VN een werktuig en verlengstuk van westerse
buitenlandse politiek zijn geweest zijn voorbij.186
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Mey, de naaste familie van de overleden Emile van Konijnenburg.189 Ik wilde nagaan of het zeer gedetailleerde documentatiebezit van mijn voormalige vriend over de kwestie-NieuwGuinea, de groep-Rijkens en Sukarno bewaard kon blijven en
hoe. Het liefste zou ik er zelf over willen kunnen beschikken,
want tenslotte heb ik zestien jaar nauw met Konijn samengewerkt. Maar, de heer Van der Mey bleek na de oorlog zelfs adjunct-directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst te zijn geweest,
dus waar ik al bang voor was werd bewaarheid, ook hij zat in
de zak van het establishment. Het was duidelijk dat ik niets,
zelfs niet ter inzage, zou kunnen krijgen. We gingen samen ergens in de Javastraat eten. Het was een genoeglijke ontmoeting
die echter nergens toe zou leiden.190
22 januari 1975

Premier Chou En-lai heeft in Peking in een 3300 woorden tellend rapport de toekomst voor vrede onwaarschijnlijk genoemd. „De VS en de Sovjet-Unie zijn de grootste onderdrukkers en uitbuiters van deze tijd,” aldus Chou. „Zij zijn de bron
van een nieuwe wereldoorlog. Hij is van mening dat de sovjetleiders verraad plegen aan het Marxisme-Leninisme.”191 Hij
voorspelt dat de internationale situatie in wanorde is geraakt en
slechts chaotischer zal worden.
Newsweek meldt dat het Zuid-Vietnamese leger dat voor Nixon-Kissinger knokt in 1974 alleen al 72.487 doden en gewonden heeft geteld. Wie ligt er in Washington wakker van? Intussen meldt de Times dat een konvooi van dertig Amerikaanse
schepen onderweg is naar Pnom Penh ter ondersteuning van
verrader Lon Nol, de lokale marionet die door Washington en
de CIA is ingehuurd om het vuile werk te doen.192
Intussen vraagt Leslie Gelb zich af waarom meneer Kissinger
met oorlog dreigde om het Arabische olie-embargo te doorbreken en waarom diezelfde meneer Kissinger hetzelfde deed
inzake Hanoi? Nu ligt Nixon voor pampus in Californië en
dient Kissinger die frisse, eerlijke, recht door zee gaande Gerald
Ford, waarbij dezelfde smerige tricks wereldkundig worden gemaakt. Er is absoluut geen syllabe in de Amerikaanse internationale schoftenstreken veranderd, terwijl Gelb ten overvloede
onderstreept dat alles slechts geklets in de ruimte is, want dat
iedereen weet en begrijpt, ook in Moskou en Hanoi, dat de VS
189 Mijn oude vriend in de groep-Rijkens, zie Memoires na 1956.
190 Ze zouden Konijnenburgs archief later vernietigen.
191 NRC Handelsblad, 21 januari 1975.
192 Newsweek, 20 januari 1975.

126

21-07-2005

11:55

Pagina 127

22 januari 1975 (komt tweemaal voor)

Vanmorgen belde mejuffrouw Büringh Boekhoudt, mijn vriendin sinds het Baarns Lyceum in de oorlogsjaren. Zij wilde haar
naam niet voluit zeggen, en ook niet aunty, zoals ik haar altijd
noem, en na enige aarzeling – want ik herkende de stem echt
even niet: „Met Baarn.” Ik was perplex. Ze vertelde alleen
maar eigenlijk dat de pot met krokussen er prachtig bij stond.
Dat weet ik, want ik kocht voor mezelf dezelfde pot. Maar wat
betekende dat rare gedoe met haar naam niet noemen?
Drieduizend psychologen en psychiaters zijn in Tel Aviv in het
Hilton Hotel bijeengeweest om onder de banier van de International Conference on Psychological Stress and Adjustment in
193 The New York Times, 19 januari 1975.
194 The New York Times, David Ripley, 22 januari 1975.
195 The New York Times, David Wise, 19 januari 1975.
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niet in een positie zijn de oorlog in Vietnam van voren af aan te
beginnen.193
Richard Helms heeft voor het Senate Foreign Relations Committee plechtig verklaard dat de CIA niet gerechtigd was via geheime agenten organisaties binnen de VS te bespioneren, die tegen de oorlog in Vietnam waren gekant. Intussen was men er al
jarenlang mee bezig. Volksvertegenwoordigers zitten toch eigenlijk overal voor aap, of het Washington is of Den Haag. In
aansluiting hierop heeft Clarence Kelley, directeur van de FBI,
meegedeeld dat zijn organisatie uitgebreide dossiers heeft aangelegd over de volksvertegenwoordigers zelf.194 Zo houden ze
de heren congresleden mooi aan het lijntje met subtiele chantagemiddelen in portefeuille.
David Wise toont in de Times aan dat het zogenaamde „Secret
Committee of 40” eveneens liegt alsof het gedrukt staat. Deze
veertig Washingtonse heren, met Henry Kissinger aan het
hoofd van de boeventroep, moeten een oogje in het zeil houden dat door de CIA geen scheve schaatsen zullen worden gereden. Voordat de CIA een inval doet in Cuba, en Wise noemt
ook „een B-26 bommenwerper die Sukarno’s Indonesië moest
aanvallen”, en meer van dergelijke onwettige stunts in naam
van vrijheid en democratie, moeten de veertig heren in dit comité eerst hun fiat geven. Wise laat senator Stuart Symington
de heer William Colby (CIA) de vraag stellen of de CIA met toestemming van de veertig burgers in de VS bespioneert. „No,
the function of the CIA is foreign intelligence,” was het gezaghebbende antwoord. Intussen waren ze er al jaren onder voorzitterschap van Henry Kissinger mee bezig.195
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Time of War and Peace te bestuderen welk effect de oktoberoorlog van 1973 op het Israëlische publiek heeft gehad. Het
staat vast dat de 26-jarige geschiedenis van de staat Israël de bevolking heeft getraumatiseerd. „What emerged was the most
definite psychological portrait of the Israelis to date, and it was
far from flattering.” Men kwam tot de beoordeling dat „war
anxiety had turned Israel into a nation of insomniacs, ill-mannered drivers, hedonists who live only for today and pragmatists who have little use for culture and art. The sense of machismo among Israeli males – robust to begin with – was heightened by the war. After driving tanks, they handle their cars,
trucks and buses like war machines. There is restlessness among
the population, quick switches in values and increased willingness to take crazy risks.”196
23 januari 1975

Gisteravond liep er een traan over mijn gezicht terwijl ik in bed
lag te bedenken God op mijn blote knieën te moeten danken
voor wie en wat ik ben. En toch ben en blijf ik verdrietig en in
verwarring over de dood van mijn ouders. Daar komen dan de
relatie met Peter en aanverwante problemen nog bij.
Heb stapels boeken over Romeins recht van vader naar Van
Gendt Book Auctions weggebracht. Het kan niet anders. De
meeste waren in het Latijn. De heer Van Gendt vertelde dat
zijn vader hem antiek Chinees meubilair had nagelaten, wat hij
afschuwelijk vond. Hij had alles verkocht en van de opbrengst
iets moois aangeschaft ter nagedachtenis aan zijn vader.
Mam schreef in 1909, toen zij twaalf jaar oud was, een dagboekbriefje aan haar moeder in Luik. Zij was in Maastricht op
school. Ik hou de kinderhanenpoten in mijn hand en ben ontroerd.197
Wim Hoogenkamp trad op in Cyrano de Bergerac. Ergens heb ik
toch een zwak voor die jongen, evenals voor Ellen Thomassen.
24 januari 1975

Loet Kilian heeft de brief, die ik wilde, van de KLM gekregen.
Hij komt op 18 april weer gewoon in dienst.198 Nu is de weg
vrij om hem met geld te helpen zijn vliegopleiding af te maken. Dat zou zijn leven kunnen vervolmaken.
Peter is gearriveerd. Hij had heerlijke dagen met zijn familie.
196 Newsweek, 20 januari 1975.
197 Zie bijlage 22.
198 Zie bijlage 23.
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26 januari 1975

27 januari 1975

Samen met Loet Kilian een bezoek gebracht aan mams bankier,
de heer J. Coté van de AMRO. Ik heb 10.000 gulden geleend. Ik
gaf Loet 3000 cash voor Antwerpen, en hij krijgt driemaal 1500
gulden om zijn huishouden te laten doordraaien. Er is 2500
199 Ik heb me wel eens afgevraagd of Paesa zelf voor inlichtingendiensten werkte die
hem opdroegen Dewi te ruïneren.
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Sinds Peters komst kwam ik niet meer aan mijn dagboek toe.
Gisteren gaf Croiset hier een avond voor Joop van Tijn – die ik
beslist niet mag – Ageeth Scherphuis, psychiater Just Bendien,
Frank Heckman en zijn vriendin Peggy, en Ellen van der Ploeg
van Bruna. Peter vroeg aan Croiset bij zijn vertrek wat hij nu
van het lot van zijn vriendin Leonie dacht. Hij antwoordde dat
de ouders van het meisje hem nooit enig geld voor zijn diensten hadden gezonden dat zij zich nu voor hem schaamden en
dat hij over het geval Leonie ook verder niets wenste te zeggen. Geen geld, geen helderziendheid. Croiset is eigenlijk niet
echt een aardige man, al kan ik begrijpen dat de houding van
Leonie’s ouders hem ook niet bevalt. Het meisje wordt nu in
Nijmegen aan nieuwe proeven onderworpen.
Wie er natuurlijk ook bij was, was mijn Franse vriend Richard
Thieuliette, die met intense concentratie ieder woord van de
paragnost in zich op nam. Dit onderwerp is ook een kolfje naar
Richards hand. Hij zei doodmoe te zijn, toen hij om 23.30 uur
samen met Bendien vertrok.
Dewi Sukarno belde. Francisco Paesa zou morgen naar Moskou gaan en of ik er niet voor kon zorgen dat hij de kluit niet
zou beduvelen. „He lies, and lies and lies,” zei ze. „He promised to send the papers of the car and to pay 400 dollars for insurance, and he lied all along about having transferred the money
to me. I can easily crush him, but then, he will be evicted from
Geneva.” Zij herhaalde haar juwelen beleend te hebben en
haar huis in Japan voor hem te hebben verkocht om hem te
helpen „and what he actually did was, he robbed me of all my
money.” Ze meende dat op dit moment niets tegen hem moest
worden ondernomen, want anders zouden de Moskou-projecten ook nog in duigen vallen. Ze leek me deze keer werkelijk
razend op haar voormalige fiancé. Hij moet voor zijn visum en
andere zaken op eigen kracht hebben gezorgd. Ik, zijn bloodbrother partner, weet zelfs niet dat hij inderdaad gaat, en het kantoor van Gvishiani heeft me ook niet geïnformeerd. Zo zijn
onze manieren.199
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gulden in reserve voor zijn vliegopleiding. Ik had een gentleman’s agreement geprepareerd dat hij ondertekende. Wanneer
hij vlieger wordt, betaalt hij het hele geleende bedrag terug terwijl ik bereid ben 5000 gulden als schenking te beschouwen.
Wanneer Antwerpen mislukt, hoeft hij me niets terug te betalen.
Beatrix liet bedanken voor mijn laatste brief met de foto’s uit
onze jeugd.200
We are not moved by the man of violence, but by the man
who possesses himself. – Diderot
28 januari 1975

Casper Bake is in een proefstation in Mahanene, 120 kilometer
ten westen van Oshakati aan de weg naar Ruacana die de grensplaats vormt tussen Angola en Zuidwest-Afrika. Het gaat om
een terrein van 40 hectare in Owamboland. Hij bewoont een
eigen huisje en maakt van de hele situatie een aantal tekeningetjes. Hij hoopt nog steeds dat ik zal komen. Ik heb er erge zin
in.
Tonie Knoppers gaat Merck & Co verlaten; ook dat openen van
deuren naar de top in Moskou is voor niets geweest. Merck zal
ermee doorgaan, maar zonder Tonie heb ik geen enkel verhaal.
Precies twee jaar geleden werden in Parijs de akkoorden voor
een wapenstilstand in Vietnam getekend. Het opperbevel in
Saigon heeft om die dag te vieren bekendgemaakt dat er in twee
jaar tijd nog eventjes 272.901 doden bij zijn gekomen. Het is
een massale slachtpartij zonder weerga.
Minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking heeft voor
het eerst officieel bekendgemaakt dat de zowel hulp aan Chili
als aan Indonesië zal worden verminderd vanwege de treurige
mensenrechtensituatie in beide landen (geregeerd door CIAstromannen Pinochet en Suharto). In Jakarta zijn ze natuurlijk
razend. Geloof het of niet, ook twee PvdA-geloofsgenoten van
Pronk, de heren Dolman en Wierenga, hebben onmiddellijk
schriftelijke vragen gesteld. Zij noemen Pronks positie „hoogst
ongelukkig”. Eindelijk stelt Pronk zich rationeel en onpartijdig op en een paar achterblijvers uit eigen gelederen vallen
hem in de rug aan.
28 januari 1975

Loet Kilian vertrekt naar Antwerpen voor zijn vliegopleiding.
Hij vliegt naar België en is opgewonden.
200 Zie bijlage 24.
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29 januari 1975

Peter en ik sliepen voor het eerst in aparte kamers. Niet vanwege een ruzie, maar in overleg. Sliep er eigenlijk slecht door.
Enerzijds lijkt de afstand tot mam steeds groter te worden, maar
iets dergelijks gebeurt ook tussen Peter en mij. De benedenkamer is nu van hem zodat hij een eigen plek heeft. Er komen
nog steeds een stroom brieven van Frederick Ress. Peter schrijft
hem regelmatig terug. We hebben om de kleinste onbenulligheden wrijving, maar even later maken we een wandeling in
de polders en zijn we samen als altijd. Blijf hem stimuleren zijn
studie weer op te vatten.
Mevrouw Hartini Sukarno zond een aangetekende expresse
met een prachtige foto van zichzelf ingesloten. Zij wil zeker alle
vragen beantwoorden, die ik zou willen stellen om tot een aanvullende publicatie over Bung Karno te komen. Zoon Baju zit
op de SMA en Taufan: „(…) heeft veel trekken van Bapak, studeert in Bandung. Taufan lacht graag naar mooie meisjes. De
appel valt nooit ver van de boom nietwaar?” Mevrouw Sukarno belooft, Insja Allah, om tussen 1 en 6 maart a.s. in Singapore te zijn, wanneer ik er ook ben. Zij logeert altijd in het Mandarin Hotel wat ook mijn favoriete hotel is daar.
Ook schrijft oud-minister Pak Hanafi dat het gelukt is hem in
Parijs met Dewi samen te brengen. God zegen de greep.202
30 januari 1975

Peters televisie in de tuinkamer is nu ook aangesloten, een vloerkleed is gelegd en mams secretaire en de boekenkast van grootvader Van der Woude sieren zijn eigen plekje.
Ben nog steeds bezig via JFK-onderzoeker Richard Sprague een
kopie van de beruchte Zapruder-film over de moord in Dallas
te bemachtigen voor uitzending via de NOS. Een andere onderzoeker, Mark Lane, was erin geslaagd de film in New York op
televisie te krijgen. De eigenaars van Time & Life namen geen
gerechtelijke stappen.
Sprague vertelde hoe hij de film, die aanvankelijk door Time &
Life was bemachtigd – en daarom geheim bleef – in de openbaarheid terechtkwam. Er moest voor JFK-researchers een kopie van worden gemaakt. Dit gebeurde onder gewapende begeleiding. Ondanks het toezicht werd stiekem een extra kopie
201 Zie bijlage 25.
202 Zie bijlage 26.
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Dr. Jermen Gvishiani schrijft dat hij zijn medewerking wil verlenen aan de samenstelling van een boek voor Editions Stock.201
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gemaakt en in een filmhoes van het betreffende laboratorium
op een plank gezet. Een paar jaar later kwam een negentienjarige laborant in dienst, die wilde weten wat er op die film stond.
Hij maakte stiekem twee kopieën, maar hield er twee jaar lang
zijn mond over. Nu kan de NOS een kopie tegen een bedrag van
drieduizend dollar uitzenden. Ze willen mij in Hilversum vijfhonderd gulden betalen ter vergoeding van het opsporen van de
informatie. Dick Sprague zei ook van mening te zijn dat George de Mohrenschildt nog in leven was omdat hij steeds gedaan
had alsof hij alles wat hij over Oswald en Dallas wist al had verteld. Jim Garrison had echter gewaarschuwd dat de enige organisatie, die hier een uitzondering op maakt, de maffia is. „They
kill for revenge, when you tell too much.”203
John Massaut van de ACF heeft met Anthonie Knoppers van
Merck & Co geluncht. Die hele kliek kent elkaar. Hij voegde
me toe de film met Aurelio Peccei te hebben gezien. „Ik vond
hem een zelfingenomen psychopaat,” aldus Massaut. De vraag
is of dit label niet meer iets over Massaut dan over Peccei zegt.
31 januari 1975

Brief van Casper Bake uit Owambo. En Loet Kilian belde op
om te vertellen hoe het in Antwerpen gaat. „Nogmaals bedankt,
want je weet misschien niet wat het voor me betekent om dit
nog te kunnen doen,” zei hij. Ik weet het meer dan exact wat
het voor hem betekent, daarom heb ik geholpen.
Ambassadeur Djawoto meldt uit Peking dat hij een brief van
Pak Hanafi uit Parijs ontving. Hij heeft hem prompt beantwoord. Ook dat nuttige contact tussen echte vrienden van Bung
Karno is opnieuw gelegd en hersteld.204 Dr. Ruslan Abdulgani
zegt bereid te zijn op vragen die ik hem zal toezenden over
Bung Karno naar zijn beste vermogen te antwoorden.205
John Massaut zendt me het boekje De Vergaderzaal van dr. A.
Alberts dat blijkbaar een soort roman is, geweven rond het Kinabureau waar mijn vader en oom, Anthonie Knoppers en velen
anderen in het verleden deel vanuit hebben gemaakt. Op advies van H.J.A. Hofland heb ik Alberts eens ontmoet, een
vriendelijke mij weinig zeggende man. In 1963 kwam Namen
Noemen van hem uit, met als ondertitel Zo maar wat openhartige
herinneringen aan het verloren paradijs dat Nederlands-Indië heette.
Dan weet je eigenlijk al genoeg.
203 De Mohrenschildt is in 1977 naar alle waarschijnlijkheid door de maffia in Florida
vermoord, na onder mijn neus in Brussel te zijn verdwenen.
204 Brief d.d. 25 januari 1975.
205 Dr. Abdulgani schreef me nog altijd met het oog op de Indonesische censuur als dr.
Kilian (naar Loet).
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1 februari 1975

Haalde Dick Sprague al vroeg af bij het Okura Hotel. We reden via de Loosdrechtse plassen. De zon kwam op boven het
water. Prachtige ochtend.
We vertoonden voor Klaas Jan Hindriks en Rudolf Spoor de
befaamde Zapruder-film van de moord op JFK. Je ziet exact hoe
Jacqueline Kennedy uit de auto wil klimmen nadat een stuk
van JFK’s hoofd wordt afgeschoten. Er ontstond een soort lichtbal rond Kennedy’s hoofd. Ongelooflijk. Klaas Jan wil een contract sluiten voor doorverkoop aan andere Europese televisiestations. Toen hij alles had gezien zei hij: „Ik heb een verrassing voor je, we betalen je 250 gulden meer, dus 750 gulden
voor het binnenbrengen van de Zapruder-film.” Ik dacht er het
mijne van. In de kantine werden kaartjes uitgewisseld en gedachtig aan de Jay Forrester-affaire maakte ik duidelijk dat de
NOS niet gemachtigd was toekomstige afspraken met Sprague
te maken buiten mij om. Klaas Jan deed of ik hem diep had gekwetst door hem te wantrouwen. In deze vertoningen is heel
Hilversum getraind. Ik ken ze langzamerhand. Bracht Sprague
naar Schiphol voor een vlucht naar Zwitserland.
Ik belde vervolgens André Spoor. „Altijd als ik denk: Willem is
off the air, dan kom je weer met zoiets.” Hij belde meteen met
Klaas Jan Hindriks. Ik wil de NRC en de Volkskrant gesprekken
met Dick Sprague bezorgen parallel aan de vertoning van de
Zapruder-film de NOS. Ik zei tegen Spoor verheugd te zijn geweest over het hoofdartikel van 29 januari, waarin de NRC in
ieder geval niet de kant koos van minister Pronks rode partijgenoten, die bezwaar hebben dat eindelijk Indonesië wordt duidelijk gemaakt dat niet ad libitum fondsen aan landen kunnen
worden verstrekt waar moord en doodslag officiële regeringspolitiek is als in Suharto’s eilandenrijk. Eigenlijk moet je helemaal niet „blij” zijn over zo’n de kool en de geit sparend editorial. Maar dat gebeurt met het oog op, wat Hofland noemt, „de
onverdraagzame abonnee”.
De Nederlandse regering heeft besloten de zogenaamde Jogjadocumenten aan Indonesië te retourneren. Het betreffen de
stukken uit de periode 1940-1945 toebehorend aan de Republiek Indonesië. Bij de overdracht van Nieuw-Guinea in 1962
werd teruggave aan Indonesië verhinderd. Die blunder wordt
thans bijgeschaafd.
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Peter zit rustig in de tuinkamer – nu zijn domein – te werken.
Ik denk dat hij zich eindelijk hierdoor echt thuis begint te voelen.
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Gerald Ford zet de Nixon-Kissinger-kiekeboespelletjes over
Vietnam gewoon voort. Tom Wicker herinnert eraan hoe John
Chancellor van NBC de president vroeg: „Does it make you
uneasy to sit on that couch in this room and have experts in
Vietnam saying ‘only a little bit more of war and it will be alright?’” Met een stalen gezicht hield Ford vol dat met een beetje meer Amerikaanse hulp voor de puppets in Saigon inderdaad
alles allright zou zijn in Indo-China. Hij voegde eraan toe, zoals
JFK, LBJ en Nixon voor hem hadden gedaan, dat met 300 miljoen dollar meer „de sleutel voor vrijheid voor Vietnam zou
zijn aangereikt.” Tom vraagt dan: „How many more presidents
are going to take us into this everlasting quagmire before some
President finally has the courage to say, ‘This is enough, no
more!’” Ford vertelde Chancellor verder dat Henry Kissinger
hem had verzekerd dat „adequate dollars” de garantie zouden
zijn dat „within two or three years the South-Vietnamese
would be over the hump militarily as well as economically
(...).” Ford en Kissinger zijn beiden oorlogsmisdadigers, zoals
Sicco Mansholt volkomen terecht heeft gesteld.206
Telefoneerde Gerard Croiset dat ik beslag had gelegd op de Zapruder-film en dat deze binnenkort zou worden uitgezonden. Zijn
eerste woorden waren: „Wat zal Luns de pest in hebben”. Ik
dacht: hoe komt hij daar nu weer op? Luns is allang vergeten dat
ik besta. „Ik ben blij voor jou,” zei hij.
„Ere wie ere toe komt,” antwoordde ik, „alles wat ik in de
Kennedy-zaak heb bereikt was mede op uw aanwijzigingen. U
komt de eer toe,” zei ik.
„Het gaat niet om de eer, Willem. Het gaat om het oplossen
van die moord.” Hij wil Sprague graag ontmoeten. Hij denkt
ook dat de rol van Lyndon Johnson nu zal uitkomen bij de
moord in Dallas.
3 februari 1975

Klaas Jan Hindriks heeft zijn vrienden Tom Braden en Frank
Mankiewicz opgebeld, die hadden verteld dat de Zapruder-film
al op een aantal Amerikaanse televisiestations was vertoond.
Dat is dan de truc om de prijs te drukken. Ik antwoordde dat
niemand in Nederland de film ooit had gezien en dat het een
primeur bleef waar voor betaald diende te worden.
Vanavond heb ik enkele bekenden naar Amerbos genodigd om
met Sprague kennis te maken. Gerard Croiset arriveerde als
eerste. Klaas Jan en Rudolf Spoor kwamen ook te elfder ure.
206 The New York Times, 26 januari 1975.
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4 februari 1975

De ontmoeting met F.G. de Ruiter van de NRC in het Okura
Hotel was al vroeg. Hoe André iemand kan sturen naar zo’n
gesprek, die absoluut niets van de JFK-affaire weet en die moest
worden uitgelegd, wie Clay Shaw in New-Orleans was geweest, is beyond me. Martin Ruyter van de Volkskrant, in een
zwarte sweater, stak schril af bij de NRC-envoy. Martin wist precies waar het over ging. Intussen blijkt Mark Lane tegen Igor
Cornelissen van Vrij Nederland te hebben gezegd niet te begrijpen hoe er een kopie van de Zapruder-film in Nederland terecht kan zijn gekomen.
5 februari 1975

Ik was bij het graf van mijn ouders in tranen. De zon scheen. Ik
plaatste twee rozen. Hun leven staat me nu zo oneindig veel
helderder voor de geest.
Heb Keke naar de kennel moeten brengen. Hij blafte heel erg
toen ik vertrok, wat me door merg en been ging. Peter vindt
dat ik teveel menselijke gevoelens op de hond projecteer. Hij
heeft volkomen gelijk, maar zo ben ik nu eenmaal. Heb gewetenswroeging over het feit dat ik niet wil dat Peter op Amerbos
is wanneer ik in het buitenland ben.
Nederland neemt grote aantallen Chileense vluchtelingen op,
maar de Indonesiër Surjono, die in Moskou is gestrand, kan
naar asiel in Nederland fluiten. We zijn toch goed gek in dit
land. Minister Jan Pronk komt nu in de NRC met de onthutsende mededeling: „Op geen enkele manier de situaties in Chili
en Indonesië met elkaar te hebben willen vergelijken.” Hij was
bij terugkeer uit Suriname uiterst verbaasd over de vragen van
partijgenoten Dolman en Wieringa. Eindelijk maakt de man
een lucide opmerking en legt een verband tussen Pinochet en
Suharto of hij slikt deze prompt weer in. Er is geen kruid tegen gewassen. Mediocrities galore!
Anthony Lewis wijst erop hoe Kissinger en Rockfeller het Congres onder druk proberen te zetten opnieuw honderden mil207 Ik vind zes pagina’s Croiset doodles van die avond die kennelijk over Dallas gaan,
maar geen bijbehorende aantekeningen.
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Croiset zei tegen mij dat Hindriks alleen maar geaarzeld had
ten aanzien van uitzending van de Zapruder-film vanwege zijn
contacten in Washington, bij de Amerikaanse ambassade en de
overheid in het algemeen. Sprague heeft vooral veel verteld
over zijn onderzoek. Gerard gaf een aantal cadensen weg over
hoe hij de moord in Dallas zag.207
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joenen tegen de verloren oorlog in Vietnam aan te smijten.
Pronk is niet alleen. Die types spelen overal in de „vrije wereld” de eerste viool. In zijn eerste en belangrijkste redevoering
als nieuwe vice-president zei Nelson Rockefeller: „The fate of
South Vietnam is at stake.” Als er geen geld tegenaan werd gegooid: „If the Communists take over and one million people
get killed – they are going to be liquidated – I think we ought
to know where the responsibility lies.”208 Die man durft. In
1965 nam een CIA-generaal in Jakarta het touw bij hoogverraad
over en prompt werden een miljoen Sukarno-gezinden en
communisten om zeep gebracht. Daar heb ik Kissinger en
Rockfeller nog nooit over gehoord en natuurlijk niet want ze
hebben er zelf via het Comité van 40 de opdracht toe gegeven.
Er is, volgens de Herald Tribune 209, in de VS door het hele land een
beweging van de grond gekomen om de moord op JFK aan een
nieuw onderzoek te onderwerpen. Het zogenaamde bootleg
copy van de Zapruder-film heeft hier een nieuwe impuls toe gegeven. Vanavond zendt de NOS de film uit. Opnieuw hebben
de door mij gedurende de jaren opgebouwde contacten in de
VS er voor gezorgd dat Nederland niet in de achterste koets zit.
De zaak is in hoge mate actueel. De publiciteit is uitstekend georganiseerd. F.G. de Ruiter komt met een gedegen vierkoloms
verhaal vanavond in de NRC rond de Zapruder-film. Ik heb die
man onderschat.210
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Ik ben op weg naar Washington via Londen. Het is meer dan
prachtig weer, zonnig en koud.
Klaas Jan Hindriks voelde zich gisterochtend enorm in zijn
kruis getast over een artikel van Martin Ruyter dat inderdaad
nergens op sloeg. Volgens de Volkskrant toonde de Zapruderfilm helemaal niet onomstotelijk aan dat er van twee kanten op
JFK was geschoten. De hele wereld ziet het, behalve Martin
Ruyter. Hij had er Igor Cornelissen van VN over opgebeld en
gezegd: „Ik ben niet overtuigd.” Igor had geantwoord: „Dan
moet je er niet over schrijven.” En Igor tegen mij: „Ik kan me
er zo kwaad over maken, wat is dat voor een journalistiek. Die
jongen weet er niets van.”
Cees Meijer van de Typhoon in Zaandam had al in een hoofdartikeltje de film aangekondigd. Ik publiceerde bij hem eveneens
een aantal gegevens uit Tad Szulc’s boek Compulsive Spying.211
208
209
210
211

Herald Tribune, 4 februari 1975.
Overgenomen uit The New York Times, door John Kifner, 3 februari 1975.
Schreef hem een briefje dat ik hem had onderschat en sorry.
Zie bijlage 27.
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de film van Orson Welles Histoire Immortelle (kernachtig vertaald met Voor geld is
alles te koop), na een mooi begin in een
soort edelkitsch dreigde te verzanden,
zorgde Panoramiek op de andere zender
voor enige afwisseling door ons te confronteren met de Amerikaan Spraque. Hij
had een filmpje meegebracht van de Amerikaanse amateurfilmer Zapruder, een
naam die de aanhangers van Mark Lane,

die al jaren geleden in een boek „aantoonde” dat Kennedy door meer mensen dan
alleen Harvey Oswald vermoord werd,
zich nog wel zullen herinneren.
Na een gesprek met Willem Oltmans,
waarin Spraque vertelde dat dit ultrakorte
filmpje noch aan de commissie-Warren
was vertoond, noch ooit aan het Amerikaanse volk via de televisie (althans niet
via de grote televisienetten, wel enkele
slechte kopieën door lokale televisiestations, begreep ik uit een interview in de
Volkskrant), kregen we dan deze wereldprimeur te zien waaruit zou moeten blijken
dat Kennedy niet door één schot was getroffen, zoals in het lijkschouwingrapport
heeft gestaan, maar door twee: eentje van
achteren en eentje van voren.
Welnu, de beelden waren inderdaad
onthullend en onthutsend tegelijk. Je ziet
hoe Kennedy’s hoofd wegzinkt, en hoe
Jacky Kennedy het hoofd van haar man tegen haar schouder laat rusten (dat moest na
de eerste treffer zijn geweest), en enige
tientallen meters verder schiet het hoofd
van Kennedy opeens met een klap achteruit, en zelfs schijnt een deel ervan achter
op de auto te zijn gevallen: de ware reden
voor mevrouw Kennedy om achter op die
auto te klimmen.
Een leuk gezicht was het niet. Ik zat ernaar te kijken met de gedachte dat dit alleen de moeite loonde als door nauwkeurige waarneming alsnog kon worden vastgesteld dat het allemaal gezichtsbedrog is geweest en dat Kennedy helemaal niet dood
is. Maar hij is wel degelijk dood, zelfs vermoord, en als het vertonen van dit filmpje
de stoot kan geven tot een hernieuwd onderzoek (Spraque verwacht eenzelfde
sneeuwbaleffect van nieuwe getuigenissen
als in de Watergate-affaire), dan had dit
voyeuristische kijken ernaar toch nog nut.
Omdat het uitermate verbazingwekkend is
dat deze beelden nu pas, zo veel jaar na de
22e november 1963, in de openbaarheid
komen, lijkt me dat buiten twijfel.

137

Amsterdam

Wij krijgen steeds sterker de indruk dat
de kwalijke sfeer van Watergate niet pas
intrede in de Amerikaanse politieke praktijk heeft gedaan ten tijde van de laatste
verklaringen. De CIA als spionagedienst
voor het buitenland lijkt in een verder verleden binnen Amerika zelf bedenkelijke
activiteit te hebben ontwikkeld.
Onze redacteur in Washington wijdde
daar zaterdag een opmerkelijke publicatie
aan (onze voorpagina met „Speelde CIA rol
in moord op Kennedy’s?”). Via een onzer
andere goed ingevoerde medewerkers,
Willem Oltmans, heeft de NOS de beschikking gekregen over nog nooit vertoonde
filmbeelden over de aanslag op president
John Kennedy in Dallas.
Wij raden een ieder aan woensdagavond die fragmenten aandachtig te volgen. Zij versterken de twijfels die onze berichtgeving van zaterdag opriep.
Tegen de tijd dat de 55 minuten duren-
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Gisteravond belde ik Loet Kilian in Antwerpen. Hij was door
1/3 van zijn geld heen. Ik vond hem erg vreemd. Hij was in
twee weken met het theoretische gedeelte klaar. Maar het vliegen vormde een probleem want er waren zoveel kandidaten.
Ik raakte van streek van zijn reacties, maar ik was zelf door alles
vrij nerveus, ik had hem beter niet kunnen bellen.
Ik kon helemaal niet close tot Peter komen. Al mijn omhelzingen tegenwoordig, inbegrepen met Peter – of Richard Thieuliette – zijn eerder plichtplegingen. Ik voel er deep down niets
meer bij, niet als vroeger. Het moet Peter ook niet zijn ontgaan. Probeerde hem vanuit Heathrow op Amerbos te bellen,
maar hij sliep zeker nog. Vlak voor mijn vlucht naar Washington kreeg ik hem toch nog even aan een krakerige lijn. Zijn
laatste woorden waren: „Ik zal goed op je huisje passen.” Plus:
„Heb het maar fijn.”
Er is weer eens een rel over prins Bernhards eigenmachtige optreden, ditmaal in Mexico. De Herald Tribune meldde 4 februari
dat PB tijdens een particulier bezoek aan Mexico-City in gesprek met president Luis Echeverria had verklaard dat het koninkrijk de hele olieproductie van Mexico wilde opkopen.
Han Hansen schreef vanmorgen in de Volkskrant dat het kabinet-Den Uyl slechts had ingestemd met een prinselijk promotiebezoek aan Colombia en Venezuela. Dus wat spookte hij
precies in Mexico uit en waarom bazuinde hij dit vrij absurde
plan rond? Prins Bernhard doet maar raak, zoals ik eerder aangaf met bijvoorbeeld het aanbieden van een gouden olifant aan
meneer Mobutu in de Kongo. Er zijn natuurlijk prompt vragen gesteld in het parlement aan de ministers Van der Stoel en
Lubbers. Stan Huygens bagatelliseert de zaak in De Telegraaf
door haar af te doen als „linkse agitatie”. Jan Blokker spreekt in
zijn commentaar over „marchanderen” van Bernhard ten behoeve van de Shell in Mexico en waarom Carel Enkelaar er
niet voor zorgt dat we via televisie meer details hierover te weten komen. Het zou wel eens kunnen dat Bernhard intussen
voor goedkopere olie heeft gezorgd dan Lubbers, aldus Blokker. Je krijgt de indruk dat Bernhard precies doet waar hij zin
in heeft, pro forma onder controle van de regering staat en lekker zijn eigen parcours volgt.
Hoe komt het dat een boek met de verheven titel The Inner
Presence, Recollections of my Spiritual Life van Francois Mauriac212
het effect van een klap in je gezicht heeft en de auteur vrijwel
onmiddellijk als een lightweight overkomt. „As for a writer, he
212 Francois Mauriac, The Inner Presence, Recollections of my Spiritual Life, Bobbs-Merrill Company, New York 1968, p. 20.
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213 Ik ben nu zelf 66 jaar als ik deze notitie terugvind en denk er nog altijd precies hetzelfde over. The inner life is in full movement (bij mij) and everything happens.
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has the illusion of being constantly on display in his books, his
plays, his journalistic pieces. For him there is the continual
contrast between the personage who functions outside and the
creature he knows himself to be.” Misschien ervoer Mauriac
dit aldus, maar voor mij is een dergelijke gespleten beleven van
mens- en journalist-zijn onvoorstelbaar. Ik geloof het ook niet.
Schrijven en Zelf-zijn zijn één en ondeelbaar en behoren dit
ook te zijn.
Zoals Mauriac over zijn moeder schrijft is in hoge mate pathologisch. „My heart was heavy. My mother did not know that it
was a renewed grief for me every morning, the thought of being seperated from her during the whole day.” Dat is te veel
van het goede. Iets anders is dat ik van veel spijt heb waar het
mijn ouders betreft. Als zij nog leefden zou er veel goed te maken zijn. Ik bedenk me dat mam eigenlijk geen brieven van haar
zuster tante Jetty bewaarde, misschien een enkele, terwijl brieven van haar twee beste vriendinnen, haar schoonzuster en anderen er wel allemaal waren.
Mauriac schreef toen hij zestig was: „The inner life no longer
has movement (...) nothing happens anymore.” Ik vind dat
complete onzin. Ik kan me niet voorstellen dat een inner life
ooit tot stilstand zou komen.213 Dan herinnert hij zich uit zijn
jeugd Sans Famille van Hector Malot, met Rémi en mère Barbarin. Ik weet alleen nog hierover dat we in 1936 met onze
ouders in het Cap Martin Hotel logeerden aan de Rivièra – en
ik was tien jaar gedurende die paasvakantie – dat we in Nice
die film hebben gezien waarover ik vreselijk heb gehuild.
Vreemd dat zoiets je een leven lang bijblijft.
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Statler Hilton, Room 762
Heb bij aankomst het allereerst Peter op Amerbos gebeld. „Wat
lief... een echte verrassing,” zei hij. De televisierubriek van de
NRC had vraagtekens bij de Zapruder-film gezet maar verder
meldde hij „niets lulligs”.
Henk Leffelaar van de GPD vertelde Den Vaderland Getrouwe te
hebben gelezen. In de stafvergadering op de ambassade was de
passage aangaande dr.ir. S.H.A. Begemann ter sprake gekomen
– de man die met leugens opzettelijk mijn contacten in het Congres had verziekt – en Leffelaar meldde: „He is still boiling mad
about it. Een zeer ambitieus mannetje, maar hij is niet stom.”
Dit laatste kan ik me niet voorstellen, na wat hij tegenover mij
probeerde uit te halen. Omdat ik ergens over „flapdrollen van
Buitenlandse Zaken” had gesproken had de ambassadeur, baron Van Lynden gezegd: „Zou hij mij bedoelen?” waarop de
staf had gegiecheld.
Je wordt er meteen al weer bij het ontbijt aan herinnerd dat de
door Amerika begonnen slachtpartij in Cambodja verder raast.
Smack in het midden van de New York Times vanmorgen een opname van kinderlijken bij een door een raket getroffen school.
Sydney Schanberg meldt uit Pnom Penh dat president Gerald
Ford het Congres om 497 miljoen dollar heeft gevraagd om de
frisch fröhliche Krieg in Cambodja vooral door te kunnen laten
gaan. Amerikaanse dagbladen zijn vrijwel non-stop sinds 1945
opgesmukt met oorlogsplaatjes want de minds van Washington
hebben maar één doel: het militair-industriële complex aan werk
te houden, want zou er immers niet meer worden geschoten
en gemoord dan dondert de Amerikaanse economie in elkaar.
Het is diep beangstigend.
Mauriac filosofeert over de dood. Ben er niet van onder de indruk. Hij zegt dat André Gide op zijn sterfbed werd gevraagd:
„Are you suffering?” Hij antwoordde: „Yes, the struggle between reason and unreason continues.” Mauriac: „ (...) the
most famous authors die alone, and their last words are heard
by no one.”
140
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Washington
Jack Anderson meldt dat de CIA de typewriter van Philip Agee214
van een afluisterapparaat had voorzien. De hemel mag weten
of dat op Amerbos ook het geval is. Dat mijn huis wordt afgeluisterd staat vast. Volmaakte onzin.
Ik wilde Peter bellen en vroeg een operator Amerbos voor me te
draaien. „Amsterdam is that in Greece?” vroeg zij.
Probeerde professor Justus van der Kroef in Bridgeport te bellen, maar zijn nummer thuis is gewijzigd en bij navraag op de
universiteit wilde men mij niet helpen. Hij kan barsten.
Ontmoette kolonel L. Fletcher Prouty, een voormalige liaisonofficier tussen de CIA en het Pentagon van 1955 tot 1963. In
zijn boek The Secret Team215 schreef hij: „I was one of those
briefing officers for contacts between the CIA and the Department of Defense on matters pertaining to the military support
of the Special Operations of the CIA. Special Operations is a
name given in most cases, but not always, to any clandestine,
covert, undercover, or secret operations by the Government or
by someone, US citizen or a foreign national (...). It is usually
secret and highly classified.” In het voorwoord zegt hij verder
voornamelijk met Allen Dulles en John Foster Dulles te hebben
gewerkt, evenals met diverse ministers van Defensie en voorzitters van de chefs van staven. Hij herinnert er aan dat Henry
Kissinger ook eens een briefing-officer is geweest.
Fletch was een vriendelijke Virgina country squire. Groot nieuws
kwam er niet uit, maar door het feit hij uitzonderlijk op niveau
geïnformeerd was, kon ik toch een aantal zaken in een kader
plaatsen. Hij legde het voornaamste accent van alles wat hij
vertelde op de illegale activiteiten van de CIA. De ellende is be214 De voormalige CIA-agent die zich een leven lang uitsloofde om de gangsterpraktijken van de CIA aan de kaak te stellen.
215 L. Fletcher Prouty, The Secret Team: The CIA and its Allies in Control of the US and the
World, Prentice-Hall Publishers, New Jersey, 1973.
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York, Pennsylvania
Voorafgaande aan mijn lezing om 14.00 uur lunch met zeven
dames van de Woman’s Club. Barbara Applegate boekt mij nog
altijd, maar nu voor Eastman Boomer Management in New
York. Zo’n happening met bejaarde vrouwen is een ware ramp.
Alles verliep verder normaal.
Neem de bus terug naar Washington. Er is een prachtige avondlucht. Ik duik weer in Mauriac. Een ster verbaast me altijd
weer. Vooral a lonely star on top of the 22 sky.
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gonnen onder de regering-Eisenhower, die Richard Nixon de
vrije hand gaf om als voorzitter van „Special Group 5412” de
CIA-invasie van Cuba voor te bereiden met alle desastreuze gevolgen van dien. JFK nam die operatie klakkeloos over en haalde het meest gigantische bakzeil van zijn regeringsperiode bij
de Varkensbaai op Cuba. „Direct na dit débacle,” aldus kolonel
Prouty, „begonnen de Kennedy’s een diepgaand onderzoek
naar wie in hemelsnaam de sleutel tot deze vervloekte operatie
in handen had gehad. Robert Kennedy heeft in die dagen urenlang op zijn bureau gezeten, zonder vrijwel een woord te zeggen, om te luisteren naar een stroom van deskundigen en getuigen. Intussen selecteerden de toenmalige directeur van de
CIA, Allen Dulles en generaal Maxwell Taylor, wie er voor
Bobby zouden verschijnen...”
Twee maanden later tekende JFK twee memoranda, NSAM 55
en 57, waarin hij bepaalde dat alle door de VS uit te voeren militaire operaties, inbegrepen die van de CIA, voortaan zouden
vallen onder de gecombineerde chefs van staven. Zoals Prouty
het formuleerde: „Kennedy zag er op toe dat alle mogelijk
clandestiene operaties van de CIA onder verantwoordelijkheid
van de normale bevelvoering van het Pentagon zouden komen.” Kolonel Prouty vertelde: „Ik was de verantwoordelijke
officier, die deze decreten bijvoorbeeld aan de toenmalige voorzitter van de chefs van staven nader diende toe te lichten.” Het
ging om generaal Lyman Lemnitzer. Deze gaf openlijk toe: „Ik
kan het gewoon niet geloven, maar hier weet ik helemaal niets
van.” Fletch benadrukte dat het hier om de man die de hoogste
militaire rang in de VS bekleedde ging, die geen Ahnung had
wat de CIA aan clandestiene militaire operaties uitvoerde.
„Op 2 oktober 1963 keerden minister Robert McNamara en
generaal Maxwell Taylor van een inspectiereis naar Vietnam
terug. Zij overhandigden JFK een rapport waarin de mogelijkheid van het vermoorden van president Ngo Dinh Diem en
diens broer Ngo Dinh nu openlijk werd geopperd. Op 5 oktober 1963 seinde het Witte Huis naar ambassadeur Henry Cabot Lodge in Saigon om vast een begin te maken met het leggen van contacten met mogelijke coupgeneraals. Vier weken
later werden Diem en zijn broer door de CIA vermoord. Nog
eens vier weken later werd JFK in Dallas om zeep geholpen en
LBJ zat op het Witte Huis. Deze laatste zou de oorlog in Vietnam pas werkelijk op volle toeren laten gaan draaien. Eigenlijk
was alles wat Fletcher Prouty vertelde zo diep onthutsend omdat hij feitelijk voor me duidelijk maakte wat er de laatste jaren
vanuit Washington zoal in de wereld is ondernomen aan de
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216 Later zou hij proberen zijn misdadige parcours uit te wissen door de leiding van de
Wereldbank op zich te nemen.
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meest smerige moordpraktijken. CIA-directeur Richard Helms
zit ook voortdurend te liegen wanneer hij door het Congres
wordt ondervraagd, zoals over pogingen om Fidel Castro te
vermoorden.
„Ik ben in een positie om te verklaren,” aldus Prouty „dat Helms
wel degelijk op de hoogte was van plannen om Castro te vermoorden. Hij had nagenoeg de volledige controle over alle
clandestiene operaties tegen Cuba in die dagen. Helms was namelijk toen de voornaamste assistent van Richard Bissell, de directeur van het departement van dirty tricks van de CIA. Mij is
toen verzocht een vliegtuig van de luchtmacht beschikbaar te
stellen om twee agenten op een weg nabij Havana af te zetten.
Deze moordenaars in spe waren uitgerust met geweren met telescopische lenzen. Zij zouden Castro vanuit een gebouw,
waar hij iedere dag langsreed, dood moeten schieten. Ik zond
een klein toestel met vijf zitplaatsen en het keerde veilig op de
luchtmachtbasis Eglin in Florida terug. Ik meen me te herinneren dat beide mannen voor zij Havana bereikten reeds werden
gearresteerd.” Hij benadrukte dat de sjah van Iran al sedert
1953 een CIA-boy was geweest – amice van prins Bernhard –
wiens bodyguards door de CIA worden getraind en in de gaten
gehouden: „zoals met koning Hoessein van Jordanië, koning
Hassan van Marokko en tot voor zijn dood met Ngo Dinh
Diem het geval was.”
Zelden voelde ik me meer doordrongen van de smeerlapperij
op grote schaal door een lange reeks zogenaamde keurige heren van goede naam en faam, die zich in werkelijkheid in alle
richtingen als ordinaire gangsters gedragen. Wie zou hebben
kunnen denken dat een man als Robert McNamara zich met
moordpraktijken zou inlaten? 216 Kolonel Prouty zei nog iets uitermate belangrijks. Hij herinnerde er aan dat de Watergate-affaire ontplofte, nadat een getuige, Alex Butterfield, naar voren
kwam die vertelde dat de hele zaak op tape stond. Dit gegeven
gaf de doorslag. „Ik ben er namelijk nog altijd van overtuigd,”
aldus Prouty „dat de zogenaamde doorbraak in Watergate door
twee totaal onbekende journalisten van de Washington Post (Bob
Woodward en Carl Bernstein) doorgestoken kaart is geweest
om zaken van oneindig veel groter belang vooralsnog onder de
kurk te houden.” Prouty is er van overtuigd dat nu de Commissie van senator Frank Church de CIA gaat doorlichten er maar
een getuige nodig is in de klasse van Alex Butterfield „en dan
zullen de onthullingen van Watergate op een zondagmiddag-
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picknick lijken in vergelijking met wat we dan te weten zullen
komen.”217 Kolonel Prouty hoopt dat eindelijk uit zal komen
welke maffiapraktijken er door de CIA in de wereld worden
uitgehaald zonder zich om God noch gebod te bekommeren,
opdat wat JFK zich had voorgenomen te doen, hier paal en perk
aan te stellen, alsnog kan worden uitgevoerd.
Ik ontmoette Eric Boogerman, met wie ik indertijd op de redactie van het Algemeen Handelsblad heb gezeten onder dr. Anton Constandse. Hij is nu NRC-correspondent hier. Hij liet zich
ontvallen: „Ik hoop dat Spoor deze keer meer geluk heeft met
je informaties, want hij is laatst immers vreselijk uitgegleden
met die Indonesische affaire en die brieven van Sukarno aan
Dewi?”
„Wat?” riep ik uit.
„Ja, dat hoorde ik tenminste in Nederlandse journalistieke kringen.”
„Man, je kletst uit je nek.”
„Ja, ik weet er verder ook niets van.”
„Dan is het dubbel zo gevaarlijk om dergelijke onzin klakkeloos te herhalen.”
„Ik zie wel dat je nog niets bent veranderd.”
„Nee, jij ook niet. De brieven van Sukarno spraken voor zichzelf, waren een primeur van de eerste orde. De rotzooi die er
omheen ontstond was opzettelijke sabotage om dit materiaal
uit André Spoors bureau bij de NRC te laten verdwijnen, wat
aan Dewi geretourneerd had moeten worden.” Boogerman
leek me in 1953 al geen hoogvlieger, vandaar dat hij nu voor
niemand minder dan Spoor in Washington zit.
Later ontmoette ik Henk Leffelaar van de GPD. Geen van beiden, noch Boogerman, noch hij, wisten wie kolonel L. Fletcher Prouty was, ik heb ze maar verder niet wegwijs gemaakt.
Wat me wel interesseerde was dat Henk vertelde eens een mysterieuze ontmoeting met de BVD in het Metropole Hotel in
Brussel te hebben gehad – in het grootste geheim natuurlijk –
waar hem werd aangeboden de redactie van een Newsletter op
zich te nemen die zakelijke en industriële geheimen uit westerse landen zou verspreiden met het doel de Sovjets om de tuin
te leiden en op een dwaalspoor te brengen. Moet je nagaan. Ik
adviseerde hem dit verhaal maar niet teveel rond te strooien
omdat het bewees waar de BVD hem voor aanzag, namelijk een
gullible guy die voor dergelijke spionagekarretjes zou kunnen
worden gespannen. „Waarom denk je dat ze mij zoiets nooit
217 In juni 1975 hebben de GPD-bladen een groot opgemaakt interview van mij met kolonel Fletcher Prouty gepubliceerd.
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Washington
Ben zeer onvoorzichtig geweest. Toen ik de vertegenwoordiger van Peking, Huang Chen – die in 1957 in Jakarta was –
niet telefonische kon bereiken heb ik vlug een briefje geschreven, dat Barbara Applegate voor me per expresse heeft verzonden. Ik denk nu dat het op de ambassade van Formosa terecht
is gekomen, wat eigenlijk zeer vervelend is.
Er is enig kabaal ontstaan over de benoeming door senator
Frank Church van William Miller als directeur van de senaatscomité die de CIA gaat onderzoeken. Hij wordt door velen als
te links gezien. Op Fords Witte Huis heeft men al gezegd:
„This is an absolute disaster.”218
Joseph Kraft ken ik al vele jaren, nog uit de tijd van het gevecht
over de vrijheid voor Algerije in de VN waar hij zich met verve
voor inzette. Ook hij schrijft ter gelegenheid van het feit dat
Ford nu zes maanden president is: „No one, to be sure, could
possibly mistake Mr. Ford for Mr. Nixon. For one thing, Mr.
Ford is an honest man.” Hoe krijgt hij deze woorden uit zijn
strot of op papier? „Mr. Ford seems free of personal hangups,”
aldus Joe Kraft. Het is gewoon aantoonbaar dat Ford net zo
vrolijk met de leugenaars in het Washingtonse meeheult als Nixon en de rest. Waar komt dit fabeltje over Ford toch vandaan?
Tom Brokaw van NBC-televisie heeft op de buis Ford recht
voor zijn raap de vraag gesteld of hij dacht dat hij slim genoeg
was om president te zijn. Een Harris-poll heeft aangetoond dat
slechts elf procent van het publiek van mening is dat Ford de
competentie bezit om leiding te geven aan de Amerikaanse
economie.
218 The Washington Post, 9 februari 1975.
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hebben aangeboden?” vroeg ik Henk, die ik overigens (als een
in Indië geboren collega) aardig en sympathiek vind.
Henk had wel een bezoek aan Bernard Fensterwald van de onderzoekscommissie over Dallas gebracht, maar verdacht zijn
comité van CIA-bindingen. Fensterwald heeft Henk wijsgemaakt dat hij aanwijzingen had dat George de Mohrenschildt
enkele weken na de moord op JFK op de Bahama’s een geldbedrag in ontvangst had genomen. Ik waarschuwde hem geen canards van Fensterwald te publiceren om zijn eigen geloofwaardigheid niet in de waagschaal te stellen.
Vanavond zag ik de film Deep Throat; een horreur. A civilization in decline.
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Om 13.00 uur bezocht ik mijn oude vriendin Hella Pick van
de Manchester Guardian in haar flat in Georgetown. Ik had haar
sedert 1968 niet meer gezien. We raakten vrijwel meteen in
een onaangenaam gesprek. De Club van Rome deed meer
kwaad dan goed, zei zij. Er waren belangrijker zaken te regelen
dan primitieve voorspellingen over computer simulations in de
economie. Er waren meer dan zeven miljoen werkelozen in de
VS. Dat was andere koek. Er zouden bloody riots komen deze
zomer. Zij was gewoon agressief. Toen ik over de CIA en Dallas
begon zei ze nota bene: „I have no doubt, that you have had
your CIA connections...” Ik was met stomheid geslagen. Ik
dacht ze is mesjoche geworden.219 De Zapruder-film had zij niet
gezien en volgens haar was het niet te bewijzen dat Dallas een
samenzwering was geweest. Henry Kissinger was geen crook, hij
had slechts herhaaldelijk bad judgment getoond. „How can you
call Gerald Ford dishonest, because he believed Lee Harvey
Oswald killed JFK?” riep zij uit.
„Ford is hardly anybody: he was a member of the Warren
Commission: he used his position as politician to fool everybody, because he did not write that he believed Oswald killed JFK.
Ford said Oswald did. Period.”
Later zijn we in een Franse bistro in de buurt wat gaan eten. Zij
zou er de voorkeur aan geven niet in de VS te wonen. Ze was
zo vriendelijk me op National Airport af te zetten.
Er is een boek verschenen, The Chinese Secret Service220, door
Richard Deacon, een pseudoniem voor een Britse journalist.
Wie zegt me dat Deacon geen Henk Leffelaar is, die zich in tegenstelling tot hem wel door de CIA of wie dan ook heeft laten
gebruiken. Mijn oude vriend Liao Ho-shu wordt genoemd als
een der belangrijkste defectors der laatste jaren. Hoofdstuk 33,
pagina’s 413-425 is aan hem gewijd. Deze passage gaat voornamelijk over de fameuze lasseraffaire uit 1966221. Volgens Deacon bemoeiden de BVD, de CIA en de sovjet-GRU (militaire inlichtingendienst) zich met die affaire. Op 24 januari vroeg de
heer Liao – nog gekleed in pyjama – politiek asiel in Den Haag
en op 5 februari werd hij door de CIA naar Amerika overgebracht en dook onder. Hij vreesde door de Chinese geheime
dienst te zullen worden vermoord. Ik verbaas me steeds minder
over wat zich in deze wereld afspeelt.
Ik race door Mauriac, want ik vind hem oppervlakkig en ver219 Vrijwel iedere dag van mijn leven is gedocumenteerd: hoe zou ik CIA-connecties
moeten hebben. W. Verrips?
220 Richard Deacon, The Chinese Secret Service, Taplinger Publishing Company, New
York 1974.
221 Zie Memoires 1966 – 1967.
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10 februari 1975

New York
Broer Hendrik is vandaag 53 jaar geworden.
De New York Times pleit voor het in de hand hebben der dualiteit in de menselijke natuur die zwalkt tussen de gave om te
scheppen en positief bezig te zijn en de parallelle capaciteit om
te vernietigen en te doden. Dan slepen ze er Norbert Wieners
boekje The Human Use of Human Beings bij wat als een tang op
een varken slaat (behalve de titel misschien). Wat het blad te
elfder ure na bijna vijftien jaar moord en doodslag in Vietnam
en Cambodja benadrukt is „ (…) that each life is precious”. In
plaats van dat de bonzen in politiek Washington over „a widow’s
grief and a soldier’s knifing pain” denken en spreken, wordt er
door Ford en Kissinger slechts over national security geredekaveld. Daar zijn ze bij de Times wel laat achter. „There are no
abstract humans. There are no cheap minds or cheap bodies.
There are persons. Every one of them holds his or her own life
dear. Everyone of them looks rather like the face each of us sees
in the mirror.”222 Wat mij betreft had deze krant mogen inlassen dat het niet aangaat voor blanken, gesteund door zwart
Amerikaans kanonnenvlees aan het andere einde van de wereld
een massaslachting onder bruine Aziaten aan te richten door eigen verziekt denken over national security want bruine human
beings likewise have no cheap minds or cheap bodies! Maar dat staat er
niet bij.
Intussen heeft Richard Nixon zijn overgangsstaf en medewerkers verloren nu de eerste zes maanden na zijn aftreden voorbij
zijn. De voorpagina van de Times drukt een medelijdenwekkend plaatje af van Nixon wandelend in het veld, „Lonely and
ill.” Ja, ja, erg zielig. „Still insisting that despite errors of judgment, that he is innocent of any criminal wrong doing,” aldus
meldt Everett Holles.223
222 Editorial, 9 februari 1975.
223 The New York Times, 8 februari 1975.
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velend. „Fifty years of reading: what remains of it?” vraagt hij
ergens. Hij had zich enigermate in neurobiologie moeten verdiepen. Hij moet de pest aan Gide hebben gehad. „To those,
like André Gide, who worry to the very end about keeping up
with current happenings and culture I want to say: ‘Cannot
you see that you are porous and that the old cracked pitcher
can retain nothing?” Onzin. Mauriacs hypochondrie is not my
cup of tea.
Neem een kamer in de Van der Bilt YMCA aan 47th Street.
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Anthony Lewis wijst er op dat marionet Nguyen Van Thieu de
afgelopen twee jaar pertinent heeft geweigerd zich aan de Parijse vredesakkoorden inzake Vietnam te houden. Hij verbood
zelfs om ze in de pers te laten afdrukken. Alsof Nixon en Kissinger dit niet hebben geweten! Lewis benadrukt dat Kissinger,
terwijl hij zich tegenover de wereld voordeed als vredesstichter
het prima vond dat de oorlog verder gewoon doorging, alleen
sneuvelden nu voornamelijk de ingehuurde Zuid-Vietnamese
jongens als veredeld Amerikaans kanonnenvlees. „Henry Kissinger would rather have war,” aldus commentator Lewis, „than
any visible political alternative.” Lewis constateert: „An American Secretary of State is deliberately holding back a process
that might lead to the end of a gruesome war,” en zo is het natuurlijk precies. Kissinger is waarschijnlijk een der grootste rotzakken, die de Amerikaanse buitenlandse politiek ooit heeft
opgeleverd. Nixons briljante keuze!224
Der Ring des Nibelungen, de eerste maal in 1876 in Bayreuth opgevoerd, zal voor het eerst weer door de Metropolitan Opera
ten gehore worden gebracht. Sinds Hitlers Götterdämmerung in
de bunker in Berlijn in 1945 werd deze cyclus dermate met de
nazi’s vereenzelvigd dat men aarzelde haar uit te voeren. Er
wordt al honderd jaar gefilosofeerd over de betekenis ervan.
Nietzsche dweepte eerst met Wagner en dat bekoelde later
blijkbaar. Shaw schreef een perfecte kritiek op Ring of the Nibelungs genaamd The Perfect Wagnerit. Zou ik graag willen lezen,
maar dat betekent eerst luisteren naar vier avonden Wagner:
Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried en Götterdämmerung, volgens de Times bijna 14 uur muziekgenot.225 Geen wonder dat
Wagner 26 jaar (1848-1874) aan deze tour de force werkte. Wat
weten we toch bitter weinig.
Wat is truth-language? De stelling dat de droom van onze hedendaagse cultuur zou zijn: „to invent a kind of speech enabling us to be understood deeply, fully, as if all our partial selves
had suddenly become transparent and an unlimited message
emerged.”226 Als dat eens waar kon zijn. Whitman, Rimbaud,
Lawrence en zelfs Yeats gingen er van uit dat zij het geheim van
„een tweede taal” beheersten. Deze truth-language zou zelfs kunnen dienen als een vorm van therapie om de in de wereld opgelopen „wonden” te helpen helen. Marc Kaminsky heeft over
dit onderwerp een boekje geschreven en stelt dat „the poem
begins with the beginning of the person’s true talking.” Ik heb
224 The New York Times, 10 februari 1975.
225 The New York Times, Peter Davis.
226 The New York Times, Payl Zweig, 9 februari 1975.
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227 Newsweek, 10 februari 1975..
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hier moeite mee, want voor mij zijn gedichten juist geforceerde kronkelpaden kunstmatig door de ziel in samenwerking met
de mind aangelegd.
Paul Zweig vertelt een anekdote over Jean Jacques Rousseau:
„as an old man persecuted and more than a little mad,” die er
plezier in had zichzelf midden in een passage te onderbreken,
waarbij hij de lezer de vraag stelde zich een wereld als de onze,
in alle opzichten, voor te stellen: „except that in it the impressions of nature are more penetrating. The inhabitants of this
world resemble us in every way, yet they experience a greater
closeness to the world and to each other. Even their language
hugs the truth effortlessly. It speaks directly from the heart, so
that seeing, knowing and loving become one. If we could only
speak such words, Rousseau sighed, we would let the truthlanguage emerge.” Ik denk dat gezien het feit dat minds vanaf de
geboorte worden vervuild met de meest irrationele onbedaarlijke onzin en wanbegrippen, die geen enkele verbinding hebben met de realiteit van de Umwelt, er nooit een enkele kans is
op het ontstaan van een truth-language via gedichten of op welke andere manier ook. De oorsprong van het apparaat dat mind
heet is al naar de knoppen voor de baby de kans heeft gekregen
een mensje te worden.
Newsweek meldt dat de leeuw van Judah, keizer Haile Selassie
van Ethiopië (82), tegenover bezoekers in het Menelik paleis
te Addis Ababa – waar hij nu dan weer woont – doet alsof hij
nooit werd afgezet. De bedienden spreken hem ook nog steeds
aan met your imperial majesty.227 Dit kan verder ook geen kwaad.
Toen ik tegen Hella Pick zei dat het me was opgevallen dat senator Henry Jackson aan de coup van 1965 in Indonesië had
gerefereerd als een veiligheidsmaatregel om Amerikaanse troepen in de rug te beveiligen (in Vietnam) antwoordde zij: „My
God, who talks about Indonesia these days (...)!” En dat is dan
een der meest prominente journalistes van het Verenigd Koninkrijk. De BBC roept haar er ook altijd bij om „commentaar”
op de wereldverhoudingen te geven.
Mora Henskens, mijn oude vriendin, loodste me de VN in. Ik
kreeg alle noodzakelijke prikken voor een bezoek aan Singapore en Sri Lanka: pokken, cholera en tyfus. Voel me er ellendig door. Sprak met Mora weer over mijn milde neiging toch
voor nageslacht te willen zorgen. „Ik wil wel,” zei ze. Ze is wel
erg opgeblazen en gezet geworden, helaas. Het oog wil tenslotte ook wat.
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Neem een treintje naar Rahway in New Jersey voor een bezoek aan Merck & Co. Amerikaanse treinen bevinden zich
veelal nog in het stadium van het boemeltje dat wij voor de
oorlog van Den Dolder naar Baarn namen om naar het lyceum
te gaan.
Tonie Knoppers en een andere heer ontvingen me vriendelijk,
maar alles wat Tonie me eerder had gezegd, bleek thans niet
meer geldig. Merck dacht er niet over om in de USSR te investeren, laat staan om knowhow te verkopen, terwijl een joint-venture ook niet on the cards was. Chemische industrieën vestigden
zich inderdaad in de Sovjet-Unie, maar farmaceutische bedrijven als Merck en ACF dachten er niet over. Tonie kletste maar
wat, ook tegen ambassadeur Romanov, en Romanov en ik in
commissie tegen dr. Jermen Gvishiani. Toch zie ik Knoppers
als een verstrooide professor, niet als een flessentrekker zoals de
meeste mensen zijn. Later reed hij me naar het station in Cranford. Hij vertelde dat de huidige Chairman of the Board een
bastard was, vandaar dat hij was weggegaan. Maar hij ontvangt
een uitstekend per diem consultancy fee.
Vanavond vertoont ABC-televisie The Legend of Lizzie Borden
naar een televisiescript van mijn oude makker William Bast.228
John O’Connor looft Bills werk in een recensie vanmorgen in
de New York Times. Ik heb ernaar gekeken, maar voelde me te
ziek om de film in me op te nemen.
11 februari 1975

Voel me nog ellendig. Stuurde twee kaarten naar Peter. Kocht
voor broer Theo’s verjaardag Jacob Bronowski’s The Ascent of
Man. Voor mezelf de memoires van Malcolm Muggeridge en
een boek over Balzac.
Gerald Ford gaf vanavond een persconferentie op televisie. Hij
herhaalde voor de zoveelste keer dat hij het noodzakelijk achtte om het regime in Saigon met 300 miljoen dollar te helpen
„so that they can fight aggression by North Vietnam.” Hij herinnerde er nog even aan dat de VS reeds 55.000 soldaten aan het
Vietnamese avontuur hadden opgeofferd, over het leven van
invaliden en permanent verminkten wordt nooit gesproken –
laat staan over Aziatische slachtoffers die zich voor het Washingtonse karretje hebben laten spannen. Verder veel geklets in
de ruimte, erom heen draaien en zoals gewoonlijk zo min mogelijk werkelijke informatie verschaffen.
Lad Johnson, de secretaris van de Indonesische Kamer van
228 Zie Memoires 1953-1957 en volgende delen.
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12 februari 1975

De sneeuw valt met pakken neer en er is geen kans om naar
Boston te vliegen. Heb Henry Richardson ingelicht, die teleurgesteld leek. Ga zo gauw mogelijk.
Putnam & Sons heeft nu mijn eerste serie Club van Rome-gesprekken in een pocket edition uitgebracht. Prima.
Telefoneerde met Dries Ekker, de voormalige journalist die
door Luns werd beloond met een post binnen het ministerie
van Buitenlandse Zaken, toen zijn persbureautje op de fles ging.
Ekker was de man die in 1958 schandalige leugens over mij in
Het Parool schreef en met wie ik tot mijn ongenoegen in 1966
een ontmoeting had in de bungalow van president Sukarno te
Bogor. Nu schijnt hij op de post te zitten van een andere lamstraal, Sjef van den Bogaert, die mij het leven zuur maakte in de
dagen dat de Nieuw-Guinea-kwestie in de VN speelde.229 Ik geloof dat deze Ekker zich zowaar een BZ-accentje heeft aangemeten. Hij schijnt nu naar de ambassade in Washington te worden overgeplaatst. Ik vroeg hem wat hij wist van het bloedbad
in Mexico City in 1968 toen een aantal studenten in koelen
bloede door de politie werden vermoord. Hij was in die dagen
persattaché in Mexico. Hij geloofde wel dat Luis Eccheveria,
als minister van Binnenlandse Zaken, erbij betrokken was geweest, maar hij noemde het „onjuist” om hem voor de moord
op de studenten verantwoordelijk te houden. Wanneer de minister, die over de politie gaat, van geen wanten weet, wie is er
dan verantwoordelijk?
229 In 1991 zou ik een telegram in handen krijgen van deze man aan minister Luns dat
ik „beschonken” in de VN rond zou hebben gelopen. Ik, die absoluut nooit drink.
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Koophandel in Wall Street kwam naar Mora Henskens’ flat. Ik
ken die goede man nu bijna twintig jaar. Hij is even verontwaardigd als ik over het regime in Jakarta en noemt het „een
fascistische dictatuur”, evenals het regime van Lee Kuan Yew
in Singapore. Arnold Brackman was een week in Indonesië geweest en had in de New York Times geschreven dat er „internal
peace” heerste in Indonesië. „He is an ass,” zei Lad, wat ik al
jarenlang weet.
Mora vertelde dat een familielid van Luns, baron Van Heemstra, advocaat ergens in Manhatten, haar had gevraagd of zij bereid was bij het secretariaat van de VN – waar zij tenslotte een
prominente positie heeft – voor de CIA te spioneren. Zij had
geantwoord: „Nooit!” Ik adviseerde haar voorzichtig te zijn
aangezien het voorstel van meneer Van Heemstra op zichzelf
een valstrik zou kunnen zijn.
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Zag Shampoo met Warren Beatty en de sterren Goldie Hawn,
Julie Christie en Lee Grant. Niemendalletje, maar pleasant entertainment.
13 februari 1975

Anthony Lewis wijst erop hoe Kissinger, toen hij voor Nixon
in 1969 naar Washington kwam, in een serie geheime gesprekken met ambassadeur Anatoly Dobrynin er op had gewezen dat
Washington niet zou aarzelen „to destroy North Vietnam if
necessary – necessary to preserve a non-Communist Government in Saigon.” Eigenlijk benadrukte Kissinger tegenover
Moskou dat indien men een werkelijke detente wenste, de conditie was dat de sovjets er voor zouden zorgen dat Hanoi zich
koest hield. Lewis noemt Kissingers beleid om Saigon en Pnom
Penh tegen iedere prijs uit de klauwen van communisten te
houden „the symbol of manhood in his diplomacy.” „One striking thing about the Kissinger position is how little it has to do
with the wishes of the Vietnamese and the Cambodians. They
must go on with a war, however destructive, because the end
result of the political alternative might weaken Henry Kissinger’s posture vis à vis the Soviet Union.” Lewis spreekt openlijk over Kissingers karakter. „Resentment at slippery tactics
and deception is catching up with Mr. Kissinger.” Dit zal je op
niveau in je schoenen worden geschoven. Het is bovendien
waar. Precies als Luns, maar in Holland houdt men zijn mond,
althans bijna alle journalisten doen dit. Een Anthony Lewis
hebben we in ieder geval niet.230
Bernard Weinraub bezocht mevrouw Indira Gandhi. Hij wijdt
uit over India’s betrekkingen met de Sovjet-Unie. Het is dezelfde benadering als die van Bung Karno (uiteraard). Wanneer
Weinraub haar voorhoudt dat India soms dichter tot Moskou
dan tot Washington lijkt te staan zegt zij: „Haven’t they stood
by us whenever we have needed any help? When we wanted
to first industrialize, they were the first people to help us with
heavy industry. Whenever there was any war, we have not asked for their military help, but they have stood by us.” Waar zij
natuurlijk volkomen gelijk in had was te onderstrepen dat India
en de VS beide democratieën zijn en toch geen al te vriendschappelijke betrekkingen onderhouden, wat zij verklaarde met
het voorbeeld dat voor Washington het feit dat India een democratie is nauwelijks meetelt. „It is obvious,” aldus mevrouw
Gandhi, „that in your administration there has not been much
230 The New York Times, 13 februari 1975.
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Shuttle naar Boston
Vrijwel iedereen leest de Times vanmorgen dat is toch een signaal van vooruitgang. Maar de mensen die slechts de trein naar
231 The New York Times, 13 februari 1975.
232 Later zou ik hem leren kennen via de Indonesische pianist Eduardus Halim.
233 The New York Times, 9 februari 1975.
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understanding of India. I don’t think democracy comes into it.
When you see American friendship with other countries, democracy has not really come into the picture at all.”231 Schitterend. Zo is het exact. Neem Indonesië, Chili, Kongo, Vietnam,
Korea, Formosa, om niet te spreken van de regimes in LatijnsAmerika.
Harold Schönberg232 schrijft over Gaspard de la nuit als „an incredible Neo-Lisztian challenge hypnotizing contemporary
pianists”, een stuk waar mam zo van hield. Hij vertelt dat Ravel Jeux d’eau in 1901 componeerde, toen hij nog een student
op het Parijse conservatorium was. Debussy hoorde het en bestudeerde het nauwkeurig, al had hijzelf nog weinig muziek
voor piano geschreven. Aanvankelijk waren zij goede vrienden, maar geleidelijk dreven zij uit elkaar. Op den duur wilden
zij zelfs niets meer met elkaar te maken hebben, net als Freud
en Jung. Ik zal nooit begrijpen waar dit voor nodig is. Oltmans
en Hofland? In ieder geval niet van mijn kant. Er is absoluut
helemaal niets waarop ik jaloers ben wat Hofland betreft. Hij is
hij, ik ben ik en we hebben eigenlijk niets van elkaar. Waarom
dan niet coëxisteren? Ravel en Debussy waren blijkbaar als leidende componisten van de nieuwe Franse school wel jaloers op
elkaar. Debussy kritiseerde Ravel in scherpe bewoordingen en
op zijn beurt moet Ravel gezegd hebben dat Debussy’s Jardin
sous la pluie wel verdacht veel op Jeux d’eau leek.
Van Ravel is gezegd dat hij een mysterieuze man was die als
dandy door het leven ging.233 Hij had veel vrienden, was internationaal vermaard. „He lived a quiet bachelor existence, and
the quieter he lived, the more rumors there were. He was a
jew. He was a homosexual. He was this and that. Nobody really knows, though there is no evidence at all that there was jewish blood in him,” aldus Schönberg. Debussy en Ravel waren
allebei consciously anti-Wagner. Gabriel Fauré – een andere favoriet van mij – was zijn leraar in compositie. Ravel leefde van
1875 tot 1937 „suffering from aphasia and other problems associated with brain damage.” Hoeveel jaren luister ik al niet naar
Debussy, Ravel en Fauré en geen van deze details was me bekend.
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Boston kunnen bekostigen zullen wel de Daily News meepikken.
Blader in de Amerikaanse pocketeditie van Limits to growth. Ik
zou mam hebben willen vragen hoe zij gedacht zou hebben dat
vader naar mijn boeken zou hebben gekeken.
Ontmoette eindelijk B.F. Skinner weer, ditmaal niet in zijn
huis maar in zijn betrekkelijk kleine kantoor op Harvard University. Hij was memoires aan het proeflezen. Zijn ogen moeten slecht zijn geworden. Zijn rechterbrillenglas vertoont een
versterkte lens. Hij zag er frail, thin, and very old uit. Hij droeg een
geel gestreept hemd, goedkope broek en goedkope das. Hij zag
er eigenlijk verschrikkelijk uit. Ik vertelde dat professor Masaya
Sato op de terugreis uit Amerika in Amsterdam was gestopt en
hoe hij mij tijdens het eten in het Okura Hotel op het hart
drukte dat hij, Skinner, een genie was. Hij genoot van het verhaal.
Vervolgens vroeg ik hem hoe het stond met zijn plannen naar
China te gaan, waartoe ik hem reeds enige jaren aanmoedigde.
Een redacteur van een nieuw opgericht tijdschrift had hem
verzocht die reis te maken en er voor hen over te schrijven,
maar er waren nog altijd problemen met de financiën. Hoe is
dit godsterwereld mogelijk in een land als Amerika wanneer
het om de psycholoog Skinner gaat? „Also, I have talked to a
number of people that did go,” vertelde hij, „and I think, I
know now about as much as I would have discovered by going
there a few weeks myself.” Ik stond versteld van die domme
uitspraak. Hij werkte nu vol gas aan zijn autobiografie die 700
pagina’s zou beslaan. (Ik ben in 1991 al aan 5.250 pagina’s toe).
„I am seventy years old now, and if an illness befalls me, I might
not have left the energy to do the work still ahead of me.”234 Ik
vroeg hem hoe mevrouw Skinner het maakte. „She is lecturing
at schools with slides about the various Boston Museums. She
tells the children where they can go and what they can see there. I will tell her, that you asked about her.” Ik vertelde over de
sovjetpsycholoog A.N. Leontiev, mijn nieuwe vriend in Moskou. Hij kende de naam, maar had hem nooit ontmoet. Maar
omdat ik me Leontievs kritiek op Skinner niet exact herinnerde veranderde ik van onderwerp. Je vraagt je alleen af waarom
wetenschappers van het kaliber-Skinner niet meer reizen en
daar tegenaan zitten te hikken. Ik heb zelf vrijwel vanaf het begin in 1955 als journalist permanent internationaal gereisd.
De directeur van de FBI, Clarence Kelley, heeft bekendgemaakt
234 Dit gevoel ken ik: ik ben nu (1991) 66 jaar en werk gestadig door in Johannesburg
aan de hand van dergelijke overwegingen.
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geen gehoor te zullen geven aan een verzoek van een groep
Amerikanen onder leiding van de activist en acteur Dick Gregory om het onderzoek naar wie JFK heeft vermoord opnieuw
te openen. Gregory en zijn vrienden beschuldigen de CIA van
betrokkenheid via Watergate-samenzweerder E. Howard Hunt.
Vrienden van Henry Richardson, Bob Katz en Travis Brown
(„my mother is a Huydecoper”), haalden me op Logan Airport
in Boston af. Ze vertelden dat ze eens een gesprek van dertig
studenten met B.F. Skinner bijwoonden. Na afloop ging een
van hen naar Skinner en vroeg hoe hij tegenover Z.P.G. (Zero
Population Growth) stond. Na enig over en weer gepraat
vroeg Skinner: „Are you in the Psychology Department?”
„No, professor, I am in Sociology.”
„Then what are you doing in this meeting,” antwoordde Skinner. Dat is inderdaad ten hemelschreiend, maar hem enigermate kennende, verwonderde het me eigenlijk niet.
Toen ik bij Skinner wilde vertrekken en op de lift stond te
wachten hoorde ik het gekoer van duiven. Ik opende een deur
en daar waren dozijnen van de beroemde Skinner-duiven. Vele
waren wit, overvet en zaten in lange rijen in kooien met gaas
ervoor, die zo klein waren dat zij zich nauwelijks konden bewegen. Ze pikten en schraapten de metalen boxen, waar kale
protestplekken op zaten. Een vrouw was bezig duivenshit in
een plastic bak te vergaren. Ik keek naar de arme dieren en
werd er helemaal naar van. Dat zal dan waarschijnlijk mijn laatste herinnering aan B.F. Skinner blijven. Wat kan je in godsnaam leren van neurotische, dolgedraaide duiven!
Vervolgens bracht ik een bezoek aan het zogenaamde Assassination Information Bureau van Katz en associates235. Blijkbaar
heeft Richard Sprague zich met de oprichting ervan bemoeid.
Vrijwel vanaf het begin van ons gesprek raakte ik al gedesinteresseerd. Ik geloof zeker dat de groep toegewijd en oprecht bezig is, maar er is natuurlijk niemand op een passend niveau in
Washington bereid ook maar een minuut naar deze heren te
luisteren. Het houdt ze bezig, maar het is allemaal voor niets.
Henry Richardson gaf een small party. De eerste die arriveerde
was professor David Riesman, die indertijd geen interview
voor mijn Limits to growth-boek wilde geven. Nu ontmoette ik
hem toch, de schrijver van The Lonely Crowd. Hij droeg een
tweed jasje en leek me een gedesillusioneerd en pessimistisch
mens. Maar soms had hij een warme glimlach. Toen we in een
kring stonden zei hij nogal onbeschoft: „I know you want to
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talk to me, so let’s stand over there.” We raakten in gesprek en
hij vertelde sedert 1956 zich ingespannen te hebben om te waarschuwen voor de achteruitgang van het onderwijssysteem in de
VS. Maar zijn stem was in de wildernis verloren gegaan. „Why
don’t you present your views on an urgent basis on the Op-Ed
page of the New York Times?” vroeg ik. Dat vond hij zelfs niet
de moeite waard. Hij had er geen zin meer in en zei bovendien
veel andere dingen te doen te hebben. Ik begrijp zoiets niet.
Hij noemde professor Edward Teller „the most dangerous man
in America.” Wat later in het gesprek zei hij zonder blikken of
blozen: „I am glad, you said that you felt Edward Teller to be a
dangerous man.” Ik was perplex. Om te beginnen had professor Riesman dit gezegd en in een paar minuten tijd werd er
vrijwel ongemerkt een andere draai aan gegeven, wat niet
wegneemt dat ik het met die stelling in principe eens was.
Telefoneerde met Peter op Amerbos, die meteen „dag schat”
zei, alsof hij mijn telefoon had verwacht.
14 februari 1975

Boston-San Francisco, United-jumbo
Henry gaat voor Shell in Londen werken en komt waarschijnlijk niet naar Amsterdam.
Van het vliegveld ben ik naar de sauna in Turk Street gegaan.
Christopher Wren meldt uit Moskou dat Leonid Brezhnev
weer schijnt te zijn opgekrabbeld. Hij is voor het officiële bezoek van premier Harold Wilson voor het eerst in het openbaar verschenen. Wilson vroeg erg tactisch: „I am very glad to
see you, you are looking well. Were you resting?” Brezhnev
wimpelde de vraag met een handbeweging af en zei: „I will tell
you later.” Brezhnev vond dat Wilson er jonger uit zag dan de
vorige keer. „It is the beer I drink,” zei hij. „We drink mostly
vodka here,” aldus Brezhnev met aplomb.236
15 februari 1975

Een hond lag onder de gekruiste benen van een mondharmonicamuzikant. Maar af en toe opende hij een oog om de zaak
in de gaten te houden.
Gisteravond was ik naar de Rich Street sauna gegaan. Je houdt
het niet voor mogelijk wat er op zo’n avond allemaal rondloopt. Er gaat niets boven yanks op dit gebied. Ik herinner me
trouwens dat ik een paar dagen geleden in de E-trein subway in
Manhattan een neger zag binnenkomen, van wie ik mijn ogen
236 The New York Times, 14 februari 1975.
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niet kon afhouden. Hij was me bijna gepasseerd, toen hij een
stap terug deed en zei: „Wim.” Het was Bob Thomas die mij
zei in 1963 in Amsterdam te hebben „ontmoet”. Hij wist nog
dat ik in die tijd bij mijn ouders in Huis ter Heide was.
Rich Street is het opwindendste screw house in de wereld. Ik
heb zeker, durf het nauwelijks te schrijven, een paar dozijn kerels in mijn kluiven gehad. Ik heb geen tweede orgasme gehad
maar non-stop gerotzooid. Een aantrekkelijke neger nam me
mee naar zijn kamer en het was het vaste liedje: „I want to feel
you (met mijn penis) deep in me”, maar daar doe ik niet aan
mee. Wat opvalt is dat je eigenlijk absoluut geen affectie of liefkozende bewegingen ziet tussen hen die met elkaar bezig zijn.
Het is een oneindig geile, zich uitlevende bende. Gewoon animal behavior. Alles wat op tederheid zou kunnen wijzen wordt
blijkbaar vermeden. Dan zijn er types, die verder zonder enige
beweging, met hun handen op de rug tegen iets aan staan met
een kerel op zijn knieën voor zich, die hun penis leeg lebbert.
Ik kan me wel wat opwindenders voorstellen.
Omstreeks 03.15 uur gebeurde iets vervelends. Op een donkere overloop, dichtbij de ingang van een soort slaapzaal met britsen waar iedereen op bezig was elkaar te vermaken, was een
kleine gespierde gedrongen jongen aan het graaien naar mijn
penis, maar hij had in zijn andere hand een brandende sigaret
waarmee hij blijkbaar een hem passerende jongen raakte. „You
are burning me, damn it,” zei de grote forse kerel, die ik toen
nog niet helemaal kon zien. De kleine vloog hem aan met de
woorden: „You damned Jap, I am a Philippino.”
„I am a Philippino too,” zei de lange jongen.
„Nobody calls me shit, I am an aristocrat,” zei de kleine. Ik
probeerde de lange jongen vriendelijk weg te duwen opdat hij
door zou lopen. Maar de kleine vloog hem als een aap die een
sprong maakte aan terwijl hij hem aan zijn lange zwarte haren
naar beneden trok. Ik probeerde ze uit elkaar te halen en dacht
aan Keke van mam en Beer van tante Jetty, die elkaar in Bilthoven ook zo waren aangevlogen. Nu zag ik de lange jongen
pas beter, hij had een goddelijk lijf, maar een minder aantrekkelijk gezicht. Een tand was door zijn lip gegaan. Hij bloedde.
Ik nam hem mee naar de receptie. Er werd een antiseptisch
middel op gedaan. Ik slaagde erin de kleinere guy I am sorry tegen de lange jongen te laten zeggen, die echter zijn buik van
alles vol had en naar huis ging. Een uurtje later kwam het opgewonden standje weer bij me. Ik lag in een donkere hoek te
slapen, maar hij kon aan mijn penis blijkbaar merken dat ik het
was. Hij zei spijt van het incident te hebben en was bereid het
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goed te maken. „I do anything you want. You want me to suck
you? Shall I screw you? You want to fuck me? Anything. Punish me for what I have done. How would you punish me?”
vroeg hij. Ik dacht: door je strot af te bijten. Ik zei verder niets.
Hij was lange tijd met mijn penis bezig, die hij uiteindelijk leeg
zoog.
Om 07.35 uur nam ik de bus naar het vliegveld en vloog met
United naar Los Angeles.
In Westwood ontmoette ik eindelijk Kim Hocker weer, de
jongen waar ik eens in Parijs tegen aanliep en met wie ik een
aantal brieven wisselde. Vooral het eerste uur was hij nogal nerveus, omdat hij weet dat ik op jongens tippel. Hij vertelde een
tijdje een relatie met een getrouwde vrouw te hebben gehad
om over dit punt geen misverstand te laten bestaan. Zijn haar
was door de zon vrijwel wit en zijn lijf was volkomen bruin gebrand. Hij droeg laarzen, corderoys en een sweater. Hij studeert en geeft ook nog 25 uur per week tennisles. Zeer aantrekkelijke jongen, maar we liggen te ver uit elkaar.
16 februari 1975

Los Angeles
Logeerde als altijd bij William Bast en Paul Huson. Ze zijn nu
negen jaar lovers.
Paul is bezig met een nieuw boek How to test and develop your
E.S.P. Gerard Croiset spreekt daar ook wel eens over, een hint
dat ik dat ook zou moeten doen. Pieker er niet over. Laat mijn
grijze haren ook niet wegwerken, zoals menig kapper voorstelt. Paul vindt juist dat Croiset meer dan wie ook zijn gaven
zou moeten proberen uit te dragen en vooral de weg zou moeten wijzen hoe ze te ontwikkelen.
We zijn gaan dineren in Dar Maghreb, een Marokkaans restaurant. Als altijd een uitstekende conversatie met die twee.
17 februari 1975

Werd om 05.00 uur wakker omdat ik dacht dat Keke blafte.
Droomde op dat moment van mam. Ik zou Letters to my Mother
willen schrijven, juist nu zij er niet meer is. Op weg naar het
vliegveld was ik in tranen bij gedachten aan mijn ouders.
De New York Times publiceert twee pagina’s getuigenissen van
de directeur van de CIA, William Colby, om de senaat duidelijk
te maken dat men inderdaad de eigen burgers heeft afgeluisterd
en bespioneerd, maar dit zou zijn gebeurd aan de hand van de
National Security Act van 1947. Dat is natuurlijk de kapstok
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ACTIVITIES WITHIN
THE UNITED STATES

SECURITY AND
COUNTERINTELLIGENCE

‘C.I.A. of course carries out certain activities within the United States. About
three-fourths of its employees live and
work in this country. Most are in the metropolitan Washington headquarters area,
performing analysis, staff direction, or
administrative support.
About 10 per cent of C.I.A.’s employees work in the United States outside the
headquarters area. They carry on activities related to or supporting our foreign
intelligence mission which must be done
here, such as personnel recruitment and
screening, contracting for technical intelligence devices, or collecting foreign intelligence available here.’

‘I have already mentioned my responsibility for protecting intelligence sources
and methods. It is out of this responsibility, and because of the need to protect the
nation’s intelligence secrets, that C.I.A.
has built over the years a capability, using
security and counterintelligence techniques, to protect those secrets and guard
against penetration of our intelligence activities.
A degree of secrecy, and an ability to
protect some secrets, is essential to our
work. This literally can be a matter of life
and death for agents operating abroad,
whether they be our own employees
whose identification with C.I.A. would
make them obvious targets for terrorists,
or citizens of totalitarian regimes who
have agreed to report to us on their own
governments.’

Julian Huxley (87) is overleden. Sir Julian, van huis uit bioloog,
werd als „Britain’s public scientist no. 1” beschouwd, zegt de
Times. „From science he drew a philosophy, a system of ethics
and a challenging theory of psychosocial evolution that involved eugenics, or selective human breeding, and culminated in
something in the nature of a religion. This he called evolutionary humanism, a creed that places its ultimate faith in human
possibilities.” Huxley zei: „Man’s destiny is to make possible a
maximum fulfillment for the greatest number of human beings
(...). This is the only goal at which we must aim.”237 Ik herinner
me deze sympathieke man uitstekend toen ik hem in Hempstead een paar jaar geleden interviewde.
De Koreaanse dichter, Kim Chi-ha, is in Seoul vrijgelaten.
P.G. Wodehouse (93) is overleden. Hij schreef bijna honderd
romans, zestien toneelstukken en nog veel meer. Massa producent. Geloof er niet echt in.
Lees The Shape of Minds to Come.238 Taylor’s openingsregel:
„There are over one million different species of animals on the
earth, but only one of these is able to speak and record its
speech (...). This unique ability is called symbolization, with
237 The New York Times, door Alden Whitman, 16 februari 1975.
238 John Taylor, The Shape of Minds to Come, Penguin Books, Baltimore 1971.
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waar ook de BVD een handje van heeft om hun walgelijke praktijken aan op te hangen. Colby zei onder meer:
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written words standing as symbols of ideas (...). It is here, in the
use of symbolic thought, that man has the edge over other living things. It is in the ability of his mind to manipulate symbols that he scores.”
De mens schrijft al 5.000 jaar lang. „He has an efficient thermostat in his brain (...). However, the mental revolution is only
in its infancy.” Toen ik bij het Algemeen Handelsblad als journalist ging werken verdiepte ik me in de slag van de Fransen om
Dien Bien Phu in Indo-China. Eerder was ik bijna in Korea
gaan knokken. Daarna ontmoette ik Sukarno en verdiepte me
jarenlang in de Revolution of Rising Expectations van de Derde Wereld. Maar sedert Peter in 1967 in mijn leven kwam ben
ik overgestapt op iets proberen te begrijpen van de kern van
ons zijn. „The brain controls all activity,” schrijft Taylor. „In
the brain are to be discovered the causes of human behavior.”
Zo waar! Maar wat weten we feitelijk over de centrale regelen controlekamer in ons hoofd? Absoluut niets. „The brain is
considered the control unit of behavior”. Taylor noemt ook
José M.R. Delgado in Madrid als een der prominenten in de
wereld inzake hersenonderzoek.239
We naderen de bergen van Colorado met hun schitterend besneeuwde toppen. Vanmorgen bewonderde ik nog de bloemen, citroenen en sinaasappelen aan de bomen in Bill Basts
tuin. Denver roept herinneringen op aan de romantische ontmoeting met Jonathan Raymond vele jaren geleden. Normaliter zou ik in deze stemming mam een brief hebben geschreven.
Polly Grimes haalde me, net als tien jaar geleden, van het vliegveld af. Ze leek me kleiner geworden en was grijs. Morgen
spreek ik in het Fine Arts Center van Colorado Springs. Zij
vroeg me om in het Broadmoor Hotel aan de voet van de
Cheyenne Mountain te logeren.
Ik telefoneerde George de Mohrenschildt in Dallas en vertelde
dat er een verhaal in omloop was dat hij een bedrag op de Bahama’s in ontvangst had genomen voor de JFK-moord. Hij wilde weten van wie. Ik gaf de route aan via Henk Leffelaar naar
Bernard Fensterwald. Hij wilde verder weten of Leffelaar zou
willen getuigen en hij zou zijn advocaat Patrick Russell op de
zaak zetten. „Patrick says to circulate this story is a criminal
offense. I could sue the bastard which would be fun, you
know.” Intussen tetterde Jeanne de Mohrenschildt als gewoonlijk via een ander telefoontoestel in het Russisch er doorheen.
Ik belde Leffelaar collect in Washington, die bevestigde voor de
239 Ik had professor Delgado reeds voor het eerste Club van Rome-boek geïnterviewed.
Hij en zijn vrouw zouden een leven lang persoonlijke vrienden blijven.
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17 februari 1975

Colorado Springs
Charles Colson, de Watergate-inbreker, heeft op NBC-televisie
gezegd dat Nixon al in december 1973 wilde aftreden maar
ernstig betwijfelde of Gerald Ford de zaak kon overnemen. Hij
was natuurlijk, volgens Nixon, „a nice and clean man” (moet
je nagaan), maar hij zou niet in staat zijn om Henry Kissinger in
toom te houden en bovendien zou Nixon tegen Colson hebben gezegd: „You know, Henry really is unstable at times”, aldus de unstable Nixon over de unstable Kissinger. Dit meldt Associated Press allemaal voor de gezelligheid in het ochtendblad
aan de ontbijttafel.242
Taylor meent dat de „mental revolution” het tijdperk van „personality engineering” heeft ingeluid. Men is begonnen met delen van de persoonlijkheid in bepaalde centra van de hersenen
240 The New York Times, 16 februari 1975. Zie ook Grenzen aan de groei.
241 Ik laat het gehele artikel als bijlage 29 volgen.
242 De Colorado Springs Sun is een abominabele krant.
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GPD-bladen te hebben geschreven dat volgens Fensterwald George de Mohrenschildt op de Bahama’s 250.000 dollar in ontvangst had genomen voor betrokkenheid bij de moord op JFK.
Ik lees een schokkend artikel van professor Kenneth Clark.240
Hij woonde op het Aspen Instituut in Colorado een conferentie bij over ethiek en moraal in de Amerikaanse samenleving.
Er werd door topmanagers gesproken over omkoperij en het
vervalsen van de boeken als een onontkoombaar feit van de
hedendaagse Amerikaanse realiteit. Ook omdat niemand der
aanwezigen op deze voor professor Clark onthutsende mededelingen in ging, liet hij schoorvoetend een geluid van protest
horen, waarop men collectief te kennen gaf dat hij een naïeve
man was. „They reacted to my persistent questions as if I were
an unrealistic child who did not understand the economic and
political rules of the great American game.”
„The crisis of inconsistencies in American life – the American
Dilemma – is primarily a crisis of moral ambivalence. It is an
honesty-dishonesty dilemma that pervades all dimensions of
our social, economic, political, educational, and indeed, our
religious institutions,” aldus professor Clark. „Reality, efficiency and morality are defined as if they were synonymous: that
what is a real and moral lead to success. If this is found to be too
abstract an approach even for a pragmatic morality, then outright moral cynicism and hypocrisy are available as alternative
approaches to personal success and effectiveness.”241
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te lokaliseren. „Het leerproces plaatst de onderzoekers nog altijd voor raadsels. Het gaat er om de elektrische activiteit tijdens het opnemen van nieuwe data te doorgronden.” En dan
komt hij op het geheugen. „We have still to understand what
form the memory trace takes. It could be a change in the connections between nerve cells caused by increased ease of sending a signal from one cell to another, or alternatively it could
be brought about by an increased number of connections between various cells.”
De lezing verliep goed. Er volgde een lunch in de Winter Garden van Broadmore. Vroeger huisden er flamingo’s in deze
ruimte. Nu zaten er animals die kunnen lezen en schrijven, volgens Taylor althans. Polly Grimes bracht me naar Denver.
Denver, Royal Palace Mote
Telefoneerde Peter op Amerbos. Alles is prima. Ik belde de vader van Jonathan Raymond in Guilford, Connecticut. Hij wist
niet waar Jono was, misschien in Texas of Oklahoma.
Ze jagen in Amerika per vliegtuig op arenden, ook al is dit bij
de wet verboden. Ik denk eigenlijk, in tegenstelling tot professor Clark die zich nog uitslooft, dat de Amerikaanse samenleving redeloos is en reddeloos verloren. De trend ligt vast. Ze
gaan naar de knoppen. Kijk naar televisie. Het leeuwendeel
van wat je krijgt voorgeschoteld is phoniness and shit, misdaad,
moord en doodslag en de vergevorderde verwording van
waarden, waaronder de fundamenteelste principes. Daarbij
komt de dreiging dat de Amerikaanse verloedering de rest van
de wereld zal overspoelen.
Hernieuwde contacten met George de Mohrenschildt. Ik stelde voor dat zij de zaak zouden laten rusten. „Are you kidding?”
riep Jeanne door het andere toestel. Spoedig erna werd ik door
Patrick Russell opgebeld. Ze zijn blijkbaar van plan Bernard
Fensterwald in rechten aan te spreken. „I hope this Fensterwald
has a lot of money,” aldus Russell.
18 februari 1975

Denver, Colorado
Prachtigste weer van de wereld. Zon en een koude blauwe hemel.
Vandaag sprak ik om 11.00 uur in het Phipps Auditorium. Alles verliep normaal. Verkocht tien boeken aan de dames met
opdracht natuurlijk. Polly liet de lunch vervallen om geld te
sparen.
„In highly developed countries, this last quarter of the 20th
162

21-07-2005

11:55

Pagina 163

Denver-Pueblo, Frontier Airlines
Taylor: „It is known that as human beings get older their intelligence decreases (...) and is paralleled by a comparable reduction in weight of the brain (...) there is some connection between intelligence and the size of the brain.”
Taylor herinnert er aan dat wanneer je zestig jaar wordt je meer
dan twintig jaar hebt geslapen. Hij onderscheidt „a slow wave
sleep” en een „fast wave sleep”. Slaap nr. 1 vertoont „little bodily movement”, terwijl slaap no. 2 „rapid eye movement and
other distinct bodily activity” vertoont.
Ik werd in Pueblo afgehaald door een jonge kerel die een firma
in bevroren voedsel bleek te bezitten. Zijn vrouw droeg een
bontmantel, die vrijwel tot de grond reikte. Zij was afschuwelijk opgemaakt. Er was een feest voor mij georganiseerd in een
kelderrestaurant. De „chique” van Pueblo was uitgenodigd,
243 The New York Times, Magazine, 16 februari 1975.
244 Op mijn 63ste jaar zou ik een eerste milde blaasontsteking krijgen juist door een wijder geworden prostaat.
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century is, for the male half of
the population the Age of Prostatism,” schrijft Gilbert Cant in
de Times.243 Het is eigenlijk treurig dat ik na een halve eeuw te
hebben geleefd voor het eerst
een deskundig verhaal lees over
de prostaat. Zestig percent van
Amerikaanse mannen ouder dan
zestig jaar lijden aan een vergrote
prostaat en tegen de tijd dat zij
tachtig jaar zijn is het percentage
tot 95 percent toegenomen.
Prostaatkanker is de derde meest
voorkomende malignancy en komt
op de derde plaats bij sterfte door
kanker onder mannen.
Wanneer de prostaat opzet, oefent hij druk uit op de urethra waardoor de urinestroom wordt
beperkt of afgeknepen. Hierdoor ontstaan complicaties als
blaasontsteking, nierproblemen en deze kunnen fatale gevolgen hebben.244 Ik lees het artikel niet helemaal uit want ik word
er naar van. Je moet iedere dag dat je zonder major mishaps leeft
God op je blote knieën danken, maar dat vergeten we permanent.
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waarvan ik maar weinige mensen te pruimen vond. Er was een
aardige advocaat, een voormalig district attorney. We spraken
over Dallas. Bijna niemand in dit land weet dat Gerald Ford
een boek over Lee Harvey Oswald heeft geschreven. Ik gaf ze
wat achtergronden en ze reageerden of ze het in Keulen hoorden donderen. De president van de grootste plaatselijke bank
meende dat men waarschijnlijk over honderd jaar zou kunnen
beoordelen of de oorlog in Vietnam een blunder was geweest.
Hij zei zich gespecialiseerd te hebben in Aristoteles. Als dat
waar is zou hij geen onzin over Vietnam moeten debiteren. Hij
was echter wel geporteerd voor het verlenen van stemrecht aan
achttienjarigen, waar de rest van de dinertafel vrijwel unaniem
tegen was.
19 februari 1975

Pueblo, Holiday Inn
De positie van de regering van verrader maarschalk Lon Nol in
Pnom Penh schijnt steeds penibeler te worden. Meer dan tachtig procent van de voedsel-, brandstof- en munitievoorraden
van het regime worden in allerijl door Amerika aangevoerd om
die rotzak maar zo lang mogelijk in het zadel te houden, de tegenvoeter van Suharto! Sydney Schanberg meldt in de Times
dat Washington eigenlijk nu alleen nog munitie aanvoert en de
behoeften van de bevolking totaal veronachtzaamt. Wie verbaast dit nog?
Gaf een lezing in het Arts and Conference Center van Pueblo.

Dit is dan weer Amerika op zijn best. Een betrekkelijk kleine
plaats in Colorado met een dermate magnifiek modern gebouw
uitgerust om in alle culturele behoeften te voorzien. Ik heb er
in mijn lezing iets over gezegd wat kennelijk een oppepper voor
de plaatselijke trots was. Na afloop kwam een verslaggever vra164
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O’hare-La Guardia, TWA
Ben in gedachten bij mijn ouders en in tranen zittend in dit
245 B.F. Skinner, About Behaviorism, Alfred Knopf, New York 1974.
246 Idem pp. 15 en 16.
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gen hoe je Zapruder en Jay Forrester schreef. In de binnenlanden weten ze helemaal niets over Dallas en JFK.
Vlieg via Chicago’s O’Hare terug naar Manhattan.
B.F. Skinner schreef About Behaviorism245. Het is pas verschenen.
Ik pikte het in San Francisco op. Hij noemt „behaviorism not
the science of human behavior, it is the philosophy of that
science.” Hij onderscheidt neurochemische processen in ons
hoofd van states of mind in hetzelfde hoofd, die tot gedrag leiden. De neurofysiologen geven mind een fysieke basis. Hij citeert professor Delgado: „Everyone accepts now the fact that
the brain provides the physical basis of human thought.” Deze
benadering, ook door Freud genoemd, werd samengevat als
Physiological Psychology. Maar dan zegt Skinner: „We cannot
anticipate what a person will do by looking directly at his feelings or his nervous system, nor can we change his behavior by
changing his mind or his brain.”
Vanuit een oogpunt der fysieke wetenschappen zijn mentale
gebeurtenissen of gedrag niet waarneembaar, laat staan verklaarbaar. „No two observers can agree on what happens in the
world of the mind,” aldus professor Skinner. „Are the feelings
we experience just before we behave wholly unrelated to our
behavior? What about the power of mind over matter in psychomatic medicine?” vraagt hij. „What about psycho-physics
and the mathematical relation between the magnitudes of stimuli of sensations? What about the stream of consciousness?
What about intrapsychic processes of psychiatry, in which feelings produce or suppress other feelings and memories evoke or
mask other memories? What about the cognitive processes said
to explain perception, thinking, the construction of sentences,
and artistic creation? Must all this be ignored because it cannot
be studied objectively?”246 Hij stelt dat de mensheid zich nu
2.500 jaar heeft beziggehouden met gevoelens en mentale processen in ’s mensen hoofden: „but only recently has any interest
been shown in a more precise analysis of the role of the environment” in die mallemolen van onze bovenkamers. „Ignorance of that role led in the first place to mental fictions, and it
has been perpetuated by the explanatory practices to which
they gave rise.” Je behoeft geen behaviorist te zijn om te begrijpen dat de heer Skinner hier een punt heeft.
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toestel op weg naar huis. Hoe kan je na hun dood je ouders
nog dank betuigen? Vladimir Kouznetsov denkt door alsnog
een kind ter wereld te brengen. Maar voor mij blijft de kloof,
die mij van vrouwen scheidt, onoverbrugbaar. Schreef een
briefje aan mijn vriendin Penny Hedinah in Jakarta.
20 februari 1991

New York City
Ben tegen 22.00 uur in Everard Baths aangekomen en bracht
er de nacht door. Wat er allemaal rond liep was niet te geloven.
Vraag me altijd weer af waarom zoveel negerjongens mijn kamer, die donker is met de deur op een kier, binnenkomen en
dan niet meer van mijn penis weg willen. Een jongen wist werkelijk niet van ophouden en speelde er zo zalig mee — als een
jonge kat met een knot wol — dat ik het rustig liet gebeuren.
Viel later in slaap en droomde over een ontmoeting met Beatrix en Claus. Beatrix vertelde mejuffrouw Boekhoudt in antwoord op mijn briefje te hebben gebeld. Er was een discussie
geweest of Miss B.B. naar Beatrix zou komen of omgekeerd.
Vervolgens was er een vaasje met drie oranje bollen dat mam
had toebehoord. Ik gaf het aan Beatrix. Waar komen dergelijke
dromen vandaan? Symboliseren ze ergens een geheime wens
om op voet van gelijkheid met hen om te gaan?
Telefoneerde met professor Jay Forrester in Boston en JFK-onderzoeker Dick Sprague. Het schijnt dat de vertegenwoordiger
uit Texas in het Congres, Henry Gonzales, om heropening van
het onderzoek naar de moord in Dallas wil verzoeken. Hij vertelde eveneens dat een vriend, de man die de Zapruder-film
had weten los te krijgen, deze film onlangs aan advocaat David
Belin, die nu de Rockefeller Commissie die de CIA moet doorlichten begeleidt, had getoond. „Belin almost fainted,” aldus
Dick.
PANAM flight 92 naar Amsterdam
Kocht The Diaries of Franz Kafka.247 Vlieg door het jaar 1914.
Zegt me eigenlijk niets.
Ben terug bij Skinner. Hij schrijft dat Bertrand Russell eens opmerkte dat dieren, die door Amerikaanse gedragsdeskundigen
werden bestudeerd, zich gedroegen als Amerikanen.
Professor Skinner wijst verder op het verschil tussen gevoelens
en proberen onder woorden te brengen wat men voelt. „We
may take feeling to be simply responding to stimuli, but report247 The Diaries of Franz Kafka, Schocken Books, New York 1974, edited by Max Brod.
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ing is the product of the special verbal contingencies arranged
by a community.” Hetzelfde geldt volgens hem voor behavior.
Gedrag is ondenkbaar zonder environment. Welke zijn de anatomie en fysiologie die aan gedrag ten grondslag liggen? „In an
important sense all behavior is inherited, since the organism
that behaves is the product of natural selection (...). The
question is not whether the human species has a genetic endowment but how it is being analyzed (...). When and how did
mind evolve? Plato is said to have discovered the mind, but it
would be more accurate to say that he invented one version of
it (...). What sort of physical gene could carry the potential of
mind, and how could mind satisfy physical contingencies of
survival (...)? Mind has been said by some – Teilhard de Chardin, for example – to be the end and purpose of evolution, if not
something beyond it (...). What has evolved is an organism,
part of the behavior of which has been tentatively explained by
the invention of the concept of mind.”
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21 februari 1975

Amerbos
Ik herinner me zo duidelijk de tijd dat mijn ouders me van
Schiphol ophaalden wanneer ik uit Amerika kwam. Ze stonden op het terras van het oude vliegveld en wuifden. Wat zouden ze toch tegen elkaar hebben gezegd? Al die geheimen, mij
betreffende, zijn meegegaan in dat kille lugubere graf. Ik viel
boven Skinner in slaap en droomde van een infectie in mijn
been, waar kleine groene rupsen uitkwamen. Iedere keer, wanneer ik met mijn vingers kneep waren het er meer.
Wanneer ik Skinner lees, zie ik hem voor me in zijn volle
kwetsbaarheid: hoge leeftijd en de eeuwige dans tussen onzekerheid en twijfels enerzijds en weten en overtuiging anderzijds. Sommige mensen lijken niet alleen oud, bleek en gerimpeld van al het werk en onderzoek, maar zijn het ook. Skinner
must be thinking himself to death.
Wat zal de hond straks blij zijn die gevangenis te kunnen verlaten en weer „mens” te kunnen zijn.
Ik zie dat Joop van Tijn in Vrij Nederland een hoop onzin over
Suharto, Pronk en de rest heeft geschreven. Zal ik reageren?
Nee, niet de moeite waard.248 Gerard van het Reve is ook weer
in de pen geklommen met een nieuw chef d’oeuvre. Ik had hem
lief schijnt deze nieuwste „aderlating” te heten. Reve plaatste
in Vrij Nederland een „huwelijks”advertentie: „Mislukt schrijver, oud, arm, riekend uit de mond, homofiel, RK, slecht gebit, zoekt leuk, lief speelkameraadje.” Onder de heren en jongens die erop schreven was er een die het begin van een hartstochtelijke liefde was, die niet lang zou duren. Ik denk dat ik
ook over een bijzondere relatie schrijf – naast die met een reeks
van vrienden, homo’s en hetero’s – en ik ga er vanuit muziek
van een andere toon te maken.
Er was een brief van mevrouw Hartini Sukarno. Zij is bereid
naar Singapore te komen wanneer ik voor een ticket en een
hotel zorg. Zij wil graag meewerken aan een gefilmd interview
over het leven van Bung Karno. „Immers, ik ben de enige
248 Vrij Nederland, 22 februari 1975, „Waarom Suharto niets meer wil horen ten gunste
van zijn politieke gevangenen (...).”
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249 Brief van 9 februari 1975.
250 Brief d.d. 3 februari 1975.
251 Brief d.d. 6 februari 1975.
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vrouw, die hem nabij stond in droeve en gelukkige dagen nietwaar? En ik ben God heel dankbaar dat Hij mij gekozen heeft
om hem bij te staan in zijn heel moeilijke (laatste) dagen. Mijn
aandeel in het leven van Bapak is een heel klein druppeltje in een
lang en moeilijk bestaan.” Zij is 14 februari naar het graf van
Bapak in Blitar gegaan. Ik denk dat zij daarbij aan onze komende ontmoeting heeft gedacht.249
De heer Tjeerd Bendien250 schreef me een roerende brief. Hij
condoleerde met mams overlijden. „Maar ik had natuurlijk
veel meer contact met je vader, die ik erg bewonderde om de
manier waarop hij alles deed, ook voor onze fabriek. Hij was
nooit bang om in het hol van de leeuw te gaan als we in de
oorlog last hadden met de Duitsers. De meeste mensen, die je
vroeger hebt ontmoet, zeggen je na een tijd niets meer. Je vader vergeet ik nooit”. Deze brief doet me zeer veel. De Bendiens waren half-Joden. In de oorlog liepen zij gevaar. Mijn vader heeft het Bendien Confectiebedrijf vrijwel ongeschonden
door de oorlog geloodst, samen met een andere advocaat, de
heer Kalff.
Professor Justus van der Kroeff van de University of Bridgeport, Connecticut schrijft,: „Please accept my apologies and
regrets…” Hij kletst. Hij veranderde zijn telefoonnummer en
zegt te hebben gehoopt dat ik zijn kantoor zou hebben opgebeld. Dit heb ik gedaan, maar men weigerde zijn nummer te geven. Wie weet heeft professor Wertheim gelijk dat de man niet
te vertrouwen is.
Ik heb het Studium Generale van de Erasmus Universiteit geadviseerd Richard Sprague voor een spreekbeurt uit te nodigen over de JFK-affaire. Wim Kamerman schrijft dat de belangstelling voor het onderwerp en de man „zeer gering” was. Nederlandse jongeren anno 1975.
Wat ik eerst had moeten noemen is dat er een lief welkomstbriefje van Peter lag, met een bos tulpen in een vaas. Ook
schreef dr. Anton Constandse de Zapruder-film door een lezing voor de Volksuniversiteit te hebben gemist. „Persoonlijk
ben ik al lang overtuigd van de zwendel van de (opperrechter)
Warren-kliek en de inmenging van de CIA. Ik heb een bevestiging van mijn ongeloof gemist...”251
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„Openbare discussie over BVD ongewenst”
DEN HAAG, 15 febr.- Minister De
Gaay Fortman (Binnenlandse Zaken)
heeft meegedeeld niet in het openbaar te
willen antwoorden op vragen over bepaalde werkwijzen van de BVD. Hij zegt
dit in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Kolthoff en Roethof
(PvdA). De Kamerleden hadden de minister gevraagd of het een gebruikelijke
praktijk van de BVD is om verdachte personen via derden te laten bespioneren, in
plaats van regelrecht contact met hen op
te nemen.
Naar aanleiding van een artikel in Vrij
Nederland vroegen zij de minister verder

of het ministerie van Binnenlandse Zaken
aan de BVD opdracht heeft gegeven om na
te gaan en er achter te komen hoe de studenten in Amsterdam misleid worden en
hoe ondemocratisch het ASVA-bestuur is
samengesteld.
De minister beantwoordt deze vraag
ontkennend en zegt dat het ondenkbaar is
dat een dergelijke opdracht gegeven
wordt.
Het is volgens hem wel mogelijk dat
de Binnenlandse veiligheidsdienst aandacht schenkt aan bepaalde studenten of
studentenacties. (ANP)

Den Haag is geen haar beter dan Washington. Daar kan je een
crook als Nixon tenminste nog vangen. Hier blijft iedereen van
eeuwigheid tot zaligheid zitten ongeacht wat ze uitgevreten
hebben. De Gaay Fortman speelt het smerige spel van de BVD
bewust mee, en dat is dan een minister met ongewoon aanzien
in het vaderland en een vertrouweling van het koninklijk huis.
Intussen is prins Bernhard op 14 februari van zijn Mexicaanse
avontuur op Soesterberg teruggekeerd, waar koningin Juliana
hem afhaalde om te voorkomen dat hij uit de school zou klappen en misschien weer zou moeten worden afgeremd. Het verhaal is natuurlijk heel anders, zoals hij het presenteerde. Hij had
helemaal niet om Mexicaanse olieleveranties gevraagd. Verder
zou Henry Kissinger in Jeruzalem hebben gezegd dat prins
Bernhard van de Sinaï-woestijn een natuurreservaat zou willen
maken. Ga je gang maar. Overigens heeft prinses Christina zich
verloofd met de 28-jarige Cubaan Jorge Guillermo, die in Havana werd geboren en Rooms-Katholiek is. Christina is 28 en
doet ook afstand van haar rechten op de troon.
Professor Victor Urquidi bevestigt dat de Mexicaanse uitgever
het contract voor Deel II van de Club van Rome-gesprekken
niet tekent, omdat ik weiger de gewraakte passage over president Echeverria te verwijderen. Dan maar niet. Dat is dan mijn
eerbetoon aan vermoorde Mexicaanse studenten.252

252 Zie bijlage 30.
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Zag kans deze receptie ook nog te bezoeken.
Guruh Sukarno heeft me gezocht.253
De eerste die ik vandaag op straat ontmoette was Gerben Hellinga. Ik zei hem het niet slim te hebben gevonden om Luns
op een dergelijke toon in zijn hemd proberen te zetten. André
Spoor sprak hij slechts eenmaal op de gang. Soetenhorst zelfs
helemaal nooit. „Men had mij toegezegd mijn bijdragen op dit
soort zaken te zullen nalezen om me te waarschuwen, maar dat
deden ze niet (...).” Krachtig beleid bij die krant. Ik blijf Hellinga aardig vinden.
De Typhoon heeft mijn artikel BEMOEIZUCHT KAPITALISTISCHE
LANDEN op 4 februari 1975 gepubliceerd. Hierin laat ik dr. Jermen Gvishiani, maar ook Georgii Arbatov – van wie niemand
in Holland in 1975 ooit heeft gehoord – aan het woord.254
22 februari 1975

Lieve brief van Casper van den Wall Bake uit Zuidwest-Afrika.
Het is voor het eerst van zijn leven dat hij ’s avonds tot de conclusie komt eigenlijk de gepasseerde dag niets geleerd te hebben. Hij legt zich toe op het lezen van boeken en zelfstudie.
Hij leeft ook met mijn leven mee, en met Peter. Hij heeft nu
ook een hond, Dusty. Hij blijft er op rekenen dat ik kom. Lieve en verstandige brief.
De Telegraaf komt met een zeskolomskop: LUNS GAAT IN DE V.S.
VOOR K.L.M. PLEITEN, DEMONSTRATIEF VIA NEDERLAND NAAR
253 Zie bijlage 31.
254 Zie bijlage 32.
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NEW YORK. Zo wordt deze boef aan het Nederlandse publiek
als supervaderlander verkocht. Prins Bernhard zei bij thuiskomst bescheiden dat hij waar het hem mogelijk was de landingsrechten voor de KLM ter sprake had gebracht. Nu zal Luns
wel even laten zien hoe hij het aanpakt. Hij gaat voor de NAVO
naar Ford en Kissinger, maar laat gigantisch kabaal maken alsof
hij in werkelijkheid voor de KLM gaat vechten. In een hoofdartikel benadrukt De Telegraaf hoe Luns zich opnieuw „als volbloed Nederlander” heeft doen gelden. Dat het volk erin trapt
blijft een raadsel.
Het is niet in orde met Keke. Wat hebben ze in de kennel met
hem gedaan? Zijn stoelgang is zeer dun. Hij lijkt broodmager.
24 februari 1974

Keke was vanmorgen echt ziek. Ik belde mevrouw Offereins
woedend. „Misschien heeft hij een griepje. Geeft u hem rijstwater met bouillonblokjes.”
Het is of de dood van mam steeds verder afdrijft. Het pijnverzachtingsproces zet in. Toch blijven golven van verdriet met
strijk en zet terugkomen. Dat heet het rouwproces.
Aurelio Peccei werkt intensief mee aan een eerste outline voor
een boek over hem bij Editions Stock.255
25 februari 1975

De praatjes over Lee Harvey Oswald houden niet op. WAS OSWALD DE ECHTE OSWALD? vraagt de Volkskrant vanmorgen in
een driekolomskop. J. Edgar Hoover zou al in 1960 een memo
naar het State Department hebben gezonden dat mogelijk een
bedrieger gebruik heeft gemaakt van Oswalds identiteitspapieren toen hij in de Sovjet-Unie woonde. De Warren Commissie zou deze informatie van de FBI niet hebben onderzocht. Het
lijkt me niet meer dan andermaal een poging meer verwarring
in de Dallas-zaak te brengen.
Was opnieuw bij een ontvangst bij ambassadeur Romanov voor
een Russische vriendschapsdelegatie. De ambassadeur bevestigde dat als ik voor mijn boek naar de USSR ging een ontmoeting
met partijleider Brezhnev tot de mogelijkheden zou behoren.
Ik filosofeerde over dat boek. Opalev maakte als een razende
aantekeningen. Morgen zou de ambassadeur met zijn vrouw en
de militaire attaché de gast zijn van de NOS. Men had op de boot
van Bip van Lanschot de heer E.A. Schüttenhelm ontmoet, die
een lunch zou aanbieden. Thomas Lepeltak, alias Stan Huy255 Zie een van Peccei’s brieven die lagen te wachten. Bijlage 33.
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26 februari 1975

Gerard Croiset belde om te zeggen dat mevrouw Enkelaar hem
had meegedeeld dat Carel te druk was om mij te bellen. „Laat
zien of je jezelf als journalist kunt overwinnen,” aldus Gerard.
Hoe belachelijk. Ik zal een briefje schrijven.
Cees Meijer heeft er een handje van sommige artikelen die over
de JFK- moord gaan niet te plaatsen omdat ze hem te ongeloofwaardig voorkomen. Ook mijn jongste ervaringen in Dallas
met De Mohrenschildt had hij ook nog maar even laten liggen.
Jan van Beek van de GPD doet hetzelfde.
Francisco Paesa belde dat hij zijn partner en vriend, mijnheer
Di Blasio, uit zijn organisatie had gesmeten want hij had ontdekt, dat Di Blasio voor de Israëlische geheime dienst werkte.
Bovendien had Paesa ontdekt dat hij de zaak oplichtte. Dit was
voor mij geen nieuws, want ik wantrouwde Di Blasio op het
allereerste gezicht. Nu had Paesa mijn contacten in Moskou
zelfs tegen Di Blasio gewaarschuwd. Wat moeten ze daar in
godsnaam wel denken? We kunnen alles wat werd opgebouwd
gevoegelijk afschrijven.
Eric, de zoon van Doris Lund, werd ernstig ziek op zijn zeventiende jaar. De jongen wist dat hij zou gaan sterven. De moeder beschrijft zijn laatste levenstijd in een boek dat op een pagina in de Times wordt geadverteerd. Lippincott is de uitgever.
Wat een ongewoon verhaal.
Mobutu Sese Seko is een „authenticy campaign” begonnen
voor de grootste christelijke natie in Afrika met 9,6 miljoen
rooms-katholieken en 6,5 miljoen protestanten. Alle door kerken gerunde scholen zijn nu in beslag genomen, want op de
muren hangen portretten van de Paus in Rome terwijl Mobutu er hoort te hangen. „De kinderen van Zaïre behoren te weten dat Mobutu dag en nacht zijn leven opoffert voor hun geluk,” aldus de regering. Je moet het lef maar hebben. Mobutu
is natuurlijk de grootste oplichter tot dusverre in de geschiedenis van de Congo. Daarom wordt hij door Washington (Brussel en Den Haag) vrolijk gesteund en in het zadel gehouden.
27 februari 1975

Moest Keke weer naar Bosch en Duin brengen. Mevrouw
Offereins zei: „U zou eens onverwachts moeten komen dan
kunt u zien hoe hij zich hier thuisvoelt.”
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gens, van De Telegraaf liep ook vrolijk rond, ondanks het feit
dat zijn krant de belachelijkste oorlogstaal ten aanzien van de
Sovjet-Unie spuit.
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Ik schreef een artikel voor de NRC over mijn Chinese vriend
Liao Ho-shu, mede gebaseerd op het boek over Pekings Secret
Service. Maar Rob Soetenhorst vond het slecht, dan maar niet.
Ik denk dat het weer een kwestie van „niet aandurven” is, te
controversieel.
Amsterdam-Zürich-Wenen
Zie er tegen op de sovjets onder ogen te komen na wat Francisco Paesa en zijn contacten hebben geflikt. Ik moet nagaan
hoe de schade kan worden beperkt.
Eigenlijk is me nu pas duidelijk hoe Richard Helms als directeur van de CIA in 1972 alles in het werk stelde om te voorkomen dat het ministerie van Justitie er achter zou komen hoe de
Watergate-inbreek-partij in elkaar zat. Seymour Hersh wijdt er
een overzicht aan in de Times. Ieder detail dat over die zaak
uitkomt, illustreert andermaal hoe verziekt het Amerikaanse
systeem is geworden. Alles wordt aan elkaar gelogen en bedrogen totdat niemand door de bomen het bos meer kan zien. En
de misdadigers knijpen er met staart tussen de benen tussenuit.
Victor Zorza, een soort Amerikaanse J.G. Heitink, schrijft vandaag een lang commentaar in de Tribune over William Safire’s
boek over Inside the Nixon White House en de rol van Henry
Kissinger. Opnieuw constateer je dat de kritiek op Henry meedogenloos is. Hij zou de bureaucratie naar zijn hand zetten op
een manier zoals nog nooit iemand in Washington heeft gedaan. Omdat Zorza de wereld slechts via een anti-rode bril ziet
concludeert hij nota bene dat Washington steeds meer op het
Kremlin begint te lijken.
Wenen, Imperial Hotel, Room 432
Liet een briefje achter voor dr. Gvishiani. Heldere hemel. Volle maan. Prachtige avond.
Dronk koffie in een café. Een jongen met prachtig lang blond
haar zat gespannen naar een non te luisteren. Zijn gezicht stond
helemaal op ontstentenis. Ik bestudeerde hen en vroeg me af
welk verhaal die jongen zo hevig beroerde.
Een paar dagen geleden las ik nog hoe wolven in Alaska vanuit
vliegtuigen worden uitgeroeid. Het bracht me op de gedachte
wie gevaarlijker voor de planeet waren: wolven of mensen.256
Nu lees ik een onthutsende reportage in Newsweek over de staat
van de dierenwereld anno 1975. Een paar olifanttanden levert
in Hongkong 2.800 dollar op. In de Golf van St. Lawrence in
256 The New York Times, editorial 23 februari 1975.
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28 februari 1975

Wenen
President Ford en Henry Kissinger hebben het Congres doen
weten dat indien niet binnen de kortste keren een extra 222
miljoen dollar naar Cambodja worden gezonden het regime
van verrader Lon Nol binnen enkele weken zal vallen.258 Een
dag later verklaarden de minister van Defensie James Schlesinger en dezelfde Kissinger dat er misschien toch een vleugje hoop
was Pnom Penh te redden.259 Ze kletsen maar wat in de ruimte
en ondertussen wordt het koninkrijk Cambodja totaal vernield
en vallen duizenden en duizenden doden voor niets als gevolg
van een Washingtonse denkfout.
Nu heeft NRC Handelsblad een andere amateur in Indonesische
zaken op dat land losgelaten: Bas Roodnat. Hij loopt op een
blauwe maandag Indonesië binnen en verklaart dat vrijwel alle
mensen die hij sprak hem verzekerden dat meneer Suharto wel
degelijk de bedoeling heeft gehad de corruptie aan te pakken.
De man is zelf misschien wel de belangrijkste corruptor van het
257 Newsweek magazine, 24 februari 1975 (zeven pagina’s).
258 The New York Times, Bernard Gwertzman, 25 februari 1975.
259 The New York Times, Leslie Gelb, 26 februari 1975.
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Canada worden babyzeehondjes doodgeranseld en ter plaatse
gevild. Het villen begint voor de dieren dood zijn. De moeders
worden weggedreven om het slachten der dieren niet te hinderen. In Indonesië worden de moeder-orang oetans uit de
bomen geschoten, waar ze zich verschuilen, want dan vallen de
jonge dieren vanzelf naar beneden, waarbij velen omkomen. De
meeste soorten rinoceros en tijger zijn al uitgestorven. Tachtig
jaar geleden waren er nog 40.000 Bengaalse tijgers in India. Nu
met geluk nog 2.000. In het reservaat van Pingwu in China
zijn maar 200 panda’s over. De tapir, ocelot, wolf, jaguar, miereneter, armadil, arend en havik zijn vrijwel verdwenen. Zolang mensen schoenen wensen die van krokodil zijn gemaakt
en luipaard-jassen willen dragen zal de fatale slachting voortduren. Een tand van een leeuw wordt ook in 1975 nog als gelukbrengend voorwerp aan de man gebracht. In Indonesië worden de laatste Sumatraanse tijgers door generaals afgeschoten,
die ze met trots in hun zitkamer ten toon leggen. Ik heb zo’n
tijgerhuid in Suharto’s woonkamer aanschouwd. Een hoge militair wordt pas voor vol aangezien en bewijst zijn mannelijkheid, wanneer er een neergepafte tijger op de vloer ligt. Van
een dergelijke reportage krijg ik een wee gevoel in mijn
maag.257
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land. Roodnat legt de lezers uit hoe corruptie is ontstaan en dat
in derdewereldlanden excessen op dit gebied onvermijdelijk
zijn.260
Ontmoette dr. Gvishiani kort, maar had een uitvoerig gesprek
met Victor Krylov. Hij vertelde het telegram van Francisco Paesa over zijn partner Di Blasio dermate pijnlijk te hebben gevonden dat hij niemand in verlegenheid had willen brengen
door het iemand in Gvishiani’s kantoor te tonen. Godzijdank,
dan is die schade beperkt gebleven. Hij zei dat het ministerie
van Elektronica zeer in Paesa geïnteresseerd bleef en men begreep eigenlijk niet waarom hij niet allang naar Moskou was
teruggekeerd. Hij zei overtuigd te zijn dat Henry Kissinger van
het politieke toneel zou verdwijnen en wat Ford betreft citeerde hij Lyndon Johnsons’ beroemde uitspraak dat Ford „too
dumb” was, want „he can’t run and chew gum at the same
time.”
Anthony Lewis wijst er vanmorgen andermaal op dat Ford en
Kissinger de kluit belazeren met hun aandrang in het Congres
honderden miljoenen meer voor Cambodja uit te geven. Lewis (overgenomen in de Volkskrant) citeert Ford, die heeft gezegd: „Wanneer een regering en volk van een land dit gebied
wensen te verdedigen tegen buitenlandse agressie of tegen buitenlandse invasie dan moeten de brave belastingbetalers in Amerika helpen. Dat een zo nette man als Gerald Ford,” aldus Lewis, „zulke kolder accepteert van zijn adviseurs en nog herhaalt
ook is ontmoedigend.” Ford is helemaal geen nette man. Dat
zijn de bakerpraatjes, die de ronde doen en door alle vooraanstaande commentatoren in de VS als Pavlov-hondjes worden
herhaald. Ford is een rund en daarnaast een gepatenteerde leugenaar.261
De JFK Library in Waltham, Massachusett heeft dertien jaar nadat Ernest Hemmingway zelfmoord pleegde het voornaamste
gedeelte van zijn schriftelijke nalatenschap bijeengebracht, volgens Robert Reinhold van de Times bestaande uit 15.000 pagina’s.
Toen ik op Amerbos terug was en Bruna wilde bellen draaide
ik uit macht der gewoonte mams nummer in Bilthoven.
1 maart 1975

Ben om 07.45 uur Keke in Bilthoven gaan halen. Hij was nu
weer in prima conditie. Heb hem eerst een bad gegeven.
Carel Enkelaar heeft Gerard Croiset gevraagd of hij met een
260 NRC Handelsblad, 25 februari 1975.
261 Opmerkelijk dat men dit in Moskou uitstekend door had.
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2 maart 1975

Schiphol
Peter en ik keken gisteravond naar een film over de val van
Stalingrad. Hij was er zeer van onder de indruk Toch denk ik
dat hij, in 1945 geboren, anders naar de oorlog kijkt dan ik, uit
1925. We luisterden naar Radio Oranje tijdens de bezetting
om iets van wat er in de wereld gebeurde op te vangen, inbegrepen de val van Stalingrad, voor Hitler het fatale keerpunt in
de oorlog.
Garuda Indonesian Airlines
Tijdens de vlucht naar Frankfurt liep er iemand langs die zei
„Dag meneer Oltmans.” Ik had geen idee wie het was. „Dat is
als die keer toen Moos met de Paus op stap was,” zei Gerard
Croiset, „en hem de vraag werd gesteld, wie heb je nou bij je?”
262 The New York Times, 14 januari 1975.
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kaart van West-Berlijn in handen zou kunnen zien waar de
ontvoerders van Peter Lorenz zaten. „Ik heb geen kaart nodig,
dat zie ik zo wel,” had de paragnost geantwoord. Na veel over
en weer getelefoneer werd besloten dat ik morgen naar WestBerlijn zal vertrekken. Ik drong aan dat Gerard mee zou gaan.
Professor Michael Valente schrijft in de Times dat Amerikanen
in het algemeen met een enige intelligentie met elkaar spreken
over controversen: „Therefore it is disconcerting to find critics
of homosexuality discoursing heatedly from a plateau of ignorance and bewilderment (...).”262 De critici zeggen: „Homosexuality is a poor substitute for heterosexuality in that it cannot produce offspring. And then leaping without benefit of logic from the obvious to the astounding, they declare with considerable emotion that homosexuality is an illness, a sin and a
crime.” Dan behandelt Valente de mythen die homo’s omgeven. Zoals dat je mensen zou kunnen catalogiseren als homo’s
en hetero’s op dezelfde manier als mensen met bruine of blauwe ogen. Je noemt mensen ook geen „slakkeneters” want onder de juiste condities zou je iedereen kunnen programmeren
om het eten van slakken smakelijk te vinden, of om homoseksuele handelingen als gewoon te beschouwen. „Homosexual
acts will be seen as merely one sexual possibility among several
open to every person, so long as he or she is not inhibited by
contrary programming.” Professor Valente zegt verder dat
„species survival will depend far more upon other contingencies, like ecology, than upon procreation.” Ik denk dat hij gelijk heeft.
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Frankfurt-West-Berlijn, PANAM,
Croiset spreekt non-stop over zijn boek. Hij wil er in tot uitdrukking brengen welke zijn filosofie is over de wil en de wens,
zijn en buiten-zijn en hij herhaalt dat hij een oplossing zal vinden tot wat hij als het basisdilemma van zijn denken ziet. „Merkwaardig, zoals wij elkaar hebben leren kennen,” zei hij. Hij
heeft nu een nieuwe dame in huis263 en wanneer alles naar wens
verloopt, trouwen ze over zes maanden. Geloof er niets van.
Hij denkt dat Francisco Paesa zijn verplichtingen zal nakomen
mits hij aan mij verdient: „en dat wordt een hele boel in Rusland,” zei hij. „Hij moet je natuurlijk 40 percent geven maar
bedeelt je slechts met 10.” Terwijl we zaten te praten krabbelde
hij de naam Hilterman op de krant. Hij wist niet waarom hij
dit deed. „Waarschijnlijk lanceert hij binnenkort een aanval op
je, maar dat is goed...”
James Reston schrijft dat Elliott Richardson nu „the most interesting figure on the American political scene”264 is. Dat zou
wel eens waar kunnen zijn, maar dat is dan ook tegelijkertijd de
garantie dat het politieke systeem zoals het in Washington werkt,
hem niet in aanmerking voor de allerhoogste posities, minister
van Buitenlandse Zaken of president zal laten komen. De werkelijk geschikte figuren worden automatische weggewerkt en
de lichtgewichten, scharrelaars, politieke opportunisten en bedriegers blijven over. Meneer Richardson is veel en veel te
„netjes” voor de top in Washington. Ze zullen blij zijn dat hij
naar Londen is vertrokken. Ik kreeg een Indonesian Observer te
pakken in het vliegtuig, waarin men speculeerde dat Richardson de Kissinger zou opvolgen. Dat kan niet. Ik las ook dat de
ultraconservatieven Edward Teller en Herman Kahn voor een
symposium door professor Sumitro naar Jakarta werden gehaald. Dan weet je hoe laat het is. Die heren passen uitstekend
bij het fascistische generaalsregime in Indonesië.265
Gerard Croiset praat eigenlijk alleen over zichzelf. Ik begrijp
het wel want hij is altijd alleen. „Ik heb warmte nodig. Als ik
gewerkt heb en ik kom beneden, dan is het huis leeg.” Vandaar
de nieuwe gezelschapsdame. Toch haalde hij een foto van zijn
overleden vrouw Gerda uit zijn zak met een bontstola om.
„Hoe zie jij wat het doel van mijn leven is geweest?” Zonder
enige aarzeling zei ik: „Naast wat u hebt gedaan voor uw gezin
en kinderen beschouw ik uw belangrijkste nalatenschap de met
liefde en moed bereikte verzachting van het immense lijden
263 Adèle Croiset met wie ik na zijn dood bevriend ben gebleven.
264 The New York Times, 1 maart 1975.
265 Zie de gesprekken met beide heren in Grenzen aan de groei deel 1, Bruna 1973.
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van zovele mensen. U slaagde erin van bitterheid en wanhoop
weer iets liefs in de ogen van zovele mensen terug te brengen.
Wat u in dit opzicht hebt volbracht is ontzagwekkend. U hebt
niet à la het Leger des Heils warme dekens uitgedeeld, maar
geestelijk de onbeschrijfelijke ellende van zovelen helpen verzachten, dat is nogal niet niets...” Hij sprak opnieuw over een
doorbraak in mijn leven, omdat ik zo lang geduldig was geweest, wat ik verder niet begreep.
We werden in West-Berlijn afgehaald door een bekende van
Croiset, Horst Mandel, consul van Nicaragua. Hoe kom je aan
zo iemand? In een Mercedes met CC-plaat naar een kast van een
villa voor de lunch met mevrouw Mandel en zoonlief. De spanningen tussen de echtelieden was te snijden. Ik moest tweemaal
op handslag (slap lullig handje) beloven hem niet in de media te
betrekken. We bezochten eveneens het hoofdbureau van politie waar vele kaarten werden getoond en Lorenz het onderwerp van gesprek was. Gerard zat trouwens als een boer aan tafel. Dermate veel doperwtjes en worteltjes belandden op het
tafellaken dat mevrouw Mandel er met een servet aan te pas
moest komen om het bijeen te vegen. Dit doet me aan ambassadeur Romanov denken die ik vlak voor de ontvangst laatst
een bediende een reprimande (in het Russisch) hoorde geven
waarop een tafelkleed werd verwijderd. „Dat kleed heeft me
duizend gulden gekost,” aldus de ambassadeur „en de gasten
doen toch niets anders dan knoeien.”
We reden naar de Kaiserdamm, afslag Suarez Straße, en stopten op nummer drie. Er was inderdaad een huis met een oranje pergola, zoals Croiset had „gezien”. Hij meende dat daar het
brein achter de ontvoering woonde. Later liet hij stoppen bij
een Friseur, Pestalozzistraße 54 en twijfelde eraan of het brein
misschien daar woonde. „Het gaat om anarchisten, geen communisten,” zei hij met beslistheid. De ons begeleidende politieambtenaren zeiden dat de ontvoeringsauto inderdaad hier
vlakbij was gevonden. De heer Mandel vertelt samen met Peter
Lorenz in de Rotary te hebben gezeten en ook bij hem thuis te
hebben gegeten. Later tekende Croiset een doodlopende straat
vlak bij de Berlijnse muur. Ik kreeg het nare gevoel dat het experiment eveneens doodlopend was. Bovendien vond ik Mandel een man die ik niet kon luchten of zien.
Tenslotte belandden we in het Hilton en Gerard benadrukte
dat hoewel hij plenty money bij zich had ik alle onkosten die we
maakten rustig bij de NOS moest declareren. Omdat er geen tijd
was geld bij de NOS te halen betaal ikde in werkelijkheid alle
uitgaven van het voorschot in Franse franken van Editions
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Stock voor het nog te schrijven boek met Aurelio Peccei. Ik
ben en blijf een financier van de koude grond.
Belde vele malen Amerbos, omdat Keke alleen in huis is. Peter
zou op hem passen, maar Peter is blijkbaar de hort op. Ben erg
ongerust.
„Astrophysics is like a marriage between astronomy – the science
of the heavens – and physics – the science of the laboratory.”266
Eigenlijk is het nieuwe laboratorium voor Astrophysics the sky.
Nu weet men dat er „neutron stars” zijn „so dense that one cubic inch is eight billions of tons, and therefore with a gravitational pull so strong they slow time.” Er zijn „conglomerations
of gasses” ontdekt, die zo groot zijn dat „it takes light 18.6 million years to cross it.” Licht heeft een snelheid van 186.282
mijlen per seconde. In New Mexico wordt een radiotelescoop
geplaatst honderdmaal krachtiger dan alle telescopen die tot
dusverre in gebruik zijn. The sky is the limit; maar waar gaan we
met onze breinen naartoe?
3 maart 1975

West-Berlijn
Gisteravond kwam Gary Strindt van NBC ons in het Hilton opzoeken. Hij wist van parapsychologie kennelijk niets en onderstreepte een realist te zijn. Gerard begon vrijwel meteen ontzettend te gapen, zei dat hij moe was en wilde slapen. Het was
eigenlijk hoogst onhebbelijk, maar dan heeft hij weer „gezien”
niets aan de man te hebben en knijpt er tussenuit. Carel Enkelaar belde een aantal malen en maakt zich zorgen hoe er nieuws
uit de kosten was te halen. Kosten die voorlopig uit mijn zak
zijn betaald. Hij vroeg ons een dag langer te blijven, maar aangezien ik voor de zoveelste keer zonder renumeratie op reis
ben, verdomde ik dit. We gaan terug.
In het vliegtuig naar Hamburg las ik een gesprek met Edward
Albee. „I write to unclutter my mind,” zei hij.267 Hij denkt dat
omdat hij schrijver is zijn brein „cluttered up” raakt. Alle
„minds” hebben de neiging verstopt te raken. „Have I become
more optimistic?” vraagt Albee zich af. „Taking the trouble to
write at all is an act of affirmation.” Croiset gluurde naar Albee’s foto en zei: „Die man is een realistische fantast. Hij weet
hoe hij zijn fantasie tot realiteit moet maken en schuift precies
langs de waarheid heen.”
President Gerald Ford heeft op onbeschaamde wijze gewaarschuwd dat wanneer men te diep in de praktijken van de CIA zou
266 The New York Times, Walter Sullivan, 26 januari 1975.
267 The New York Times, 26 januari 1975.

180

21-07-2005

11:55

Pagina 181

268 The New York Times, 2 maart 1975.
269 In 1970 vond de CIA-coup plaats die Lon Nol aan de bak hielp.
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graven mogelijk moordaanslagen op buitenlandse regeringsleiders en coups in andere landen (Indonesië?) aan het licht zouden komen. Dat acht hij schadelijk voor de staatsveiligheid.
Een dergelijke waarschuwing spreekt immers boekdelen? Ford
weet precies waar de klepel hangt, hij is deel van de CIA-complotten. Een kind kan de was doen, maar de Amerikaanse natie
projecteert zich a clean and honest man!
Verrader maarschalk Lon Nol heeft de Amerikaanse ambassadeur in Pnom Penh, zijn ware opdrachtgever, aangeboden om
op te lazeren. Dat hadden ze eerder moeten bedenken.
Prins Sihanouk, als een roepende in de woestijn, schrijft op de
Op-Ed pagina van de Times268 het diep tragisch te vinden dat
Ford, Kissinger, Schlesinger en ambassadeur John Gunther
Dean in Pnom Penh het Amerikaanse volk en het Congres niet
de realiteiten van Cambodja voorhouden. „I regret even more
profoundly,” aldus Sihanouk, „that the President ties the honor of the U.S. and the American people to a group like Lon
Nol’s, which is notoriously dictatorial, fascist, highly corrupt
and unpopular.” Hetzelfde geldt natuurlijk voor Suharto. Sihanouk heeft zo gelijk wanneer hij vervolgt: „Concerning the
third world, the U.S. prefers to support the regimes that bow to
the mighty dollar rather than regimes that do not flatter it and
fleece it but that aspire only to be good and loyal friends of the
United States.” Sukarno zou die woorden kunnen hebben geschreven. Evenals het volgende: „We are prepared to forget
what has happened between us since 1970269: the death, suffering, the misery and destruction. We pose only one condition
to the U.S. We demand only that it no longer involve itself with
the regime in Pnom Penh and let the Cambodians take care of
their own affairs. That is in conformity with the spirit of the
American Constitution.” De dag dat de zogenaamde IGGIgroep van rijke landen, onder voorzitterschap van Nederland
(nota bene), de hulp van miljardendollars onder het achterste
van Suharto uit zou trekken dondert het fascistische militaire
regime in Jakarta onmiddellijk.
Daniel Schorr van CBS heeft bevestigd dat het overhoop schieten van buitenlandse politieke figuren op last van de CIA en gesanctioneerd door de presidenten Johnson, Kennedy en Nixon
aan het daglicht zouden komen wanneer men voort zou gaan
met het onderzoek in het Congres. Tom Wicker onderstreept
in de Times dat het Witte Huis de mededelingen van Schorr
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niet heeft tegengesproken omdat ze waar zijn. Zij die normaal
hun hersens gebruiken weten dit al heel lang.270
De Tribune meldt dat er op het Berlijnse stadhuis een crisissfeer
heerst vanwege het onvermogen de ontvoerde kandidaat voor
het burgemeesterschap, Lorenz, op te sporen. Kanselier Helmut Schmidt bemoeit zich met de affaire. Het is een eersteklas
schandaal en rel. Jammer dat Croiset geen resultaat had.
Henry Brandon schrijft openlijk in de Times dat omdat Washington „vol” was de Richardsons in Londen terecht zijn gekomen. Gezellig om, Richardson zijnde, zo’n artikel in je ochtendblad tegen te komen.
Bij thuiskomst was Peter in zijn werkkamer en Keke lag zoet in
zijn mand bij hem. Hij was bijna steeds beneden geweest en
had Kees Broos op bezoek gehad. De televisie was aan, dus kon
hij de telefoon in mijn werkkamer niet horen.271
We raakten in een onaangenaam gesprek, waarbij hij naar voren
bracht dat ik totaal was veranderd na de dood van mam en dat
de gevoelens tussen ons ook morsdood waren en dat hij onmogelijk langer op Amerbos kon blijven wonen. Hij had er al een
jaar lang over in zijn dagboek geschreven dat we een dikke
streep onder onze relatie moesten zetten. Wat je tijdens zo’n
botsing allemaal tegen elkaar zegt is onvoorstelbaar. Hij begon
een koffer te pakken en vol te proppen die hij eigenlijk niet
dicht kon krijgen. „En ik wil jou niet als stok achter de deur
hebben voor mijn studie,” kreeg ik ook nog naar mijn hoofd
geslingerd. Geen letter geeft de scène, die we hadden, weer. Ik
bracht hem met een aantal koffers naar het CS. Later belde hij
en was in Thermos, waar ik ook naartoe ben gegaan. We ontmoetten Ronald X.272 en zijn lover Edward, met wie we later
zijn gaan eten. We haalden alvast een koffer terug van het Centraal Station en dronken een glaasje wijn. Ik ging om 23.00 uur
naar bed. Peter bleef in zijn tuinkamer.
4 maart 1975

Droomde dat ik in het huis in Bilthoven was met mam en tante Jetty terwijl een tornado toesloeg. Het dak vloog weg. Ik
waarschuwde dat een boom zou omwaaien, maar er ging een
hele rij bomen tegen de grond.
Henry Kissinger heeft de suggestie geopperd dat de veertien
jaar van boycot en spanning met Cuba mogelijk doorbroken
270 The New York Times, 2 maart 1975.
271 Later heb ik ook in Peters kamer een toestel laten plaatsen.
272 Een beauty van een jongen, met een Amerikaanse moeder, die in de tachtiger jaren
aan aids in New York zou overlijden.
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273 Brief van Pak Hanafi d.d. 3 maart 1975.
274 Zie bijlage 48.
275 The New York Times, Anthony Bailey, 2 maart 1975, The master of the nude male
body in action.
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zou kunnen worden. Dat wordt geen eenvoudige zaak, maar
het wordt wel de hoogste tijd.
Dewi Sukarno blijft een spelletje spelen met oud-minister en
ambassadeur Pak Hanafi. Zij blijft een ontmoeting en de afspraak met hem te zullen bellen met doorzichtige smoesjes en
belofte uitstellen. Dat is toch een misselijke houding van
haar.273
Er zijn enkele telegrammen van mevrouw Hartini Sukarno dat
zij nog geen ticket heeft ontvangen om naar Singapore te komen. Zij staat gereed op 10 maart naar mij toe te komen. Ik
heb haar via Vernu Reizen een eersteklas vliegbiljet per KLM laten zenden.
Jan Cremer heeft een Hollands Prentenboek geproduceerd met
grafieken van landschappen en boerinnen. Uitgave Printshop.
Opening tentoonstelling 8 maart.274
In Londen, British Museum, is een tentoonstelling geopend van
179 tekeningen van Michelangelo, 500 jaar na diens geboorte.275
De tekeningen zijn „in pen and ink or red and black chalk, and
sometimes crowded together on what was then expensive paper,” aldus Anthony Bailey. Er zijn ook schetsen van soldaten,
die door de vijand werden verrast terwijl zij in de Arno aan het
baden waren – „which gave him a chance to draw the unclothed male form in a state of some excitement”. „For Michelangelo,” aldus Bailey, „the human form was the be-all and endall.” Michelangelo maakte vele krijttekeningen die hij dan weggaf aan mensen van wie hij hield: „like two young men Tomasso de Cavalieri and Andrea Quaratesi.” Voor hem was de ideale
menselijke vorm de mannelijke. „Much of the time he used a
male figure as the basis for the female as in the study for the Libyan sibyl, where a subsidiary sketch shows the addition of a
breast. These men with the physique of wrestlers seem to
spring from his own wrestling with the problem of displaying
Christian faith in classic, even pagan, form (...) these figures demonstrate the voluptuousness of male flesh. Even in many of
Michelangelo’s crucifixions, it is only the body that interests
him: the cross on which the body hangs is merely drawn with a
ruler. One might say that these somewhat lonely, splendid male
forms create the impasse of perfection (...).”
Je hoeft weinig voorstellingsvermogen te hebben om te weten
waar zijn seksuele voorkeur moet hebben gelegen.
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5 maart 1975

Amerika is niet een natie van schapen, zoals William Lederer
zijn bekend geworden boek noemde, maar een natie van criminelen. Punt. De Amerikaanse luchtbrug naar Pnom Penh is
stopgezet nu de Rode Kmer het vliegveld onder raketvuur heeft
liggen. Ford en Kissinger willen immers dat Lon Nol de hulp
krijgt, die nodig is om zich te verweren! In naam der democratie! Ze zijn hartstikke gek in Washington, maar het heeft bitter
weinig zin je erover op te winden.
Peter Lorenz is vrij en zegt, zoals Croiset zei, dat hij in een kelder was vastgehouden en twee spuitjes had gehad, ook door
Croiset vermeld. Kanselier Schmidt spreekt over de volledige
vernietiging van terreurbenden.
Loet Kilian belde. Hij zegt opnieuw 2.500 gulden nodig te hebben voor zijn vliegerij in Antwerpen. Ik aarzel en wil eerst met
zijn instructeur spreken.
Had een plezierige dag met Peter. Hij zat rustig in zijn kamer beneden, ontspannen en wel. Ben in gedachten nog veel met mam
bezig. Het blijft knagen. „Dat zal wel nooit meer veranderen,”
zei Peter.
6 maart 1975

In de Washington Post wordt er op gewezen dat president Ford
geplande moorden op buitenlandse leiders door de CIA, als op
Patrice Lumumba in de Kongo, Fidel Castro op Cuba en Rafael Trujillo in de Dominicaanse Republiek, op het oog zou hebben gehad.276 Er zijn er nog wel een paar meer. JFK gaf toe dat
de CIA president Sukarno herhaaldelijk had proberen uit te
schakelen en hij geneerde zich voor dit feit toen hij Bung Karno op het Witte Huis moest verwelkomen. Dat zijn dan onze
fijne bondgenoten en meesters!
Prins Sihanouk wees er nog dezer dagen op: „Since 1970, the
US has spent more than 7 billion dollars for the destruction of
Cambodia and the genocide of the Cambodian people. But
even if the US spends billions of dollars more, our national resistance will not die. It will end in victory.”277 Dat zijn moorden
van een andere rangorde dan die van regeringsleiders. Het blijft
allemaal door Washington geïnitieerde massaslachting. Met
hun grote mond over Stalin en Hitler zijn ze zelf geen haar beter.
Bella Abzug van het Huis van Afgevaardigden schijnt thans
twintig jaar door de CIA bespioneerd te zijn, terwijl ook haar
276 Washington Post, William Greider en George Lardner, 6 maart 1975.
277 Pas in 1991 zou prins Sihanouk triomfantelijk terugkeren.
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7 maart 1975

Om 07.30 uur draaide ik de radio aan en hoorde als opfrisser
bij het wakker worden dat president Ford had gezegd dat
„menselijke gevoelens” hem bewogen om Cambodja niet in
de steek te laten. Ze zijn goed mesjoche daar. Dat er nog iemand in trapt. Dit soort presidentieel geklets in de ruimte ligt
aan oneerlijk, verziekt en verkrampt denken ten grondslag. De
hele wereld is in doodsgevaar met dergelijke figuren aan het
roer. Ik moet met Aurelio Peccei ook deze zaken in ons boek
aanroeren. Terwijl meneer Ford poseert als een man door warme menselijkheid bewogen, zegt de omslag van Newsweek deze
week eigenlijk alles van wat Amerika in Azië totstandbrengt
met een foto.279
Ik heb de instructeur van Loet in Antwerpen gebeld. Hij zei dat
zijn leerling „zwakjes” was wat vliegen betreft. De instructeurs
hadden gerapporteerd dat du moment er iets verkeerd ging Loet
278 The New York Times, John Crewdson, 6 maart 1975.
279 Zie bijlage 34.
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post regelmatig door de spionagedienst werd geopend. De onwettigheid druipt ervan af. De New York Times zet de zaak met
foto’s op de voorpagina en wat helpt het? De smeerlapperij onder het gezag van de befaamde Commissie van 40 (met Kissinger aan het hoofd) gaat gewoon verder. Het is in Den Haag
precies hetzelfde.278
Minister Max van der Stoel wil er niet van horen dat alleen in
Nederland kernwapens zouden worden verwijderd en niet ook
in de rest van West-Europa. In een rede voor het Europa Instituut heeft hij gezegd daar een stokje voor te zullen steken! Het
heeft inderdaad geen enkele zin die rotdingen tussen Rottumeroog en Walcheren weg te halen want een zo’n „ei” is
voldoende Holland, België en een deel van West-Duitsland
weg te vagen.
Reed met Peter in de stad en zei tegen hem: „Kijk wat daar
loopt, een Yank.”
„Die uitgezakte lul,” zei Peter.
„Ik ga even langzaam rijden om hem goed te kunnen zien.”
Het was nota bene Jan Cremer. We stopten. Zijn eerste opmerking gold Keke. Jan, de dierenvriend.
De heren Sydney van den Bergh en Tonie Knoppers hebben
115.000 handtekeningen bij William Seidman op het Witte
Huis gedeponeerd, een assistent van meneer Ford, om te vragen de KLM faciliteiten op de westkust te geven. Voor ik me tot
zoiets zou lenen.
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in elkaar klapte. Volgens hen had hij aanmoediging nodig en
dat is natuurlijk een zwakke zaak. Hij had niet voldoende wilskracht, maar hij zou dit euvel met simulatievliegen misschien
kunnen overwinnen en dat was ook minder kostbaar. „Ik trek
hem er wel door,” zei de chef-vliegerinstructeur Verstraelen.
Vervolgens heb ik Loet zelf gebeld en hem behoorlijk op zijn
donder gegeven, omdat hij dat kennelijk nodig had. Ik zei ook
weinig zin te hebben hem nog meer geld te geven en niet te
begrijpen waarom hij zo nodig ieder weekeinde terug naar
Den Haag moest. „Je moet oefenen, oefenen en nog eens oefenen, man,” riep ik hem toe. Maar hij zit waarschijnlijk met een
bouderende Tieneke thuis die ook tevreden moet worden gesteld. Ik wil desnoods nog wel 1.500 geven maar geen 2.500
gulden. Ik ben er behoorlijk van streek van. „Ik haal het,” waren zijn laatste woorden.
Peter en ik bezochten (kort) Cremers vernissage. Schilderijen
van boerinnen met gekleurde vagina’s en open benen (op hun
rug). Het is natuurlijk een methode om opspraak te veroorzaken en centen binnen te halen, maar het stelt nul komma nul
voor. Ik vroeg Jan hoe het met zijn moeder ging. Zij is nu 53
jaar en zit in een rolstoel als gevolg van een hersenbloeding. Ik
vroeg of hij zijn dochtertje in België wel eens zag. Nee. Dan
weet je weer genoeg.
Dewi Sukarno heeft eindelijk Pak Hanafi ontvangen. Ze hebben een paar uur gesproken. Hij was zeer tevreden. Ook dat
heb ik door kunnen drukken. Hij vroeg om dit weekeinde
naar Parijs te komen, maar dat gaat niet. Ik heb hem geadviseerd Dewi aan te bieden Kartika lessen Behasa Indonesia te
geven.
8 maart 1975

Paniekdroom over mam. Weet niets meer.
De Rockefeller Commissie die de CIA zogenaamd onder de
loep neemt, gaat nu ook onderzoeken of de moord op president Kennedy een samenzwering van de CIA kan zijn geweest.
De in de Watergate ploerterij veroordeelde Frank Sturgis en
zijn makker E. Howard Hunt zouden door de politie in Dallas
op de plaats van de schietpartij op JFK zijn gearresteerd. Er
komt natuurlijk niets van, want ze hebben David Belin, de advocaat verbonden aan de zogenaamde Warren Commissie, weer
uit de mottenballen gehaald om onder leiding van Gerald Ford
de zaak de doofpot in te werken. Nelson Rockefeller zit voor
aap.280
280 The New York Times, John Crewdson, 7 maart 1975.
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9 maart 1975

Twee assistenten van Robert Kennedy, Peter Edelman en
Adam Walinsky, hebben verklaard dat Robert F. Kennedy hen
had verzekerd een actieve rol te hebben gespeeld bij het tijdig
terugdraaien van de plannen van de CIA om Fidel Castro te vermoorden. RFK had juist gezegd: „I didn’t start the Castro assassination attempt: I stopped it.” RFK had ook over de maffia tegen
zijn medewerkers gesproken, zoals nu bekend wordt en a mobster in Las Vegas had zelfs tegen RFK gezegd: „You can’t touch
me. I have got immunity.” Toen senator Kennedy vroeg wie
de gangster bedoelde, zei hij: „De CIA.” Het is natuurlijk langzamerhand ruimschoots bekend dat de maffia, de mobsters en de
281
CIA in de VS nauw met elkaar samen werken. Lekkere boel.
De geheime archieven van J. Edgard Hoover bestaande uit 6,5
miljoen dossiers over burgers in de VS, waaronder 883 over senatoren en 722 over leden van het Huis van Afgevaardigden,
schijnen in de publiciteit te zullen komen. Althans, er is voor
het eerst door de nieuwe attorney general, Edward Levi, toegegeven dat ze bestaan. Voor zijn dood had Hoover nog bepaalde dossiers „gezuiverd” en vernietigd – daar had Joseph
Luns ook een handje van – maar er schijnt veel bewaard te zijn
gebleven. Hoover gebruikte het materiaal om politici en volksvertegenwoordigers, waaronder een aantal homoseksuelen, indien nodig te kunnen chanteren. Dat heeft onze nationale padvinderij, de BVD, van Hoover afgekeken.282
291 The New York Times, Seymour Hersh, 8 maart 1975.
282 Newsweek, 10 maart 1975, p. 30.
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Ontmoette Klaas Jan Hindriks en de heer Ton Hens van Singapore Airlines om te proberen faciliteiten te krijgen wanneer we
in Singapore gaan filmen. Max van der Stoel, een man die Klaas
Jan in de wolken verheft en die in werkelijkheid een klassieke
Haagse zeurpiet is, gaat misschien toch niet naar Saoedi-Arabië. Joop van Tijn heeft de ambassadeur van de Saoedi’s opgebeld en gevraagd of joodse journalisten met de minister mee
mochten en toen had je de poppen aan het dansen.
De sovjets schijnen twee films te laten circuleren om Alexander
Solzhenitsyn verder in verlegenheid te brengen. Dat is a silly
mistake.
Professor Wim Wertheim belde dat Renate Rubinstein hem na
een bezoek aan China in kolom na kolom had aangevallen. Ik
deed een beroep op hem deze dame compleet te negeren, omdat hij toch ook moet weten dat ze meestal niet weet waar ze
het over heeft.
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Rustige dag met Peter. In de regen een wandeling naar Zunderdorp gemaakt. ’s Avond kwamen Erik van der Leeden en Helga
langs. Loet was ook dit weekeinde in Den Haag geweest en
zou buitengewoon zenuwachtig zijn over het geld voor zijn
vliegopleiding. Erik loopt warm voor Loets situatie wat ik apprecieer. Maar waarom kwam Loet niet naar mij toe toen hij
hier was? Ik zei trouwens tegen Peter en Erik: „Het is sinds de
dood van mijn moeder alsof ik van niemand meer houd.”
Bracht Keke naar de kennel in Bosch en Duin. Hij keek me zo
verwijtend aan. Wat kon ik doen? Peter vindt, ik denk terecht,
dat ik te veel menselijke gevoelens op het beestje projecteer.
Bracht twee rozen naar het graf van mijn ouders. Hoorde
mams stem: „Wees niet sentimenteel, wees flink.”
Telefoneerde Loet Kilian in Antwerpen. Erik van der Leeden
was bij hem en zei dat er geen enkele reden was om hem op zijn
donder te geven, want dat hij zijn best deed en alles onder controle was.283 Ik had Erik gevraagd om naar Loet te gaan en hem
morele steun te geven en een prik in zijn achterste te geven om
niet bij de pakken neer te gaan zitten en zich te snel te laten
ontmoedigen. Typisch Erik, dat hij dit nu ook heeft gedaan.
11 maart 1975

Belde gisteren Gerard Croiset om hem over het onderzoek inzake Dallas en mogelijke betrokkenheid van de CIA te vertellen. „Je mag me eerst wel eens feliciteren met mijn verjaardag,”
was het antwoord.
Gisteravond liet het NOS Journaal zien dat president Gerald
Ford het mandaat van de Rockefeller Commissie heeft uitgebreid en nu zullen ze ook de moorden op buitenlandse politici
en regeringsleiders kunnen gaan onderzoeken. De werkelijke
beerputten van inlichtingendiensten zullen wel nooit leeggeschept worden. Verder heeft George O’Toole, voormalige CIAmedewerker en computerdeskundige, de uitspraken van Oswald tegen de pers door een leugendetector laten lopen. Hij is
tot de slotsom gekomen dat Lee Harvey Oswald de waarheid
sprak toen hij zei onschuldig te zijn.
Het nieuws uit Pnom Penh is hopeloos. De hoofdstad is omsingeld en staat op vallen. Dat loopt geheid verkeerd af. De Times drukt een foto van Lon Nol „in zijn paleis” in Pnom Penh
af. Dat is Sihanouks paleis, precies als Suharto, die denkt dat het
Merdeka-paleis omdat hij een Putsch pleegde, nu van hem is.284
De Cambodjaanse „maarschalk” heeft de pers binnen gevraagd
283 Hij zou helaas voor zijn examen zakken.
284 The New York Times, Sydney Schanberg, 9 maart 1975.
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The New York Times, David Andelman, 9 maart 1975.
The New York Times, John Finney, 11 maart 1975.
Hetzelfde geldt voor George Bush in 1991 in Irak.
The New York Times, 11 maart 1975.
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om geruchten tegen te spreken dat hij op de vlucht was geslagen.285 Vervolgens heeft hij vandaag zijn kabinet gereorganiseerd door premier Long Boret te vragen andere ministers aan
te stellen — alsof dat nu nog helpt. De chef-staf van het leger is
er uitgesmeten en nota bene vervangen door generaal Saksut
Sakhan, die minister van Defensie was, toen Sihanouk door de
CIA omver werd geworpen. Senator Hugh Scott heeft in Washington al gevraagd om het afzetten van Lon Nol. Ze denken
daar nog altijd dat zij het voor het zeggen hebben in ZuidoostAzië.286 Het is te bespottelijk om los te lopen.
Peter zwaaide me uit op weg naar Schiphol. Laat hem maar lekker genieten van mijn huisje nu ik op reis ben. Hij heeft een eigen sleutel om mijn werkkamer – met mijn dagboeken – af te
sluiten.
Pas vanmorgen belde Hens van Singapore Airlines, dat ik geen
faciliteiten en een goedkoop retour zou krijgen, dus heb ik voor
de rekening van het ticket mijn handtekening gezet. Mijn gedachten gaan uit naar dat arme kleine hondje in de kennel.
Ik reis met Jolle Jolles, die op zijn jaarlijkse trip naar Indonesië
is en eerst Thailand een beetje af gaat grazen. Na Bahrein praatte hij non-stop over allerlei vriendjes, maar ook over zijn kinderen en Lot Jolles. De JFK-zaak interesseert hem niet en het geval van de Chinese diplomaat Liao die naar Washington droste,
kon hij zich helemaal niet maar herinneren.
Anthony Lewis citeert – sprekende over het misdadige gedoe
van Washington in Cambodja uit Shakespeare’s Henry V: „After the French defeat at Agincourt, when the Duke de Bourbon takes out his anger by killing defenseless English boys before he sweeps down on them, he shouts: ‘Shame, and eternal
shame, nothing but shame!’” Zo is het precies.287 Lewis wijst er
op dat Gerald Ford, wanneer Cambodja reddeloos wordt verloren, het Congres de schuld gaat geven omdat de volksvertegenwoordiging „te lamlendig” was er nog meer miljoenen dollars tegen aan te smijten.288 Ik minacht mijnheer Ford voor altijd.
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12 maart 1975

Mandarin Hotel, Room 1224
De eerste indrukken van Azië, gisteravond, waren weer even
emotioneel en overdonderend als steeds. Ik heb een silent love
affair met dit deel van de wereld. Nam een taxi naar het hotel.
Voelde me meteen weer helemaal thuis. De vrouwen in sarongs,
de eetstalletjes, de kretek rokende groepjes kletsende mensen. Ik
zou hier een paar maanden willen wonen. Ik telefoneerde meteen mevrouw Hartini Sukarno in kamer 1424. Een dochter
kwam aan het toestel. Zij dineerde op dat moment, maar ik
kon om 20.30 uur bij haar terecht.
We hebben gisteravond bijna drie uur samen gesproken. Ik vond
het een milde ramp, omdat zij eigenlijk weinig te vertellen had.
Misschien ook omdat zij uit een stad en land komt, waar met
geen woord over Bung Karno mag worden gerept, was het
voor haar niet gemakkelijk om over te schakelen en zich volledig te uiten over alles, wat haar beroerde. Daarbij komt dat we
elkaar sedert oktober 1966, toen Bapak nog leefde, niet meer
hebben gezien. We waren het eens dat het van belang was ons
te concentreren op de laatste vijf jaar van Bung Karno’s leven
(1965-1970). Zij wilde dat ik vragen stelde, maar wanneer ik
dit deed, antwoordde zij zeer beknopt en herhaalde zich zelf
erg vaak. Ik zie niet hoe ik haar op televisie echt aan de praat
zou kunnen krijgen. Ik dacht al onmiddellijk aan de consequentie op die manier zelf het ticket te moeten financieren,
waarmee ik haar naar hier haalde. Zij vroeg trouwens direct al
of de NOS de drie nachten van haar hotel zou betalen. Ook wilde zij weten wat zij met een boek over Sukarno zou kunnen
verdienen Ik schatte dat dit een voorschot van 10.000 dollar
zou kunnen opleveren.
Mevrouw Hartini is overduidelijk oprecht in alles wat ze over
Bapak zegt, ook ten aanzien van zijn bittere lot. Maar de eerste
vraag wat zij met het schrijven van een boek zou kunnen verdienen zette mij op het verkeerde been. En nadat ik voorstelde
om een gedeelte via schriftelijke vragen per brief te doen, zei
ze: „But that is so much work.” How dedicated can you be?
Zij zag er jong en goed uit en droeg een lange beige jurk.
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289 Hij zou in Californië studeren en is er jong getrouwd en aan kanker overleden.
290 Had Dewi Sukarno maar deze gedragslijn gevolgd: Zij heeft de naam Sukarno eigenlijk op vele manieren jammerlijk misbruikt.
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Bung Karno en Hartini leerden elkaar in 1952 kennen. Zij kregen twee kinderen, Taufan289 en Baju.
Ibu Hartini ziet als Bapaks grootste verdienste dat hij zijn leven
met hart en ziel aan het land heeft gewijd. Voor zichzelf wilde
hij of nam hij niets. Hij bouwde de Indonesische Republiek als
een architect, wat hij van huis uit was. Het fundament en de
pilaren eerst, gebaseerd op de Pantjasila, de vijf grondbeginselen van de Staat: nationalisme, internationalisme, democratie,
sociale rechtvaardigheid, geloof in God. Op 1 juni 1945, reeds
twee en een halve maand voor het uitroepen van de onafhankelijkheid, vatte Bung Karno deze basis „pilaar” van het nieuwe Indonesische gebouw samen. „Zo bouwde hij verder,” aldus mevrouw Hartini, „en nadat ook het dak was bevestigd en
de muren stonden is hij zijn gebouw gaan verfraaien voor de finishing touch. Het is aan zijn opvolger, Pak Harto (generaal Suharto) om het door Bung Karno neergezette Indonesische huis
behoorlijk te onderhouden. Wat kan ik nog voor hem doen?
Een mens is maar een mens. De weduwen en de kinderen zullen er op moeten toe zien dat zijn naam hoog wordt gehouden.
Ik zou me aanzienlijk gemakkelijker kunnen bewegen en kunnen doen wat ik wil, wanneer ik niet van A tot Z en van top tot
teen iedere beweging die ik maak ter zijner ere moet uitvoeren. Ik moet in de ruimste zin des woords aan zijn naam denken,” zei zij in voortreffelijk Nederlands.290
„Bung Karno was een groot politiek leider maar geen echte vader voor zijn kinderen. Zij zagen hem bijna nooit. Zijn leven
was aan de staat gewijd, het gezin kwam op de tweede plaats.
Van de moeder van de kinderen werd heel veel vereist. Ik heb
geprobeerd de rol van zijn geliefde te vervullen en moest tegelijkertijd ook nog moedertje spelen. Dat is niet zo goed gelukt.
Van al zijn vrouwen ben ik het langste bij hem geweest. Ik heb
steeds getracht aan zijn wensen tegemoet te komen. Hij zei me
wel eens: ‘Tien, stel je voor dat ik kom te sterven. Wie zal president worden?’ Dat zei hij dan om me uit te horen en te testen. In die dagen was dr. Subandrio zijn naaste medewerker en
tweede man. Hij meende dat Mas Ban voor hem vocht en altijd aardig voor hem was.”
Ik zei zo tactisch mogelijk uit de eerste hand te hebben ervaren, reeds in 1957, dat dr. Subandrio aanzienlijk minder toegewijd was dan hij deed voorkomen en dat naar mijn mening
deze Subandrio juist tot de geleidelijke vrijwel totale isolatie
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van Bapak van zijn werkelijke vrienden had geleid met alle desastreuze gevolgen van dien. „Ja, Subandrio was inderdaad erg
ambitieus, maar hij hield erg veel van Bung Karno en Bapak
luisterde naar hem.”291
Mevrouw Hartini: „Subandrio voerde Bapak’s ideeën exact
uit.292 En de belangrijke ontvangsten die Bung Karno in het buitenland te beurt vielen werden allemaal door Bandrio voorbereid en uitgevoerd.” Zij vervolgde dat president Sukarno zich
uitstekend van zijn rol in de geschiedenis bewust was geweest,
ook al betrok hij altijd zijn politieke vrienden en de hulp van
God in het resultaat. „Bapak trok zich het lot van de mensen
aan. Hij sprak op zijn wandelingen met iedereen. Hij vroeg
dan aan een vrouwtje in de kampong hoeveel kans heb je? Wat
heb je gekocht, wat zijn je noden? Ik zag hem eens op een meisje in Bogor afstappen dat niet kon lopen en blind was. Hij heeft
haar naar een ziekenhuis laten brengen en door artsen laten behandelen en na drie maanden was zij beter. Ik ben met hem bij
haar op bezoek geweest. Ik heb het zelf gezien.”
Ibu Hartini noemde Emile van Konijnenburg als antwoord op
mijn vraag welke persoonlijke vrienden van Bung Karno hem
op het recht pad hielden, of althans hem geen feiten onthielden
en eerlijk tegen hem waren. „Konijn kon zijn mond houden.
Hij vroeg me altijd: ‘Ibu wat wilt u hebben, wat kan ik voor u
meebrengen?’ En hij liet schrijfpapier voor me maken met enveloppen. Ook al ontmoette hij soms via Bapak mevrouw Dewi, hij repte er nooit met een woord over. Hij speelde niemand
tegen elkaar uit. Wanneer ik alles op een rij zet dan waren oom
Dasaad293 en Pak Konijn misschien zijn twee beste en eerlijkste
vrienden. Wanneer meneer Van Konijnenburg op bezoek was,
dan zei hij: ‘Gaan jullie maar kletsen, ik luister wel.’ En dan
wilde hij weten: ‘Tien, wat heb je gemaakt? Pisang goreng en
kroepoek?’ Hij was erg romantisch. Hij pakte altijd mijn hand
en zei dan; ‘Kijk Konijn, hoe lief ik haar heb.’ En dan boog
Konijn expres diep naar voren om precies te zien hoe hij mijn
hand vasthield.
Toen we al in Batatulis woonden had Bapak steeds minder zin
om te praten. De krontjongavonden op paleis Bogor in 1966,
waar jij bij bent geweest, Wim, betaalden we zelf. Bapak wist
zich ondanks zijn toenemende isolatie nog altijd te vermaken.
291 Was het hier faliekant mee oneens: Bandrio was een door en door schijnheilige egoïst,
alleen in zichzelf en eigen roem geïnteresseerd.
292 Hoe kan dit, wanneer om te beginnen Subandrio de president zoveel informatie opzettelijk onthield die onontbeerlijk was om een juist en realistisch oordeel te vormen.
293 Zie Memoires 1953-1957 en 1966.
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294 Ik heb meegemaakt dat die films steeds weer braken.
295 Regering.
296 Een van Bung Karno’s laatste vrouwen.
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Het hoofd van de presidentiële huishouding, Pak Hardjo, deed
zijn uiterste best om Bapak films te bezorgen, maar Jakarta liet
alleen nog oeroude films, die al vele malen geplakt waren naar
paleis Bogor sturen, om hem te treiteren.294 Bovendien gebeurde dit allemaal ook nog clandestien want eigenlijk mocht het
helemaal niet van de pemerintah.295 Men gedroeg zich van de zijde van de regering steeds wreder, want omdat men zag dat hij
nog kon zingen en plezier maken met zijn vrienden, werden
geleidelijk ook deze laatste contacten van hem weggehouden.
Beetje bij beetje werd hij totaal geïsoleerd. Eerst een vinger
eraf, toen een oortje, een nagel eraf, één haar, stap voor stap
(…).”
„Waar het op neerkomt is dat ze Bung Karno langzaam doodgemarteld hebben”, zei ik. Mevrouw Hartini keek alleen maar
intens bedroefd en zei even niets.
Zij vervolgde: „Hij is geleidelijk ziek geworden. Het werd niemand meer toegestaan naar zijn gezondheid of welzijn te informeren. Bung Karno was als een vis zonder water. Lepel voor
lepel is het aquarium leeg geschept. Geen vis kan zonder water
meer leven. Zo waren Bapaks laatste jaren.”
We spraken over de andere dames in Bung Karno’s leven.
„Ach, Haryati296 was nog een kind. Dat vond hij gewoon leuk.
Dat was een vorm van verandering van spijs.” Hier waarschuwde ik Ibu Hartini bij het behandelen van deze onderwerpen uitermate alert te zijn voor pogingen van de media er iets anders
van wat zij zei of bedoelde van te maken ten detrimente van
Sukarno.
„In Tokio heeft mevrouw Dewi me gezegd heel lang te hebben gewacht op Bapaks ‘green light’ om weer naar Indonesië te
kunnen terugkeren. Het is er nooit van gekomen.”
„Bapak”, aldus mevrouw Hartini, „heeft steeds het beste met
Dewi voor gehad en gedaan wat hij kon. Kan je je voorstellen
wat het voor Dewi zou hebben betekend wanneer zij was teruggekeerd en dan verhinderd zou zijn Bapak te zien en te ontmoeten wanneer zij wilde? Bovendien was Dewi ook gewend
aan een uitgaansleven met Bung Karno. Wanneer haar dit allemaal zou worden verhinderd zou zij net als Bapak zijn doodgegaan. Ikzelf leefde in die dagen als een lepralijdster. Niemand
durfde met mij te praten. Ik was in staat deze behandeling te
doorstaan omdat ik het maximale wilde doen wat een vrouw
voor haar man kan doen. Dat Bapak Dewi niet het groene licht
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gaf was voor haar eigen bestwil. Hij zei voor zijn dood wel
eens: „Tien, ik moet jou veel verdriet hebben bezorgd, want je
weet Dewi is ook mijn vrouw en Kartika mijn dochter.”
„Bung Karno kon ook heel aardig zijn voor oudere dames. Hij
hield ervan mensen gelukkig te maken. Dat was een fantastische kant van zijn karakter. Hij hield van iedereen, jong of
oud. Het was in 1963 of 1964 dat we een oudere Amerikaanse
dame op paleis Bogor te gast hadden,” aldus Ibu Hartini. „Zij
was al zeer oud. Het gesprek ging van de hak op de tak, we
aten samen en zagen een film. Zij had grijs haar en had een gerimpeld gezicht, maar was uitstekend opgemaakt. Bapak zag dit
heel goed en vroeg haar welk soort lipstick zij gebruikte. Kijk,
als Bapak een lieve jonge vrouw ontmoette kreeg zij natuurlijk
meteen een zoen. Met oudere dames was dat anders: die groette hij eerder met een knik en dan zei ik: ‘Mas, geef haar toch
een zoen’. Met deze dame ging hij zover dat hij werkelijk haar
lippenstift wilde zien. Hij vroeg me: ‘Tien, do you like it?’ Hij
vroeg haar om een streepje op haar hand te trekken om de kleur
goed te kunnen zien en toen gaf hij er een zoen op. ‘Oh, Excellency,’ zei deze dame, ‘I will never again wash my hand.’”
Toen Bung Karno en Ibu Hartini van paleis Bogor naar Batatulis verhuisden – toen dat huis eindelijk gereed was gekomen –
is veel van hun bagage en bezittingen gestolen. Allerlei privéeigendommen van Bung Karno, die zich bijvoorbeeld nog in
het paleis bevonden, mocht hij niet meenemen. Generaal Sutikno Lukitodisastro had zogenaamd een inventaris opgesteld.
Zeker tien van Bapaks schilderijen werden gewoon achtergehouden, vooral de naaktschilderijen werden vrijwel meteen
verdonkeremaand.
Ik vroeg hoe het toch kwam dat er een scherpe verwijdering was
ontstaan tussen Bung Karno en zijn voormalige trouwe adjudant
generaal Sugandhi, later een felle opponent van de president en
een Suharto-aanhanger. „Bapaks omgeving voorzag hem volgens Gandhi met te veel vrouwtjes. Hij hield niet van die grapjes. Hij zei eens tegen mij: ‘Ik moet Bapak redden.’ Hij zag
heus wel dat men dit deed om bij Bapak in het gevlei te komen
en zo was het natuurlijk ook precies. Hij was eigenlijk niet tegen Bung Karno, maar de president hield al enige tijd niet meer
van hem, en dat voelde hij.297 Dat was eigenlijk verkeerd van
Bapak. Men sleurt niet een vriend mee wanneer je zelf stout
bent. Bapak kon bijvoorbeeld tegen generaal Yani zeggen: ‘Yani,
297 Sukarno kennende kan het niet anders dat er andere en meer steekhoudende redenen voor die verwijdering waren. Dat kan niet anders want het lag niet in zijn aard
op te houden met van een vriend te houden.
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298 Ik wilde niet vragen hoe zij Dewi’s rol in die val zag.
299 Redevoeringen.

195

Singapore

hoe vind je haar?’ ‘Leuk Pak.’ Dan ging Bapak net zolang arrangeren tot het gelukt was. Bung Karno viel voor mooie vrouwen, maar het waren mooie vrouwen die hem ten val brachten.238 Maar soms als ik aan hem denk, besef ik ook weer dat ik
vrijwel alles van hem gedaan kon krijgen en nog op een gouden presenteerblad op de koop toe. Ik heb geen hartzeer meer
over zijn heengaan, maar ik moet nu wel vanaf nul opnieuw
beginnen. God lijkt soms niet rechtvaardig. Wanneer ik een
wens zou mogen doen, zou dit zijn dat Bapak er nog was. Maar
daarvoor is het te laat. Ik voel me soms zo eenzaam als een
eendje in het water. Zijn dood bracht me uit het gareel. Ik was
zo helemaal van hem, en Wim, in de nood leert men zijn vrienden kennen. Gelukkig heb ik nog mijn kinderen en om die reden ben ik thuis ook nog steeds nodig.”
„Op een dag was er weer een krontjongavond op Bogor. Bapak danste vlak voor mij met mooie meisjes. Het was eigenlijk
te erg. Ik hield het niet meer uit, vooral nadat hij steeds met
hetzelfde meisje danste. Mijn man mag alles doen maar niet
vlak voor mijn snuit. Ik ben buiten gaan zitten. Toen miste hij
me. Hij zond een dame om me te halen. Maar ik vond dat hij
me maar zelf moest komen vragen. Toen kwam er voor de
tweede keer een dame: ‘Bapak roept u.’ Maar Bapak is ook slim.
Hij ruilde het jonge meisje tegen een oude vrouw in en kwam
dansende naar buiten om mij te halen en zei: ‘Tien, wil je met
mij dansen?’”
Ik vertelde dat ik in 1956 op reis met president Sukarno in
West-Duitsland toevallig de deur naar het privé-vertrek van
hem zag opengaan en een blonde stewardess van het gecharterde PANAM-toestel naast hem op een bank zag zitten. Er gonsden
toen geruchten dat hij een affaire met haar had, wat ik niet wilde geloven. „Wel, hij heeft me later verteld,” aldus Ibu Hartini,
„dat hij haar voor het eerst in Venetië ontmoette toen men
haar hulp had ingeroepen zijn pidato’s299 de daaropvolgende
week in West-Duitsland op fouten na te lezen. ‘Je weet, ik was
ver van jou’, vertelde hij, ‘en ik pakte haar hand en zij nam die
niet terug. Toen heb ik haar gebruikt.’” Mevrouw Hartini gaf
aan dat Bung Karno wat vrouwen betreft altijd op het oorlogspad was. „Op een reis naar Menado was hij erg vrolijk. Ik zat
samen met de dames, maar ik had mijn vriendjes in het Tjakrabirawa-regiment. Dus meestal wist ik wel wat er werkelijk gebeurde. Maar Bapak was handig in het wegmoffelen van dergelijke zaken. Hij liet mij dan bijvoorbeeld foto’s zien en zei
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dan: ‘Zie je hoe zedig je man is?’ Hij benadrukte dan dat hij
veel had vergaderd en dat er nergens mooie dames in de buurt
waren. Dan had ik binnenpret over de wijze waarop hij mij
lekker probeerde te maken.”
„Het is aan Pak Hatta te danken dat Bapak een staatsbegrafenis
heeft gekregen en eigenlijk in ere is hersteld. Want hij overtuigde de pemerintah dat Sukarno tenslotte de onafhankelijkheid
proclameerde. Maar het was wel treurig,” aldus mevrouw Hartini, „dat de dragers van de baar volkomen onbekende soldaten
waren. Het hadden natuurlijk generaals moeten zijn en vrienden van Bapak, die hem, hun leider, een laatste eer wilden bewijzen.”
„Had u iets anders dan lompheid en botheid van deze meneer
Suharto verwacht?” vroeg ik. Maar daar ging zij om begrijpelijke redenen niet op in. „Pak Ali Sastromidjojo kon er niet bij
zijn want hij was ziek en het leger kreeg opdracht binnen te
blijven. Maar de mensen op straat waren in tranen. Ze vonden
het kennelijk te veel eer voor Bapak om in West-Java te worden begraven. Zij wilden hun bewind niet te dicht in de buurt
van een heilige, een door het volk aanbeden leider hebben. Suharto vertelde ons gewoon dat hij de beslissing al had genomen
Bung Karno naar Blitar te laten brengen en dat dit zo zou blijven zolang hij president was. Daarna zou men kunnen doen
wat men wilde.” Ik dacht: de lafaard.300
Na dit langere gesprek was ik zeer emotioneel en ben een lange
wandeling gaan maken. Ik vond vooral haar kritiek op wat zij
„Bapak’s koppigheid” noemde verbazingwekkend, hoewel er
een grond van waarheid in kan zitten. Volgens haar had Bung
Karno na de coup van 1 oktober 1965 meteen moeten aftreden, zich moeten terugtrekken zoals Charles de Gaulle indertijd deed om te wachten tot men hem zou vragen de leiding
weer op zich te nemen. Maar dat zou immers hebben kunnen
wijzen op een semi-schuldbekentenis, alsof Bung Karno toch
bij de moord op de generaals betrokken zou zijn geweest?
Trouwens, het is nakaarten. Wie zou haar die gedachte hebben
ingegeven? Adam Malik?
Toen ik op Adam Malik afgaf reageerde zij niet. Pas later vertelde zij dat toen Dewi in Tokio een poging tot zelfdoding had
gedaan Bung Karno juist aan Adam Malik had gevraagd naar
Tokio te gaan en orde op zaken te stellen.301 Over Den Vaderland
300 En dat denk ik identiek in 1991: zoals ik Suharto niet lang geleden in een commentaar van 18 pagina’s over zijn zogenaamd memoires andermaal heb geschreven. Hij
is een ordinaire basterd.
301 Dat mag in 1963 of 1964 zo zijn geweest. Ik weet dat Bung Karno Malik in 1966 niet
als „vriend” beschouwde: zie Memoires1966-1967, oktober 1966.
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302 Het landleger, want de Air Force, marine en de KKO (mariniers) waren zeer pro-Bung
Karno.
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Getrouwe zei ze heel nonchalant: „Dat is te dik, dat leest niemand.” Dit verwonderde me to no end en ik dacht: Dit pleit
niet voor u dame. Ze zei er zelfs achteraan: „het is geen bedtime boek.” Je moet dergelijke teleurstellingen altijd bij voorbaat incalculeren. Ik doe dit ook wel. Maar je hoopt altijd op
uitzonderingen.
Ibu Hartini zei bijvoorbeeld: „Misschien voelde Pak Harto in
zijn hart wel lief over Bapak, maar hij had nu eenmaal A gezegd, dus B moest volgen. Trouwens de angangkat darat 302 was
helemaal tegen hem.” Over mevrouw Suharto zei Ibu Hartini
dat haar wil wet was en dat haar voorgenomen pretpark, waar
iedereen schande over sprak, 20 april zou worden geopend.
„Zij wil de koningin van Thailand en Imelda Marcos uitnodigen.” Wat me helemaal een ramp lijkt is dat zij meneer Masagung, de uitgever, alle originele brieven die Bung Karno haar
schreef, klakkeloos heeft overhandigd, zonder hem kopieën te
geven. Hemeltje, hoe kon zij zoiets doen? „Ik was bang die dagen en wilde die brieven in veiligheid stellen,” zei ze. Dan
moet je nodig bij een man te rade gaan, die met tape-recordings van militaire verhoren van Bapak in Parijs bij Dewi Sukarno komt leuren. Het enige wat zij over hem zei was: „Masagung is een zakenman.”
„De kinderen van Bapak waren allemaal verloofd in de tijd dat
Bung Karno geïsoleerd werd. Zij hadden geen tijd voor hun
vader.” Ik ging door de grond toen zij dat zei. En Dewi voerde
een staat van ex-presidentsvrouw in Parijs en lag ook niet bepaald wakker van Sukarno’s „predicament”, althans niet totdat
ik haar een aantal maanden voor hij zou overlijden ertoe kon
bewegen een open brief aan Suharto te schrijven. Noch mevrouw Hartini, noch Taufan of Baju hebben verder iets van de
bezittingen van Bapak geërfd. Alles is naar Bung Karno’s kinderen van Fatmawati Sukarno gegaan. Schandelijk eigenlijk.
Het schijnt dat Guntur Sukarno ook alle bezittingen van Dewi
onder zich heeft gehouden. Multatuli’s uitspraak van het voorbeeld van de regent van Lebak gaat bepaald niet alleen voor
Hollanders op, maar ook voor veel Javanen. Wat een houding
en gedrag! Toen ik opmerkte dat ik Guruh aardig, maar te verwijfd vond, zei mevrouw Hartini: „Guruh is toch V.W.?” Ik
wist waar zij naartoe wilde maar begreep de uitdrukking en afkorting niet. „De V.W. doet het toch ook van achteren?” zei ze
letterlijk.
Ik weet niet goed wat ik moet beginnen. Ik heb Djawoto in
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Peking een brief geschreven. Mevrouw Hartini heeft in dit stadium eigenlijk niet genoeg te vertellen om een boek te maken.
En zij is zeker niet geschikt voor een televisiegesprek. Terecht
wil zij op haar tellen passen. Toen zij wilde vertellen dat Bung
Karno voor zijn dood „maarschalk” Lon Nol met Suharto vergeleek vroeg zij me eerst om het bandopnameapparaat af te zetten. Zij noemde de angst in Indonesië om over Sukarno te
spreken „een epidemie”.
Kan niet slapen. Het is al 03.00 uur. Waar ik misschien het meeste van onder de indruk ben is niet alleen hoe eenzaam Bung
Karno zich na 1967 drie jaar lang moet hebben gevoeld door
wat de regering en Suharto hem aandeden, maar ook hoe geïsoleerd en eenzaam hij zich moet hebben gevoeld, omringd
door de minds van zijn directe omgeving, kinderen en Ibu Hartini. Ze zullen allemaal erg lief en zorgzaam zijn geweest, maar
dit waren niet de mensen die hem konden stimuleren. In dat
opzicht had hij natuurlijk veel meer aan Dewi’s mind, schandalen en kijfpartijen inbegrepen.
13 maart 1975

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft maar liefst met
189 tegen 49 gestemd om Cambodja en Vietnam verder in hun
vet gaar te laten koken. Wat een achterlijke blamage. Daar hebben al die tienduizenden Amerikanen nu hun leven voor gelaten en de bonzen in Washington blijven de grote meneren uithangen alsof zij van de prins helemaal geen kwaad weten en geen
moer op hun kerfstok hebben. Nu zou er een Neurenberg-tribunaal in Amerika moeten worden georganiseerd. Bertrand
Russell en de zijnen hebben volkomen gelijk. Het is hetzelfde
soort tuig dat in Den Haag de beleidslijnen inzake Indonesië en
Bung Karno uitstippelde of nu tegen Suharto en consorten.
Noord-Vietnam heeft de stad Ban Me Thuot onder de de voet
gelopen. Deze is als hoofdstad van de provincie Dar Lac van vitaal belang. Het loopt slecht af voor Amerika in Zuidoost-Azië,
precies zoals Sukarno mij in 1966 zei dat het zou aflopen.303
Telefoneerde ambassadeur Piet Schaepman en ontdekte, dat
mijn verre nichtje, Jackie Oltmans van de Indische tak, diens secretaresse is. „Ik ben nu twee jaar hier en kan à la minute voor
u regelen wat u nodig heeft,” aldus de ambassadeur, die overigens druk bezet was omdat de directeur-generaal van Economische Zaken op bezoek was. Probeer verder voor de NOS een
gesprek met premier Lee Kuan Yew te regelen.
303 Zie Memoires 1966-1967, p. 104.
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304 Newsweek, 17 maart 1975.
305 Ik heb hier per abuis eerst de met de hand geschreven notities vermeld die op 12
maart werden opgenomen. Wat nu volgt is wat op de tape van 12 op 13 maart staat
vermeld.
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Eldridge Cleaver woont nu met Kathleen en zijn kinderen
Maceo en Joju in een arbeiderswijk in Parijs. Hij zei tegen Kim
Willenson van Newsweek niet te zijn overgestapt van communistische sympathieën op fascistische ideeën, maar het was waar
dat hij na bezoeken aan de USSR, China, Noord-Korea, Cuba
en Oost-Europese landen zich realiseerde dat de marxistische
levensbeschouwing te statisch was en niet meer relevant voor
moderne samenlevingen. Hij denkt zelfs dat de sovjets Amerika
niet meer van de kaart zouden kunnen vegen om van de kapitalistische last af te zijn. Beter laat dan nooit. Hij is er achter hoe
de wereld in elkaar zit.304
Mevrouw Hartini zei: „Iedereen in Jakarta kijkt naar wat ik
doe. Hoest ik een keer of hoest ik tien keer. En dan zeggen zij:
‘nu is zij in zaken’ want ik wilde niet zeggen wie ik in Singapore ging ontmoeten, want dan krijg ik nooit meer een visum.”
Alsof de weduwe van Bung Karno een tjap moet vragen om op
reis te mogen. Ze zijn gek. „Ik zit te dicht bij het vuur, Wim,”
zei zij.
Ik heb een masseur naar de kamer laten komen, een oudere
Chineees, die perfect bezig was. Hij speelde met mijn ballen en
penis dermate vakbekwaam, dat ik er geen erectie van kreeg.
Pas aan het einde van het spel vroeg hij of ik „alles” gemasseerd
wilde hebben. „May be,” antwoordde ik. Hij ging er met veel
olie tegenaan. Ik aarzelde. Ik had eigenlijk geen zin om afgetrokken te worden, dat was het einde van de pret.
Vanmiddag heb ik een gesprek gevoerd met de heer James Fu,
die een televisie-interview zou moeten regelen.
Om 18.20 uur was ik weer bij Ibu Hartini en we spraken opnieuw lang en nu zonder tape-recorder.305 Daardoor ging het
eigenlijk veel gemakkelijker allemaal. Ik maakte aantekeningen. Tegen acht uur nam ik haar mee naar het revolving restaurant op de 40ste verdieping, waar haar dochter en schoonzoon
uit Pontianak zich bij ons voegden. Om 23.00 uur waren we
terug in haar kamer en spraken verder.
Ik vroeg haar waar zij op 1 oktober 1965 was geweest. „Ik was
in Bogor en Bapak kwam die avond zelf ook naar Bogor.”
„Wist hij toen al dat er generaals waren gedood?”
„Nee, pas na twee dagen kwamen via adjudanten en generaals
de berichten binnen dat de zaak niet pluis was.” Ik vertelde om
die reden ook Dewi met kracht te hebben geadviseerd de brie-
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ven te publiceren, die Bung Karno haar die dagen schreef en
waaruit ten overvloede bleek dat de president niets van de gruwelijke moorden wist.
In 1966 kwamen in opdracht van Suharto de generaals Andi
Yusuf, Basuki Rachmat en Amir Machmud naar Bogor om
president Sukarno vriendelijk maar dringend te adviseren het
dagelijkse bestuur van het land aan Suharto over te dragen. Het
werd een verhitte bijeenkomst, later ook door oud-ambassadeur Howard Jones306 beschreven, maar uiteindelijk ging Bapak
door de knieën. Gezamenlijk werd de berucht geworden Super
Semar 307 opgesteld, die feitelijk de macht van de president bij
Suharto legde, ook al stond er uitdrukkelijk in dat Suharto de
veiligheid en welzijn van Bung Karno zou garanderen. Ik vroeg
Ibu Hartini, aangezien dit drama zich in Bogor had afgespeeld,
of zij zich die fatale dag in Bapaks leven herinnerde. „Ik was
niet bij de vergadering zelf,” zei ze, „alhoewel Bapak mij wel
naar mijn mening vroeg. Ik zei: Mas, ik weet het echt niet. Het
lijkt me een mandaat om de orde te bewaren. Over dit geval
kan ik u geen advies geven en geen neen of ja zeggen. U moet
doen wat u denkt dat goed is, omdat ik niet precies weet hoe
alles in elkaar zit.” Zij vervolgde: „Hij heeft daarna lang met
generaal Sabur gesproken. Hij heeft lang gepeinsd en lang gebeden en toen heeft hij zijn handtekening gezet.”
„Maar Suharto heeft een andere interpretatie gegeven aan het
stuk dat Bapak tekende en in plaats van hem te beveiligen hem
juist dood getreiterd.”
„Ja, maar wat konden we doen? Vanaf dat moment kreeg Bapak juist een erg slechte ‘treatment’.” Ik vroeg haar om een
verklaring hoe het mogelijk was dat het Indonesische volk onder dwang van het leger Bung Karno de rug toekeerde. „Ik
heb toch gezien met welke ogen men naar hem keek? De
mensen hielden van Bapak Wat is er toch gebeurd?”
„Politiek is nu eenmaal zo,” aldus mevrouw Hartini. „Politiek
is hard. Ze zeggen ’s ochtends ja en ’s avonds neen. ’s Ochtends
is iets wit en ’s avonds rood. Het is echt niet te verklaren waarom de mensen die dagen aldus op Bung Karno hebben gereageerd of gedacht.308 Maar een ding weet ik wel, de rakjat hield
veel van hem, zelfs tot nu toe. Ze durven het niet te laten merken, maar diep in hun hart: the people love Bapak nog altijd.”
Zij vertelde dat er verder geen bewaking bij Bung Karno’s graf
306 Indonesia: A Possible Dream, Howard Jones, pp. 397, 398.
307 Zie bijlage 35.
308 Suharto en het leger beschuldigden hem van de moord op de generaals: de rakjat
(volk) was in verwarring.
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309 Later is er een mausoleum gebouwd.
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in Blitar was en dat alle graven op de begraafplaats hetzelfde
waren: „Bapaks graf is niet meer en niet minder.”309
Sukarno en mevrouw Hartini hebben nadat zij het paleis te Bogor verlieten maar zes maanden in Batutulis gewoond, waar zij
een huis hadden laten bouwen. „Bapak mocht helemaal het
huis niet uit. Hij kon zich op het terras bewegen en op het erf,
niet verder. Hij mocht niet naar Bandung of Jakarta.”
„Hoe ervaarde hij dit?” vroeg ik. „Met veel moeite van de
huisarts en de voormalige minister van Volksgezondheid, professor Sibawessi, kon hij toen naar Jakarta verhuizen. Hij had
die dagen door zijn isolatie erg veel verdriet. Het was niet toegestaan dat hij nog met mensen om mocht gaan. Hij mocht
ook absoluut geen bezoek ontvangen, behalve van mij en de
kinderen, en van niemand anders. Generaal Sabur of andere
oude vertrouwde medewerkers en vrienden, niemand werd
meer bij hem toegelaten. Niemand, Wim, alleen maar de vrouwen en de kinderen.”
„Kreeg hij kranten? Las hij boeken? Volgde hij het wereldgebeuren?”
„Hij mocht alle kranten en tijdschriften ontvangen. Hij wist
precies wat er in de wereld gebeurde. Zoals in Cambodja,” en
dat was het moment waarop zij gisteren vroeg de tape af te zetten. Zij herhaalde dat Bung Karno „maarschalk” Lon Nol met
Suharto vergeleek.
Ik wilde proberen toch meer over de fatale coup van 1965 te
weten te komen. Maar Ibu Hartini vervolgde dat het huis in
Batutulis op een heuvel lag, het tochtte er heel erg en Bung
Karno had voortdurend last van reumatiek. „Hij hield het er
niet uit. Hij heeft toen Suharto een brief geschreven of hij naar
Jakarta ‘mocht’ verhuizen.” Dat schijnt toen veel voeten in de
aarde te hebben gehad maar uiteindelijk lukte het! Stel je dit
eens voor.
„Toen Bapak in de avond van 1 oktober in Bogor arriveerde heb
ik hem gevraagd: ‘Mas, vertel me wat is er precies gebeurd?’ ‘Ik
kan niet veel vertellen, Tien, wacht maar. Over een paar dagen
zullen we alles in de kranten lezen.’ Hij was over politieke zaken altijd gesloten tegenover zijn vrouw. Hij wilde al die zaken
voor zichzelf houden. Ik kwam toch veel te weten via generaal
Sabur, ministers en andere mensen, maar nooit veel via Bapak
zelf. Eigenlijk is alles goed gegaan tot 1966.”
„Was Bapak niet bereid de zeilen bij te stellen, zijn politiek om
te buigen, een stap terug te doen om juist uiteindelijk vooruit
te gaan?” vroeg ik.
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„Jawel, hij wilde dit wel en wist dit ook, maar wanneer hij zijn
presidentschap zou neerleggen wilde hij dit eervol doen. Hij
wilde niet zonder meer de laan uit worden gezonden. Hij wilde weggaan.310 Hij was bereid af te treden, indien ze hem maar
zijn eer zouden laten behouden. ‘Ik ga wel weg,’ zei hij. Maar
zijn vijanden en tegenstanders zijn hem te slim af geweest
(…).311 Hij had helemaal niet verwacht, Wim, dat zijn eigen
mensen het hart zouden hebben om hem zo te behandelen.
Dat is altijd wat hij zei. Hij heeft dikwijls tegen mij gezegd:
‘Nou, de belanda’s312 hebben mij beter behandeld dan mijn eigen mensen.”
„Was de president dan niet diep teleurgesteld, want letterlijk
had hij zijn leven gewijd aan de bevrijding van Indonesië? Hij
had zelf elf jaar vastgezeten om dit doel te bereiken?”
„Jawel,” zei Ibu Hartini, „hij was diep teleursgesteld. Hij heeft
wel eens tegen mij gezegd: ‘Ik wilde dat ik een schot zou krijgen, dan ben ik ervan af. Ik heb nooit gedacht dat mijn eigen
mensen het hart zouden hebben mij zo te behandelen. Heb ik
dit verdiend? Elke keer zei hij dit, heb ik dit verdiend?”
„Ontving u helemaal geen blijken van aanhankelijkheid van
vrienden of de rakjat?”
„O, jawel. De mensen hebben altijd geprobeerd toch bij hem
te komen en hem gewoon als oude vrienden bijvoorbeeld zijn
lievelingskost brengen, of om een beetje met hem te kunnen
praten, als vroeger. Maar het mocht niet. Niets mocht. Het was
een onmenselijke behandeling, die vijf jaar heeft geduurd. Of
eigenlijk waren het drie jaren, van 1967 tot 1970. Hij is in die
periode echt onmenselijk behandeld. Hier moet ik wel de
waarheid over zeggen.”
„En na de verhuizing van Batutulis naar Wisma Jaso in Jakarta,
hoe onderging Bung Karno dat?”
„Toen werd alles nog moeilijker. Daar hebben ze hem drie
maanden lang ondervraagd. Hij mocht gedurende die hele tijd
geen enkel bezoek ontvangen. In hun ogen werd toen alles gedaan om hem klein te krijgen. Zijn vrouw en kinderen mochten hem drie maanden niet bezoeken.”
„Wat bedoelt u met klein krijgen? Wat wilden ze nog van
hem? Hij was al bijna zeventig jaar.”
„Die mensen gingen ervan uit dat hoe gauwer hij dood zou
310 Maar hij moest en zou van Suharto de PKI veroordelen voor de coup wat Bapak weigerde. Hij wist dat het een CIA-coup was.
311 Net als M. Gorbachev in augustus 1991 zich het meest beklaagde nooit van zijn medestanders een coup te hebben verwacht.
312 Nederlanders.
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313 Suharto had immers al een miljoen mensen laten afslachten!
314 Washington zou Suharto militair hebben geholpen, en China en de Sovjet-Unie de
Sukarno-gezinden.
315 Oppakken en onschadelijk maken.
316 Leger.
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gaan hoe beter het voor hen zou zijn. Wanneer hij zou worden doodgeschoten zou er in het hele land een opstand zijn
uitgebroken. Sterft hij uit zwakte dan zal er geen pekara komen.
Ze deden alles om hem verder te verzwakken. Zo is het Wim.
Ze gingen hem treiteren. Hij moest als een vis zonder water leven. Hoe gauwer hij dood zou gaan des te beter. Dan waren ze
van hem verlost.”
„Begreep Bapak, waar Suharto en zijn handlangers op uit waren?”
„O, ja, o, ja. Hij wist het precies. Maar Bapak is altijd een flinke man geweest. Hij zei steeds: ‘Ik heb liever dat ik hieronder
lijd, dan dat de mensen opnieuw in een bloedbad terecht zouden komen.313 Wanneer Bapak in 1965 alsnog het commando
zou hebben gegeven, dan zou de strijd zijn losgebarsten, maar
dan zouden er ook heel veel slachtoffers zijn gevallen. Dat wilde hij voorkomen. ‘Laat mij maar dood gaan,’ zei hij. ‘Ik wil
niet hebben dat Indonesië als Vietnam gaat worden en er nog
meer doden zouden vallen. Laat mij maar sterven, niets erg.’314
Bapak noemde dit altijd ‘het risico van het vak’,” aldus mevrouw Hartini. „Hij wilde niet hebben dat zijn mensen elkaar
zouden gaan uitmoorden ter wille van hem of van zijn positie.
Hij had het bevel kunnen geven, maar hij deed het niet.”
„Ze kwamen bij hem, schout-bij-nacht Muljadi en anderen:
‘Pak, geeft u ons het commando. Zegt u ons wat wij moeten
doen.’ Maar Bapak deed het niet. Had hij gezegd: bungkus Suharto315, dan zouden ze het hebben gedaan. Maar hij wilde dit
niet, want hij wist dat dit veel slachtoffers met zich mee zou
hebben gebracht. Ik weet dat in die dagen de tentara316 erg tegen
hem was gekant, erg, en juist in die kritieke periode. Men was
ontevreden.”
Mevrouw Hartini vervolgde: „Wij, Mohammedanen, aanvaarden ons lot. Het is allemaal al in onze handen geschreven. Bung
Karno moest leven van dit jaar tot dat jaar. Hij moest zijn plichten doen, dit, dit, dit, dat moest hij meemaken. Het was in 1970
afgelopen. Ik weet zeker, ook al kan ik ongelijk hebben, dat ik
althans gedurende die laatste jaren van ellende heb gedacht: wat
hij nu meemaakt is allemaal Gods wil. Ik, als zijn vrouw zijnde,
dacht steeds dat omdat hij al die moeilijkheden in zijn laatste
levensdagen moest meemaken hij tenminste in het hiernamaals
niet meer voor zijn zonden behoefde te boeten. Hij heeft al op

n

Z828revisie

1974 – 1975

n

Z828revisie

21-07-2005

11:55

Pagina 204

aarde geboet. Hij hoeft later niet meer examen te doen. Hij is al
geslaagd. Alle deuren zijn voor hem opengegaan opdat hij bij
God een goede plaats krijgt. Die gedachten heb ik altijd gehad.
Mogelijk dat ik ongelijk krijg, maar dat heeft me beroerd.”
Zij vervolgde: „Ik maak er geen drukte meer over waarom Bapak zo is behandeld. Ik stel mij die vraag niet meer. Waarom
heeft men hem zijn laatste jaren zo onmenselijk behandeld?
Dat is nu allemaal voorbij. Wij aanvaarden ons lot. Wij weten
nu eenmaal nooit wat voor goeds God ons geeft. U kent het
gezegde: de ene zijn brood is de ander zijn dood. Wij weten
niet waar het goed voor is geweest. Toen ik nog jong was had
ik het moeilijk, maar op latere leeftijd heb ik Bapak gekregen.
Vanaf dat moment was hij voor mij de reddende engel. Als
God het niet gewild zou hebben, dan zou Bung Karno die bittere laatste jaren niet hebben meegemaakt. Ik veronderstel, ik
weet, ik voel het, dat Bapak dit nu eenmaal moest meemaken
op aarde als deel van zijn lot. Waarom moesten ze hem zo behandelen? We moeten het ons dieper indenken. We spreken
dan tot God en concluderen dat wat ons overkomt ons lot is.”
„Dacht Bung Karno er zelf ook zo over ?”
„Hij heeft het zelf erkend, ja. Hij heeft in zijn laatste dagen zelf
geuit: ‘Ik heb mijn boete al betaald.’
„Maar hij wilde niet naar het militaire hospitaal worden overgebracht, toen hij al heel erg verzwakt en ziek was,” zei ik.
„Nee, maar toen hebben ze hem op de mouw gespeld dat hij
alleen maar voor een check-up ter observatie zou gaan en daarna
weer op Wisma Jaso zou terugkeren. ‘Wij willen u nader onderzoeken, en dan gaat u weer naar huis’ werd hem gezegd.
Daarin heeft Bapak toegestemd en was bereid naar het ziekenhuis te gaan. Aldaar heeft hij nog een dag kunnen spreken. Hij
wist dat hij in het ziekenhuis lag. Maar de tweede dag was hij al
in coma. Hij voelde ook geen pijn meer. Hij wist al niet meer
wat er met hem gebeurde. Hij wist ook niet meer wie er voor
hem stond. Hij was daar eigenlijk vier dagen bewusteloos en de
vijfde dag heeft God hem geroepen. Toen was hij verlost van
alle pijn en ellende die hij op aarde heeft meegemaakt.”
Mevrouw Hartini: „Toen Dewi kwam wist hij niet meer wie
zij was. Ook toen Kartika bij hem kwam wist hij het al niet
meer. Toen Pak Hatta hem bezocht heeft hij nog een paar woorden gemurmeld. Pak Hatta is vrijdag in het ziekenhuis gekomen. Zondag is Bapak overleden.
„Had hij wel een behoorlijke doktersbehandeling?”317
317 Hier spraken we langs elkaar heen. Ik bedoelde de behandeling van 1968-1970; mevrouw Hartini sprak over de vijf dagen in het militaire hospitaal.

204

21-07-2005

11:55

Pagina 205

318 Medicijnen.
319 Heb die naam niet exact verstaan.
320 Dan weet je hoe laat het is: net als kolonel Sutikno die plotseling als Suharto’s privésecretaris opdook in 1965.
321 Suharto en zijn handlangers beoogden hem als een bloem te laten verwelken, zoals
Nasutions medewerker Ujeng Suwargana mij al begin jaren zestig had voorspeld.
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„Jawel, Wim, maar het was al te laat. Jawel Wim, hij kreeg de
juiste behandeling, toch wel.”
„Een van de kinderen heeft dit geschreven.”
„Hij kreeg alle injecties. Hij kreeg alle obats.318 Hij had de beste
doktoren, maar het was al te laat.”
„Hij wilde zelf niet meer?”
„Hij wilde zelf niet meer meehelpen om beter te worden. In
zijn geest was hij zo ziek, eerst psychisch en daarna fysiek, lichamelijk ziek. En nog eens zeg ik: hij was voorbestemd dit op
aarde mee te maken.”
„Maar u zegt zelf dat ze hem opzettelijk hebben getreiterd om
hem klein te krijgen. Wat wilde men van hem?”
„Dat weet niemand, want hij was helemaal alleen met degeen
die hem heeft verhoord.”
„Is die persoon bekend?”
„Jawel. Het was kolonel N.319 Hij heeft als militair-attaché in
Washington gediend.320 Maar wat er tijdens die verhoren is gezegd en gebeurd weet niemand.”
„Hoe deed die kolonel dit?”
„Vrij onbeschoft.”
„Is hij een Javaan?”
„Dat weet ik niet. Maar iedere keer als Bapak zegt: ‘Ik ben het al
vergeten,’ antwoordt de kolonel: ‘Hoe kan dat?’ Wanneer Bung
Karno antwoordde dat hij zich niet meer kon herinneren wat in
dit of dat jaar was gebeurd of wat hij toen had gezegd of wat
voor maatregelen hij had genomen en zei het niet meer te weten, dan merkte deze kolonel op: ‘sudah lupa?’ Bapak heeft mij
nooit verteld waarover hij werd ondervraagd. Hij heeft het altijd
voor zichzelf gehouden. Hij heeft noch aan zijn oudste zoon,
Guntur, noch aan mij verteld welke vragen werden gesteld.”
„Wat moet Bung Karno eenzaam zijn geweest!”
„O ja, o ja, erg. Soms zei Bapak dan tegen mij: ik wou maar
dat ik een schot kreeg, dan voel ik geen pijn meer. Dat waren
zijn woorden. Maar ze waren slim om juist niet op hem te
schieten.”321
„Dan zou de hel zijn losgebroken.”
„Precies.”
„Eens zullen die verhoren misschien bekend worden. Waar zit
dr. Subandrio nu?”
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„Hij is ergens in Jakarta. Niet meer in Tjimahi. Hij schijnt na
de dood van zijn vrouw goed te worden behandeld.”
„En zijn zoon, die prachtig piano speelde?”
„Allebei hebben ze hem verlaten, zijn vrouw en zijn zoon.
Zijn boek is nog geheim. Maar ik geloof Wim dat Subandrio
precies weet wat er 1 oktober 1965 gebeurde.”
„Maar hij was tijdens de coup op Sumatra.”
„Ja, zogenaamd. Maar hij kende de proloog, de aanloop tot de
coup. Dat moet hij toch geweten hebben.”
„Waarom wil Suharto dan niet dat het boek uitkomt? Misschien is Bandrio toch geen verrader dat hij dingen schrijft, die
pro-Bung Karno zijn.”
„De tijd is misschien nog niet gekomen dat Subandrio de waarheid zegt. Dat zou toch kunnen? Waarom heeft Bandrio niet
de doodstraf gekregen? Bapak zei altijd: ‘laat mij maar het
slachtoffer zijn en niet het volk. Ik wil niet hebben dat het volk
om mij in tweeën zal splijten, of dat Indonesië in tweeën gaat,
dus met pro-Sukarno- en pro-Suharto-delen. Dat wil ik niet.
Het zou tot een bloedbad leiden.’ Dat wilde hij voorkomen.”
„Maar er heeft intussen toch een gigantisch bloedbad plaatsgehad?”
„Maar niet door zijn toedoen. Dat bloedbad is niet door hem
ontketend. Hij wilde zich tegenover God verantwoorden. Er
heeft een bloedbad plaatsgehad, maar niet door hem. Dat is immers een andere zaak? Dan zou hij zich schuldig hebben gevoeld dat om hem zoveel slachtoffers onder zijn eigen bangsa322
zouden zijn gevallen. Dat wilde hij niet hebben. Begrijp je?
Dus dat is een andere zaak.”
Mevrouw Hartini vervolgde: „Als ik wat laat op Wisma Jaso
kwam, dan vroeg hij: ‘O, Tien, vanwaar kom je?’ ‘Oh, ik moest
even dit of dat doen’, maar dan was hij boos. Hij was al kinds
geworden.323 Hij sprak ook niet veel meer in zijn laatste dagen.”
„Waren zijn geestelijke vermogens dan echt achteruitgegaan?”
„Ja, hij was eigenlijk psychisch al zeer ziek. Dan kwam ik ’s
ochtends. Dan ontbeten we samen. Dan sliep hij in. Later las
hij een krant, ook al met tussenpozen. Hij ging snel achteruit.
Dan legden we een kaartje tot twee uur. Dan ging hij weer
dutten. Hij had zijn enige echte maaltijd ’s middags om 16.00
uur. ’s Middags werd hij ook een beetje gebaad, tenminste als
hij zin had. Zo niet, dan bleef hij ongebaad. Hij was al erg achteruitgegaan. Soms had hij eigenlijk ook geen trek meer om te
ontbijten.”
322 Volk.
323 Ik vond dit geen noodzakelijk logische redenering.
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324 Kartika werd 11 maart 1967 in Tokio geboren.
325 Smoesje.
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„Wandelde hij in de tuin van Wisma Jaso?”
„Daar had hij geen zin meer in, Wim, geen moed meer toe.
Hij ging niet eens meer op het terras. Een ding moet je onthouden: hij was uiterst bitter teleurgesteld over de behandeling
die hij kreeg van zijn eigen mensen. Hij wilde dood. Hij was al
helemaal apathisch geworden. Hij wilde ook niet meer lezen.
Hij wilde niet meer praten, ook niet over politiek. Hij wilde
zich niet meer scheren. Niet meer baden. Dus zo erg was het
met hem. Hij is echt, wat je noemt, bij de pakken neer gaan
zitten.”
„Na al die jaren van doelgerichte overheidspesterij door Suharto.”
„Precies.”
„Had Bung Karno het gevoel dat er toch eens redding zou komen?”, vroeg ik.
„Nee, nee. Met Gods wonder. Dat wel.”
„Maar geen kans op terugkeer aan de macht?”
„Nee, hij voelde en wist dat hij de zaak had verloren. Dat kan
ik zeggen als zijn vrouw zijnde.”
„Maar vond hij het niet verschrikkelijk Indonesië in de handen
van verraders te hebben zien overgaan die de kant van Amerika
kozen in plaats van de niet-gebonden landen op de eerste
plaats?”
„Op een dag hoorde ik wel dat Adam Malik met hem sprak.
‘Bapak, gaat u liever naar buiten’ zei Malik.”
„Kwam Malik dan nog bij Bung Karno?”
„Vroeger, direct na de coup, nog wel. Malik adviseerde Bung
Karno om aan de regering te zeggen dat hij naar de bevalling
van Dewi324 in Tokio wilde. Met die ‘akal ’325 zou Bapak naar
het buitenland hebben kunnen vertrekken, want Malik heeft
hem gezegd, ‘als U hier blijft zitten wordt U dood getreiterd.’
Dus Malik adviseerde hem dit te doen en verzekerde hem dit
in elkaar te zullen zetten. ‘Laat U maar aan ons over.’ Ik weet
niet wie die ‘ons’, of die ‘vrienden’ waren. Maar Bapak zei,
‘Nee, ik wil mijn land niet verlaten in deze moeilijke tijd. Ik
ben geen lafaard. Right or wrong ik hoor hier thuis te zijn’.”
Ibu Hartini vervolgde: „Ik heb een paar maal getracht hem te
overtuigen inderdaad naar het buitenland te vertrekken, maar
hij wilde dit niet. Of misschien wilden ze hem een behandeling als Sihanouk of de Shah van Iran bezorgen.”
„Ik heb Bung Karno in 1966 op het paleis zeer boos zien worden om de leugens van Malik, die bij een toespraak in Tokio
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voor Indonesische studenten de schuld voor het bloedbad aangericht door Suharto in de schoenen van Bung Karno schoof,
omdat Sukarno had geweigerd de PKI te veroordelen, nota
bene.”
„Maar je kent Bapak toch wel, Wim. Eens was hij zo boos op
Subandrio, en daarna toch weer goed met hem. Met Ibu Dewi
wilde hij breken, maar hij verzoende zich weer met haar. Malik wilde in ieder geval het vertrek van Bapak naar het buitenland voor hem fixen en dat deed hij toch maar voor hem. Bovendien was hij op dat moment menteri 326 van Buitenlandse Zalen, dat moet je ook niet vergeten. Dus wat ziet Bapak in Malik? Geen vriend?”327
„Malik heeft de buitenlandse politiek van Indonesië helemaal
op Amerika en de westerse landen gezet. Dat was lijnrecht tegen alles waar Bung Karno een leven lang voor had gestreden,
te beginnen in Bandung in 1955.”
„Hij is niet kwaad hoor, Malik,” aldus mevrouw Hartini. Dat
was hij volgens mij wel, zoals eerder in deze Memoires uiteengezet, maar dat heb ik verder in ons gesprek ingeslikt.
„U kunt het weten, maar ik heb hem altijd instinctief ontweken als de pest. Voor mij was Malik een gladjakker.”
„Wanneer hij geen persoonlijke vriend van Bapak was, hoe kon
Bung Karno hem dan vragen om even dit of dat voor hem in
het buitenland te gaan regelen? Hij had toch ook kunnen zeggen, sorry, ik ben minister, ik doe het niet. Dus met zoveel
woorden, hij was een persoonlijke vriend van Bapak.” Ik wilde
niet op het onderwerp blijven steken door te herhalen dat dit
in het verleden zo was geweest, maar naar mijn stellige overtuiging waren Bapak en Malik na 1966 onverzoenlijke tegenstanders. De opportunist Malik had voor de verraderskliek van
Suharto gekozen. Punt.
„Op die manier zou ook generaal Ibnu Sutowo van Pertamina
als een blijvende vriend van Bung Karno worden gezien, omdat hij met zijn gestolen fortuin sommige kinderen van Bung
Karno schijnt te helpen,” zei ik.
„Ja, dat wel hoor, Guntur en zo.”
„Wie waren dan toch Sukarno’s aartsvijanden in die dagen, behalve Suharto en consorten? Nasution was kritisch, maar minachtte hij Bung Karno zo diep als Suharto?”
„Ik weet ook niet wie die aartsvijanden in die dagen waren.”
„Generaal Ali Murtopo misschien?”
326 Minister.
327 Na 1966 was Bung Karno volgens mij geen vriend van Malik meer.
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328 De persoonlijke staf van generaal Suharto, als lichaam in 1968 gevestigd. Zie O.G.
Roeder, The Smiling General, p. 158.
329 Hier zou ik Bung Karno’s argumentatie willen horen waarom hij geen stap terug
wilde doen, een argumentatie die zijn weduwe ons jammerlijk onthoudt, omdat zij
deze met „koppig” omschrijft. Maar daar kom je er niet mee.
330 Hoe kon Bapak zich door coup-generaals de wet laten voorschrijven.
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„Misschien. Generaal Surjo was ook niet zo erg. Maar Suharto
en de ASPRI.328 Toch denk ik dat wanneer Bapak zich tijdig zou
hebben teruggetrokken, dan zou het misschien nog met alles in
orde hebben kunnen komen. Maar Bapak was koppig.”
„Of bedoelt u dat hij ondanks alles aan zijn werkelijk principes
vasthield, zoals weigeren de PKI te veroordelen, een van Suharto’s voornaamste eisen.”
„Ik bedoel dat hij zich tijdig had moeten terugtrekken, desnoods nog in 1966, maar dat weigerde hij.”
„Of weigerde hij door coupgeneraals te worden vernederd?”
„Ik heb wel gedacht dat als hij toen een stap terug had gedaan
alles misschien anders zou zijn verlopen. Maar als Mohammedaan heb ik tenslotte geconcludeerd dat Bapak alle ellende op
aarde heeft moeten doormaken van God.”
„Gelooft u dat echt,” vroeg ik mevrouw Hartini.
„In die tijd was goede raad duur.”
„U wilde dat president Sukarno een stap terug zou doen, dan
de zaak in de soep laten draaien en vervolgens dat men dan à la
Charles de Gaulle weer een beroep op hem zou doen om de
leiding over te nemen.”
„Precies.”
„Maar om die stap terug te doen was de prijs van de leugen te
hoog. Wat zou er in hemelsnaam zijn gebeurd als Bung Karno
de PKI als schuldenaren had aangewezen, overtuigd zijnde dat
dit niet zo was? Dan was er pas echt een bloedbad op zogenaamde communisten gevolgd. Hebt u hem die stap terug aangeraden?”
„Jawel hoor, ook al ben ik geen politieke figuur als Indira
Gandhi of mevrouw Bandaranaike. Maar Bapak zei, ach nee,
hij wilde niet luisteren, hij was te koppig.329 Ik zei dan: ‘Bapak
is het niet beter dat u een beetje toegeeft.’ Dan werd hij erg
kwaad, sloeg op de tafel en zei dan: ‘ik heb er voor gewerkt dat
ik president ben. Ik laat me niet op mijn kop zitten. Ik laat me
door niemand dicteren wat ik moet doen.’330 Maar dat is onjuist. We zijn maar mensen. Een ding was niet goed aan Bapak,
hij was te koppig.”
Daarop vertelde ik haar hoe ik in 1966 met Suharto’s particuliere secretaris, kolonel Sutikno, naar het paleis was gegaan om
de president over te halen een stap terug te doen. Dat Tikno
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tegen Bung Karno zei: „Bapak, wij houden van u” en meer geslijm namens Suharto, wat er uiteindelijk altijd weer op neerkwam dat Sukarno de PKI moest aanwijzen als schuldige van
1965. Op die manier zou het door Suharto aangerichte bloedbad onder Indonesische patriotten eveneens gerechtvaardigd
zijn geweest met Bung Karno’s sanctioneren ervan. Bung Karno was helemaal niet koppig. Hij was wel degelijk bereid ook
Sutikno vijfenveertig minuten alleen met mij te laten spreken,
zoals ik in Den Vaderland Getrouwe eerst en later in mijn Memoires heb beschreven. Jammer genoeg was het niet mogelijk tijdens dat zeer vertrouwelijke gesprek met zijn drieeën op het
Istana aantekeningen te maken. Door de drukte in die dagen
schreef ik er niet veel bijzonderheden over in mijn dagboek. Ik
weet alleen dat ik het met Bung Karno’s argumentatie tegenover Suharto’s afgezant, kolonel Sutikno, roerend eens was.
Bung Karno verdomde het in de kaarten van de coupgeneraals
te spelen. Hij doorzag hun smerige spel. En al stond hij er moederziel alleen voor, want men had hem al zijn vertrouwelingen
door moord en doodslag, gevangenisstraf en verdere isolatie ontnomen, hij hield de eer aan zichzelf. Dat had absoluut niets met
koppigheid te maken. Dit probeerde ik mevrouw Hartini vurig
uiteen te zetten.
„Het kon best waar zijn dat in die dagen van 1966, toen de
moordpartij was verminderd en er geen opstand meer was men
Bapak vroeg om zich terug te trekken,” aldus mevrouw Hartini.
„De ophitserij tegen hem was gelukt, dus werd hem gevraagd op
een vriendelijke manier via Sutikno om zich liever terug te trekken. Hij had ook kunnen reageren met: vooruit dan maar, even
kijken tot hoever gaan jullie. Lukt het allemaal niet, dan hebben
jullie mij toch weer nodig, dan kom ik weer terug. Dat zou eigenlijk beter zijn geweest. Het allerbeste was geweest als Bapak
zich meteen na 1 oktober 1965 zou hebben teruggetrokken.”
„Maar denkt u niet dat Bung Karno heel goed wist wat voor
vlees hij in de kuip had. Hij wist nu met schietgrage generaals
en kolonels te maken te hebben, die bij de minste geringe mislukking van hun beleid bereid waren iedereen neer te paffen en
andere opposanten naar verre eilanden te verbannen. Bung
Karno wist uitstekend dat er geen enkele kans was op een mislukking van Suharto’s schrikbewind, dat vanuit Washington,
Den Haag enzovoorts werd aangemoedigd en gefinancierd?
Hij prefereerde als admiraal Doorman in de slag om de Javazee
met de vlag in top ten onder te gaan dan capituleren voor een
stelletje verraders. Ik zal altijd achter Bung Karno blijven staan.
Hij had gelijk.”
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331 Jongen van de fietstaxi.
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Mevrouw Sukarno: „Maar na 1 oktober 1965 waren de omstandigheden zo veranderd Wim. Het was niet meer te remmen nadat het hele volk de verminkte lijken van de vermoorde
generaals op televisie had gezien.”
„Ja, dat liet Suharto allemaal opzettelijk doen, met de implicatie dat het Bapaks werk was geweest om zodoende zijn massaslachting onder patriotten, Bung Karno-aanhangers en PKIaanhangers te rechtvaardigen. Het is allemaal zo doorzichtig.”
Daarop vroeg ik mevrouw Hartini hoe het mogelijk was geweest dat iemand in Indonesië ook maar één moment had kunnen geloven dat Sukarno zijn eigen generaals aan moten had laten hakken.
„Nou ja, als men boos wordt dan doe je zulke dingen. Ze reageerden in hun woede op die manier.”
„Maar dat was toch klinklare onzin?”
„Waarom Bapak op dat moment heeft gezegd dat wat met de
generaals was gebeurd een rimpel op de oceaan der revolutie
was geweest, kon ook niemand begrijpen. Vooral het leger reageerde met: ‘Wat? Zes generaals vermoord. Is dat een rimpel
op de oceaan, dus eigenlijk helemaal niets?’ Bapak werd verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd. Hij heeft nooit
bedoeld dat de dood van de zes generaals een bagatelle was. Hij
bedoelde te zeggen dat dergelijke botsingen als 1 oktober 1965
bij een revolutie hoorden. Ja toch?”
„En dan al die honderdduizenden kleine luiden en boertjes op
het platteland die door Suharto werden vermoord? Alsof die er
iets mee te maken hadden!”
„Dat is ook wat Bung Karno bedoelde. Het doet niet ter zake
of generaals of tukan bedja331 om het leven komen, want ieder
mens telt. Maar men was zo emotioneel die dagen.”
„Daar hebben de putschisten prima voor gezorgd.”
„De woordkeus van Bapak was ongelukkig. Hij had moeten
zeggen dat hij de dood van de generaals betreurde.”
„Wie weet wat hij nog meer heeft gezegd. De afvallige generaals wilden hem erbij lappen. Wie weet wat ze allemaal opzettelijk hebben weggelaten. Hij wilde trouwens heel lang blijkbaar helemaal niets over 1 oktober zeggen omdat hij zelf niet
precies wist hoe alles in elkaar had gezeten.”
„Ja, maar Bapak was niet soepel. Hij kan heel soepel zijn, maar
die kritieke dagen was hij een heel ander mens”.
„Geen wonder. Hij wist dat hij op verraderlijke manier werd
behandeld, maar hij kon niet precies zeggen hoe en waar zijn
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vijanden zaten. Zijn hele regeringsbestel was van de ene dag op
de andere zo lek als een mandje geworden met degenen die
dachten dat er goed garen mee te spinnen was door naar de vijand over te lopen. Hij vocht niet alleen voor zijn presidentschap. Hij was een staatsman tot in de toppen van zijn vingers.
Hij wist dat het om land en volk ging, om de richting van de
revolutie. Hij wist dat rechts een aanval had geopend op het
werk dat hij sinds 1925 gedurende een periode van veertig jaar
had verricht om Indonesië in de bond van staten met een eigen gezicht neer te zetten. Hij wist dat wanneer de coup zou
lukken Indonesië in het westerse kamp terecht zou komen en
dat alles waar hij zijn hele leven voor gewerkt en gestreden had
te niet zou worden gedaan. Natuurlijk vocht hij als een leeuw
voor zijn levenswerk.”
„Toch was hij die dagen een heel ander mens. Hij dacht in termen van Ik met een hoofdletter. Dat was verkeerd van hem.”
„Sorry, maar voor Bung Karno betekende Ik met een hoofdletter het lot van Indonesië en het Indonesische volk, niet van
zichzelf.”
„Ja, Wim, maar hij luisterde naar niemand, laat staan naar mij.
Naar niemand, niet eens naar zijn beste vrienden”.
„Maar u noemt Adam Malik onder die beste vrienden en hij
was dit na 1965 allesbehalve. Hij was een opportunist die naar
de vijand overliep. Niemand van Bung Karno’s echte vrienden
waren meer ter beschikking en zij, die opkwamen dagen, wisten niet meer bij welk kamp zij zich zouden aansluiten, zoals
Ruslan Abdulgani die enerzijds Bapak wel trouw wilde blijven,
maar intussen maar gauw als Suharto’s ambassadeur naar de
Verenigde naties ging alwaar ik constateerde dat er portretten
van Suharto in zijn flat stonden en niet van Bung Karno. Toen
ik dit tegen hem zei, antwoordde hij ‘tactiek’. Zo reageerden
Bapaks vrienden. Naar wie moest hij luisteren. Hij wist precies
hoe het zat. Ik geef hem groot gelijk dat hij zich niets van de
adviezen van weifelaars en verdwaalden aantrok.”
Mevrouw Hartini: „Toch was hij vroeger anders. Kijk maar
hoe hij in de Japanse tijd was. Toen was hij een heel lief mens.
Hij was na 1 oktober 1965 als een waanzinnige. Ik, ik, ik heb
gelijk. Ik met een hoofdletter. Het is die doorslag geweest, die
hem bracht tot de uitspraak van een rimpel op de oceaan der
revolutie. Hij bedoelde het anders, maar het werd verkeerd en
heel anders opgevat en zo is die clash ontstaan.”
„Die ‘clash’ was er al op de dag van de coup van Suharto toen
Bung Karno generaal Pranoto ontbood naar Halim te komen
om hem het tijdelijk commando over het leger op te dragen en
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Suharto dit verhinderde. Dat was het begin van het hoogverraad van meneer Suharto. Toen had Bung Karno nog niets gezegd van een rimpel op de oceaan der revolutie.”
„Maar de mensen werden steeds woester toen Bung Karno niet
wilde toegeven.”
„Natuurlijk wilde hij niet toegeven. Hij begreep veel te exact
waar Suharto en de zijnen mee bezig waren. Tenslotte, hoe
dikwijls in eerdere stadia van de revolutie had de CIA al niet geprobeerd in troebel Indonesisch water te vissen. President John
Kennedy heeft het openlijk toegegeven. U doet het voorstellen
alsof Bung Karno zijn eigen glazen zou hebben ingegooid, dus
zijn eigen ondergang zou hebben bewerkstelligd.”
„Zijn houding, zijn daden, zijn gezegden na 1 oktober 1965
waren ongelukkig. Hij had niet hoeven af te treden zoals het is
gebeurd. Het hoefde niet, mits hij zich tijdig had teruggetrokken. Hij had bijvoorbeeld om gezondheidsredenen een tijd rust
kunnen nemen en kunnen zeggen: ik draag mijn taken voorlopig aan Suharto of iemand anders over.”
„Hoe dan? Suharto dwarsboomde hem openlijk toen hij Pranoto Reksosamudro wilde benoemen.”
„Ja, dat is waar.”
„Wat kon Bung Karno nog doen? Suharto had hem al eerder
beduveld. Hij wilde deze Suharto niet. Hij wist wat voor vlees
hij in de kuip had. Maar hij was machtloos tegenover Suharto
tenzij hij een nieuw bloedbad wilde ontketenen en dat weigerde hij terecht. Ik ga er van uit dat Bung Karno uitstekend zijn
redenen heeft gehad om te handelen zoals hij deed. Hij stond
tegenover een verradersbende en hield de eer aan zichzelf.”
„Ja, dat kan, dat kan.”
„Misschien dat er nog eens een tijd komt dat we werkelijk zullen weten wat er is gebeurd. Maar geleidelijk is er zoveel tijd
verstreken, niemand herinnert zich meer exact te feiten. En
veel van Bung Karno’s ware vrienden zijn geëxecuteerd, vermoord in gevangenschap of overleden. Hoe zal de waarheid
ooit kunnen worden vastgesteld? Misschien staan er gegevens
in de memoires van Subandrio, maar die was ook een met alle
winden meedraaiende opportunist.”
„Misschien komt er inderdaad een tijd waarin we meer zullen
weten. Maar daarvoor moet de situatie in Indonesie eerst rigoreus veranderen,” aldus mevrouw Hartini. „Wie op dit moment pro-Bung Karno is gaat onmiddellijk de doofpot in. Doe
je dit of zeg je dat dan ben je pro-PKI. Dus iedereen is bang. Ja
toch? Niemand durft wat te zeggen.”
„Er heerst eigenlijk een onvoorstelbare terreur.”
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„Het is mogelijk dat er andere tijden komen en het land weer
echt rustig wordt zonder Oude of Nieuwe Orde, maar een
land met een neutrale werkelijke president en niet een exponent van het leger. Pas dan zal het misschien mogelijk zijn uit
te zoeken wat er in 1965 gebeurde. Als een schaap over de dam
is volgen de anderen vanzelf. Dit onderzoek kan pas plaatshebben onder de voorwaarde dat niemand meer kan worden opgepakt omdat hij vertelt wat hij weet en een ieder vrijuit mag
spreken.”
„Ik ben alleen bevreesd dat wanneer die tijd komt niemand,
die de waarheid kent, nog leeft. Laten we hopen dat zij hun gedachten aan het land en volk van Indonesië op schrift zullen
nalaten.”332
We dineerden samen, de 13de maart in het „revolving restaurant” van het Mandarin Hotel. „Bapak had een plan om zo’n
restaurant in Tandjung Priok neer te zetten, de tekeningen waren al gereed,” zei zij.
Ook vertelde zij dat Pak Ali – oud-premier dr. Ali Satroamidjojo die ik uitstekend heb gekend – al drie maanden ernstig
ziek was en onder intensive care.333
Ik hoorde dat Pak Tukimin, Bapaks persoonlijke valet okay
was. De heer Djamin, de secretaris van Bapak op het paleis, had
vier jaar in de gevangenis gezeten en schijnt nu een hotel te
runnen. Tijdens het eten, zonder tape, vertelde zij nog veel dat
verloren is gegaan. Zo vertelde zij: „Ik heb al mijn juwelen
naar de bank gebracht en krijg er twee percent per jaar voor.
Van de regering heb ik nooit iets gekregen, ook geen pensioen,
terwijl ik toch het langst zijn vrouw ben geweest. Ik kan me
weinig permitteren.”
Ik vertelde haar bijvoorbeeld dat de frisse meneer Luns tegen
een televisiecrew had gezegd, na zich verzekerd te hebben dat
de apparatuur niet aanstond, dat het hoogtepunt van zijn leven
„de dood van Sukarno” was geweest. Zij was diep geshockeerd, ook omdat zij samen met Bapak Luns op paleis Bogor
had ontvangen. Ook vertelde ik haar de affaire tussen Willem
Drees en Anak Agung Gde Agung. Drees had openlijk tegen
de oud-minister van Indonesië toegegeven dat Luns de zaak in
Genève had bedonderd en toen de sint-vitusdans uitvoerde om
Anak Agung te bewegen dit niet in zijn memoires te vermelden. Mevrouw Hartini vroeg op dat moment wat zachter te
332 In 1991 zit Suharto er nog steeds en is er vrijwel niemand van Bung Karno’s naaste
(politieke) omgeving meer in leven.
333 Ik denk eerder een fout te hebben gemaakt; dat zij niet zei dat Pak Ali geen baardrager mocht zijn, maar dat hij ziek was.
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Ik ben totaal overtuigd van mevrouw Hartini’s oprechtheid.
334 Hermann Hesse, Een golfje op de stroom, Aforismen, De Arbeiderspers 1973.
335 Een dagboek kan een redding zijn want waar vind je een plek waar je je werkelijk
kunt uiten in de hedendaagse samenleving?
336 H. Hesse, Een Golfje op de Stroom, p. 80.
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spreken, vooral wat het noemen van namen betrof. Zij voelde
zich zelfs in Singapore bespied. Haar oog was namelijk gevallen
op een tafeltje niet ver van het onze, waar een oudere heer met
een jonge Chinese chap dineerde.
In bed kon ik niet slapen en ik vluchtte in Hesse.334 Hij onderscheidt twee „geschiedenissen van de mens: de politieke en de
geestelijke.” Daar ben ik het niet mee eens. De mens heeft
maar een geschiedenis, het verhaal van zijn mind, zoals dit dagboek. Dat verhaal heeft oneindig veel aspecten zoals de „mind”
versus zichzelf, versus de buitenwereld en de andere „minds”
die hem tijdens zijn wandeling in de wereld het pad kruisen.
Omdat ik journalist werd is een deel van de geschiedenis van
mijn „mind” verweven met politieke zaken, zoals Sukarno,
Luns en Nieuw-Guinea. Daarbij viel voor mij, ondanks dat Sukarno een Indonesische nationalist was en Luns een verkrampte semi-religieuze oer-Hollandse politicus, het accent steeds op
de persoon van Sukarno en de persoon van Luns. Dus op het
verhaal van de mens, de „mind” van deze twee heren in de wereld, en niet op het feit of zij tot de PNI of het KVP behoorden.
Of dat zij mohammedaans of rooms-katholiek „geloofden.”
Naast me in bed ligt ook Sun and Steel van Yukio Mishima. Ik
zou me kunnen voorstellen dat iemand als hij zelfmoord pleegt
omdat hij niet langer met ons onbehouden, bekrompen, altijd
weer falende instrumentarium, de mind, wil leven. Maar daar
deed hij het niet om. Bij Mishima krijg je steeds het gevoel dat
hij zich met zijn lichaam en spieren geen raad wist.
„De meeste mensen,” aldus Hesse, „leven zo onwerkelijk omdat ze de verschijnselen buiten zichzelf voor de werkelijkheid
houden en hun innerlijke wereld geheel niet aan het woord laten komen. Daar kan een mens gelukkig mee zijn.335 Maar wie
ooit besef heeft van het andere, die heeft niet meer de keus om
de weg van de meerderheid te volgen.”336 Soms denk ik inderdaad een eenling in de Nederlandse kudde van 14 miljoen te
zijn. „Mensen met moed en karakter,” aldus Hesse, „maken op
de rest altijd een heel griezelige indruk.” Dit dagboek, als partituur van de „mind” heeft eigenlijk mijn eenzame parcours mogelijk gemaakt.
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Maar wat me soms verwondert is hoe gemakkelijk zij overstapt
van dodelijke ernst en verdriet op de meest oppervlakkige niemendalletjes. Daar was Bung Karno eigenlijk ook uitstekend
in. Ik zal nog veel moeten nadenken over hoe ik een boekje
met haar zou kunnen schrijven.
Ik denk niet dat zij Den Vaderland Getrouwe echt en aandachtig
heeft gelezen. Het was een te dikke pil voor haar. Trouwens is
me opgevallen dat het Indonesië Comité op haar boekenlijst
allerlei lectuur over Indonesie aanbeveelt, zoals wat Joop van
Tijn debiteert, maar dat Den Vaderland Getrouwe er niet bij staat.
Ik heb dit maar niet tegen professor Wertheim gezegd.
14 maart 1975

Prachtig zonnig weer. Ibu Hartini is naar Jakarta teruggekeerd.
Ze werd helemaal stil toen ik Nixon en Kissinger de grond in
boorde. Toen ik me afvroeg waarom Mao Tse tung eigenlijk
mevrouw Imelda Marcos had ontvangen zei ze: „Hij kon niet
anders. Wanneer een ambassadeur opdracht krijgt zo’n ontmoeting te regelen zou hij zijn positie verliezen als de opdracht
niet wordt uitgevoerd.” Ik denk overigens dat het Indonesische lezerspubliek in de door militaire censuur geteisterde Indonesische pers lang niet altijd de juiste informatie krijgt voorgeschoteld om werkelijk geïnformeerd te raken. Eigenlijk blijven uitgestrekte gebieden van deze planeet in de ban van hersenspoeling door de overheid zoals in de socialistische en communistische landen. Je zou kunnen zeggen dat meer dan helft
van de mensheid in dit late uur aan regeringscensuur is overgeleverd met alle gevolgen van dien voor het garbage in, garbage
out effect van minds. Er zou een krant voor de hele wereld moeten komen, een schaal die zelfs door de New York Times nog in
de verste verte niet wordt bereikt.337
James Reston schrijft dat er in 1965 479.000 echtscheidingen
in de VS plaatsvonden. In 1974 niet minder dan 970.000. Mevrouw Hartini moest erg lachen toen we gisteren over het huwelijk en het krijgen van kinderen spraken en ik opmerkte:
„Iedereen kan een kind krijgen, de Papoea’s doen het ook.”
Nu meldt Reston dat er in Amerika jaarlijks 83.000 dollars
door de National Science Foundation wordt uitgetrokken om
na te gaan why people fall in love. De meeste mensen „vallen helemaal niet in de liefde.” Dat label love wordt op de activiteit
geplakt die beantwoordt aan de drang – en dit zijn mijn gevleugelde woorden – to keep the plumbing running. Maar de Na337 In 1991 benadert het tv-station CNN dit „ideaal”.
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tional Science Foundation onderzoekt „were the expectations
of married life unreasonably high? Were the assumptions of
courtship and of the economic security an enduring reality or a
trap? What is romantic love anyway – a basis for secure family
and national life, or a dangerous illusion?” En de prins en prinses leefden eeuwig gelukkig samen is het gif waarmee de hoofden van kinderen worden overgoten wanneer zij op een leeftijd zijn waarop zij zich totaal geen volwassen oordeel over de
realiteiten van de wereld om hen heen kunnen vormen. Met
onzinsprookjes worden de hersens al vanaf de prille jeugd in
absurde denkpatronen gevormd, met alle gevolgen van dien
voor de rest van het experimenteren met romantic love een leven lang.
Professor Ellen Berscheid, psychologe aan de University van
Minnesota, is van mening dat „illusions about romantic love,
the confusion between infatuation and enduring love, are precisely what we have to understand if we are to deal with the
consequences of the pill, the rejection of marriage, broken
marriages, and abandoned and morally confused children.” De
voornaamste illusie die professor Berscheid bij haar onderzoek
constateerde was „the illusion among the young, that in married life, love and hostility are opposites: that if there is love
there cannot be hate or even hostility, whereas her researches
so far suggest that love and hostility, sometimes even hate, often exist together.”338
De werkelijke vicieuze cirkel die doorbroken dient te worden
is die van de klinklare onzin die van vader op zoon door de
eeuwen heen in de hoofden van kinderen wordt geprogrammeerd en die door de ontzagwekkende toename van het aantal
„minds” de chaos verder alleen maar helpt vergroten. Hoe de
exponentiële groei van de illusionaire waanzin tegen te gaan is
de centrale vraag. Reston meldt verder dat senator William
Proxmire van Wisconsin eist dat de regering zich onmiddellijk
met haar geld uit de love racket terugtrekt. „I don’t want to
know the answer,” aldus de senator, „why people fall in love,
marry or don’t.” Minds als die van Proxmire helpen de dienst in
de wereld uit te maken en dan vraagt men zich nog af waarom
het verkeerd moet aflopen.
Terwijl ik vanmorgen naar een rustig plekje bij het zwembad
van het Mandarin Hotel zoek – wat vrijwel onmogelijk is door
luiddruchtige badgasten en blèrende muziek uit de luidsprekers
en de generatoren van het hotel staan dermate dichtbij dat je
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denkt in een fabriekshal te zijn – lees ik over de rampzalige
strijd in Vietnam. Het Amerikaanse marionettenregime in Saigon wordt steeds verder in het nauw gedreven. Maar Ford en
Kissinger willen vooral dollars blijven pompen in die anti-Vietnamese verradersbende.
Uit Parijs wordt gemeld dat 97 percent van het koninkrijk Cambodja thans in handen is van de anti-Amerikaanse guerrilla’s. In
februari alleen al heeft het leger van verrader Lon Nol 95 bataljons verloren en 86 compagnieën, terwijl 20.420 soldaten werden gedood, plus drie generaals en acht kolonels. Voor Washington moet dit slechts „een rimpel op de oceaan” betekenen
in de strijd tegen het wereldcommunisme. Wanneer zal dat
verschrikkelijke bloedbad eindigen?
Ben de dag begonnen met masseur Kim, een reus van een Chinees, beetje aan de vette kant, maar uitstekend in zijn vak. Een
vrouw kan zo’n behandeling in geen duizend jaar evenaren. „I
always massage de Pertamina people, including general Ibnu
Sutowo,” vertelde Kim. Hij zat zo te wrijven en rommelen in
218
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de buurt van mijn genitaliën dat ik er een erectie van kreeg.
„Oh, you are a strong man,” zei hij. „You want me to massage
that too?” Hij haalde andere olie en begon te friemelen op een
manier die hoogst opwindend was omdat hij steeds de uiteindelijke erruptie weer uitstelde. Toen het gebeurde zei hij: „It
is so thick; did you keep it for a month or so?” Ik dacht, nee
meneer, misschien zeven dagen, ik weet het niet meer. Ik moest
wel aan Erik van der Leeden denken die zich ook altijd over
die stroom verbaasde. Mij lijkt het overigens heel gewoon.
Lezen is toch eigenlijk iets als wolken, die in verschillende
tempi langs de blauwe lucht glijden. Ik herinner me dat Francois Mauriac opmerkte: „Fifty years of reading: what remains
of it.”339 Zo erg is het nu ook weer niet, maar veel, erg veel
raakt verloren in de catacomben van de geest. Zoals door mensen afgeschoten raketten en kunstmanen lijken te verdwijnen
in het eeuwige heelal. En toch, als ik José Delgado340 goed heb
begrepen trekt ieder stukje informatie dat de mind binnenkomt
een spoor in de brain. Het is er, maar we kunnen het niet naar
boven toveren, mits er iets gebeurt waardoor de herinnering
dat stukje informatie naar boven pompt.
Ik lees in Hesse. „In de natuur bestaat geen sentimentaliteit.”
Waar. De natuur is een slachthuis van eten of gegeten worden.
Zo’n zin is als een klank, een modaliteit die – als het moment
van een omhelzing – eventjes de ziel raakt, een spoortje (trace
zeggen de Amerikanen) in het brein trekt, en dan wat? Ik denk
niet dat Mauriac de neurobiologie van het hoofd kende of begreep. Er blijft, laten we het althans hopen, meer van hangen
dan we denken, inbegrepen in het mysterieuze onderbewustzijn van de mens die oneindige vergaarbak van alles wat we
hebben beleefd op de pelgrimstocht over de planeet. De hoofdzaken, die we moeten weten en zouden moeten toepassen, zitten grotendeels in het herbarium van de mind. Maar we falen
ons dit bewust te maken, laat staan toe te passen. Alles is er,
maar komt niet tot uiting in onze handel en wandel. Het is in
de „computer” in ons hoofd aanwezig en die stukjes informatie
die zich aan ons openbaren zijn dikwijls te gecompliceerd en
worden niet begrepen om mee te kunnen werken of in de
hand te hebben, zoals de illusie van liefde.
Ik zoende mevrouw Hartini Sukarno ten afscheid op beide
wangen, plus een handkus. Ik vertelde haar over mijn vriendin
Penny Hedinah in Jakarta. Maar had ik haar naar Singapore
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moeten brengen en opnieuwe valse hoop geven? Dat heb ik al
genoeg gedaan in mijn leven met andere vrouwen.
„Genialiteit,” schrijft Hesse „is liefdeskracht, is verlangen naar
overgave.” Helemaal niet. Genialiteit is geen overgave, maar
gave. Gaven zijn toevalligheden als gevolg van het eeuwige dobbelen met genen.
„Waar het genie opduikt, wordt het door de omgeving gewurgd
of het tiranniseert die omgeving,” meent Hesse. Waarom? Misschien is dat zijn ervaring. „Het genie is een biologisch verschijnsel,” zegt hij verderop. Dat is het precies.
Misschien zijn schrijven en denken inderdaad niet hetzelfde (p.
118 Hesse). Er is geen manier te bedenken waarbij schrijven de
stroom van gedachten kan bijhouden of weergeven.
Hesse meent dat de schrijver, in tegenstelling tot duizenden
journalisten, meestal niet van zijn werk kan leven het gevolg
van het feit is dat de massa 90 percent van haar geld voor geestelijke behoeften aan kranten besteed. Wie weet is dit nu nog
anders door de opkomst van televisie. Hij omschrijft kranten als
de muur, die het volk scheidt van de geest. Hij ziet een schrijver allereerst als iemand die getraind is in „het zich herinneren,
het niet-vergeten, het bewaren van het vergankelijke in het
woord, het oproepen van het voorbije door liefdevolle uitbeelding” (p. 123).
„De positie van de schrijver is tegenwoordig ongeveer dezelfde
als die van de predikant. Hij staat in een lege kerk en preekt en
als er mensen de kerk inkomen, gaan zitten en naar hem luisteren, schrikt hij bijna, omdat hij er helemaal niet meer aan gewend is. Maar hij is er natuurlijk wel blij om” (p. 123).
Aardig gesprek met ambassadeur Piet Schaepman. Wat die man
hier allemaal doet is ongelooflijk. Zijn toon over Singapore
heeft iets propagandistisch maar hij is gewoon enthousiast. Hij
noemt het ministaatje „de bankier” van Azië. „Die skyscrapers
die een voor een de lucht in gaan moeten toch ergens vandaan
komen?” zegt hij. Singapore noemt hij het nieuwe Wall Street
van Azië. Na Japan heeft men hier het op twee na hoogst levensniveau per capita. Er zijn honderd banken gevestigd en negentig multinationale levensverzekeringsmaatschappijen. „Ze
exporteren hier naar 98 landen. Wist u dat Philips hier thans
met vier fabrieken aanwezig is? En dat allemaal op een klein
stukje land aan de punt van Zuidoost-Azië. Zoals Rotterdam de
gateway naar Europa is, zo is Singapore die in Azië. Europa zou
hier veel meer kunnen doen. De Fransen hebben hier nu een
tentoonstelling georganiseerd. Een begin! Ik moet zeggen, burgemeester Wim Thomassen is hier al twee keer geweest. Rot220
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terdam en Singapore zijn feitelijk zustersteden. Bovendien hebben Nederlanders eeuwenlang intieme relaties gehad met dit
gebied. De kennis in Nederland over Zuidoost-Azië is nog altijd van betekenis. Ze hebben nog steeds een tekort aan technici. Er ligt hier een markt voor Hollandse tulpen en Singaporese horloges. Lee Kuan Yew is zonder meer de architect van
Singapores gigantische bloei. Ik zit hier nu twee jaar en voel
me zeer thuis.” Later gaf hij aan mijn nichtje het boek Singapore in Southeast Asia van Iain Buchanan mee. Het deed me aan
ambassadeur Robert van Gulik denken, die me in 1956 in Beiroet enkele boeken cadeau deed.
In de Far Eastern Economic Review, dat een verondersteld prestigieus blad is, wordt door Harvey Stockwin over het mislukken
van westerse democratie als bestuursvorm in Azië gesproken.341
Sjeik Mujibur Rahman van Bangla Desh wordt met Bung Karno vergeleken. Deze napraat-onzin van anderen, die weer over
Sukarno wordt gedebiteerd, is hoogst ergerlijk. „Sukarno manipulated Indonesian politics to his own whims and fancies: guided democracy342 merely institutionalised Sukarno’s particular
brand of irresponsibility towards long-term Indonesian imperatives (…) Sukarno was the pastmaster of the political art of
finding scapegoats to cover the lack of solid achievement (…)
Sukarno’s blind self-assurance brought everything he stood for
crashing down around him.” De ellende van dergelijk onkundig geklets in de ruimte in bovengenoemd blad is dat dit soort
fabeltje uit de „mind” van Stockwin een eigen leven gaat leiden. Heb een briefje aan de lezers geschreven dat, afgezien van
het feit dat het waarschijnlijk niet wordt gepubliceerd, natuurlijk verder niets helpt. Maar ik vind dat ik dit aan Bung Karno,
mijn vriend, verplicht ben. Hoe kan je in een paar regels een
artikel van drie pagina’s in een magazine effectief corrigeren? 343
„Geluk is liefde, niets anders,” zegt Hesse. „Wie kan liefhebben is gelukkig.” Geluk is wanneer het lot je goed gezind is.
Liefde kan gelukkig uitvallen, maar omdat niemand weet hoe
lief te hebben, hoe liefhebben te hanteren, of wat liefhebben
werkelijk betekent – de Amerikaanse National Science Foundation probeert er ook nog altijd achter te komen – acht ik geslaagd liefhebben even onhaalbaar als door de liefde gelukkig te
worden. Is er iemand aantoonbaar gelukkig op basis van liefhebben?
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Hesse maakt gevaarlijke statements of liever uit de lucht gegrepen statements. „Liefde woont slechts in een hart dat in staat is
zich geheel te geven” (p.136). Niemand is ooit in staat zich totaal in liefde te geven. Die volmaaktheid is geen hond gegeven.
„Na elke dood wordt het leven subtieler en verfijnder.” Geloof
er helemaal niets van. Na iedere dood – althans van een betekenisvolle rice-root-dood als die van een stamouder – sterf je een
stuk mee. Het heengaan van hen, met wie men in affectie was
verbonden, verarmt en verzwakt, misschien moet je zeggen,
put verder uit. Wat waar is. Nu ik de 50 jaar nader kunnen in
het algemeen je denkbeelden meer omlijnd worden genoemd.
Misschien bedoelt Hesse dat met verfijnder.
15 maart 1975

Dr. Ali Sastroamidjojo (72) is overleden. Als men deze man
heeft gekend is het moeilijk hem ooit te vergeten.
Aristotelis Onassis (75) is eveneens in het Amerikaanse ziekenhuis in Neuilly sur Seine overleden. Hij laat een vermogen van
1 miljard na. Jacqueline Kennedy (45) vangt naar schatting 125
miljoen plus kunstwerken van El Greco, Van Gogh en Picasso.
Dochter Caroline Kennedy (17) erft met John Kennedy (14) een
„trust fund” van vijftien miljoen. Christina Onassis (24) zou
800 miljoen krijgen.
Loet Kilian zendt een telegram. „Passed written test. Loet.” Ben
ontzettend blij voor hem. Zal hij nu toch piloot kunnen worden?
Luister naar Ibu Hartini’s tape. Ik geloof haar. Ook ambassadeur Zairin Zain voelde het bezwaar dat Bung Karno te veel in
termen van Ik met een hoofdletter begon te denken en handelen. Ik weet zeker dat ik hiervan in 1966 in alle gesprekken die
we voerden, dikwijls onder vier ogen, niets, maar dan ook helemaal niets van heb gemerkt. Hij was voor mij precies zoals hij
altijd was geweest sinds ik hem in 1956 leerde kennen.
Ik word van Mishima’s obsessie pagina na pagina over zijn body
en muscles straalmisselijk. Ik sla heel wat passages over. „I lacked the physical courage to seek out suffering for myself, to take
pain onto myself. The acceptance of suffering as a proof of
courages was the theme of the primitive initiation rites in the
distant past.” We lopen toch ook niet meer in berenvellen
rond? Wat is er toch met die man aan de hand geweest 344. Eigenlijk zielig.
Zit op Orchard Road op een bank. Wanneer ik jonge jongens
met aantrekkelijke lijven zie langslopen, moet ik aan Jef Last
344 Mishima, Sun and Steel, p. 43.
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Sliep tot 10.30 uur. Onverklaarbaar. Het is zondag, een dag
waar ik altijd de pest aan heb gehad. Het zwembad doet me om
die reden denken aan Oudehandsdierenpark vol met dozijnen
screaming Chinese kids.
In Peking is brouhaha ontstaan na een bezoek van het Philadelphia Orchestra met Eugene Ormandy dat The Pines of Rome
van Respighi uitvoerde. Het partijblad Jenmin Jih Pao heeft gewaarschuwd dat het Westen in een samenzwering was betrokken tegen de Grote Proletarische Culturele Revolutie van
voorzitter Mao. Ze zijn daar goed gek.346
Denk aan die arme hond in de kennel.
17 maart 1975

Charles van Maurik filosofeerde over Gerard van het Reve en
schreef onder meer: „Nou geloof ik wel dat hij gek is maar echt
345 The New York Times, Peter Davis, 5 januari 1975.
346 The New York Times, Joseph Lelyveld,14 februari 1975.
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denken. Ik zou de guys zelf willen toeroepen: „Geniet ervan
met volle teugen: it is all over before you know it.” Ik ben zelf toch
eigenlijk pas, dankzij de ontmoeting met Bertie Hilverdink, na
mijn 25ste tot volle bloei gekomen? Toen ik vanavond opnieuw een beurt kreeg van masseur Victor, lag ik mezelf af te
vragen: Zou mijn vader iets dergelijks ooit hebben ondervonden? Ik zou dit in ieder geval nooit hebben willen missen. Dit
dagboek bevat steeds meer en meer pagina’s en zal er, als Atlas,
op zekere dag nog onder bezwijken.
Ambassadeur Schaepman adviseerde om naar de bird gardens te
gaan kijken. Ik overweeg dit te doen en vraag me af of ik dit
met mams ogen zou kunnen beleven. Op den duur zullen al
deze exotische dieren hier zijn verdwenen, wanneer de plekken van deze dierentuinen nodig zullen zijn om wolkenkrabbers neer te zetten of om begraafplaatsen aan te leggen. De dierenwereld zal verdwijnen zoals dit met de farao’s is geschied.
Arnold Schönberg schreef tussen 1930 en 1932 een meesterwerk, een niet-gereedgekomen opera die Moses und Aron heette. Philips heeft het stuk op plaat uitgebracht.345 „For Moses,
the concept of God, limitless and unimaginable, demands pure,
unquestioning faith. For Aron, God must be popularized and
‘sold’ to the people who cannot be expected to grasp weighty
intangibles and the potent image of the Golden Calf.” Wanneer ik hierover lees besef ik voor de zoveelste maal hoe griezelig weinig ik van bijbelverhalen eigenlijk af weet.
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gevaarlijk gek, nee…”347 Ik ken de man niet. De enige keer dat
ik in de Leidsestraat met Peter tegen hem aanliep – samen met
een van zijn schandknapen, die ik ook in mijn vingers had gehad – kneep hij Peter in zijn achterste. Wat ik van hem gelezen
heb vind ik, vooral wanneer het relaties tussen jongens betreft,
van het laagst denkbare niveau. Reve is daarom schadelijk voor
een hetero-lezerspubliek om op z’on manier over betrekkingen
tussen jongens te lezen. Hij heeft een ordinaire, laag-bij-degrondse geest, zoals uit alles wat hij schrijft overvloedig blijkt.
Senator Mike Mansfield is 72 jaar geworden. Ik wist niet dat hij
van huis uit professor in Aziatische geschiedenis is. Deze democraat uit Montana zegt openlijk dat Washington Lon Nol moet
laten schieten en zich weer achter prins Sihanouk moet plaatsen.348 Dit had hij zich als kenner van Azië wel eens eerder mogen bedenken. Het congres had zich nooit met de politiek van
Nixon en Kissinger moeten inlaten en zeker niet een historicus als Mansfield. Nu zijn dergelijke uitspraken mosterd na de
maaltijd.349
Senator Stuart Symington geeft openlijk toe dat de Nelson
Rockefeller commissie inzake onderzoek naar de CIA heeft vastgesteld dat er plannen zijn gemaakt Fidel Castro, Patrice Lumumba, Rafael Trujillo en François Duvalier te vermoorden.350
Net als de CIA zich beijverde Sukarno, Sihanouk, Nkrumah,
Bhutto en zovele andere regeringsleiders om zeep te helpen.
Dat zijn dan onze grote bondgenoten en beschermers die Luns
als bruikbare loopjongen hebben uitgekozen.
Henry Kissinger die weer aan shuttle diplomacy bezig is tussen Israël en de Arabieren heeft in zijn vliegtuig vrijelijk gesproken
over aftreden en een mogelijke opvolger. Hoe gauwer die man
oplazert des te beter. Maar wat krijg je ervoor terug? In Washington is dat dikwijls van de regen-in-de-drop-werk.351
Ik mis het nog altijd dat ik mam niet over mijn reizen kan schrijven en vertellen.
President Luis Eccheverria van Mexico zou studenten aan de
universiteit toespreken. Het spreken is hem door 7.000 tot
10.000 studenten onmogelijk gemaakt; hij werd bekogeld en
moest met zijn staart tussen de benen afdruipen.352 De studenten maakten duidelijk de man niet te lusten omdat op 2 oktober 1968 militairen het vuur openden op demonstrerende stu-
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NRC Handelsblad, 23 maart 1974.
The New York Times, John Finney, 17 maart 1975.
Dan te bedenken dat Sihanouk pas in 1991 zou terugkeren.
The New York Times, Spencer Rich, 17 maart 1975.
The New York Times, Bernard Gwertzman, 16 maart 1975.
The Associated Press, 14 maart 1975.
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denten, waar vijftig jonge mensen bij omkwamen. Echeverria
was toen minister van Binnenlandse Zaken en duidelijk de verantwoordelijke man. Professor Urquidi, een Club van Romelid, kan mij tot Sint Juttemis dreigen dat wanneer ik dat vermeld in mijn tweede interview-boek over Limits to Growth er
geen Mexicaanse editie komt. Too bad. It shows what type of
guy he really is. Die vijftig doodgeschoten studenten zijn mij
duizendmaal liever dan een tweede publicatie in Mexico.
Ik had ter informatie ambassadeur Schaepman mijn vragen voor
de televisieopname met premier Lee Kuan Yew gezonden. Hij
vroeg me vanmiddag meteen langs te komen. „Ik ben zeer
ontstemd,” zei hij, „u hebt mijn naam genoemd.”
„Inderdaad, maar dit is slechts een memo aan de persman Li
Vei Chen of diens assistent James Fu over de richting waar mijn
gesprek over zal gaan.” Ik had er in gezet dat de premier van
Singapore in Rotterdam voor de Erasmus Universiteit zou moeten spreken en dat ambassadeur Schaepman dit ook een uitstekende gedachte vond. De ambassadeur zei dit niet met mij te
hebben besproken en zijn naam werd genoemd. „Ik heb het
wel met u hierover gehad en u als voorbeelden gegeven dat Aurelio Peccei en de minister van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka in Rotterdam hadden gesproken.”
„Ja, maar Lee is een zeer kwetsbare man,” aldus de heer Schaepman. „Stel je voor dat we zoiets zouden arrangeren en een
groep radicale studenten, die we helaas hebben, zouden op een
rel tegen hem uit zijn? Zoiets wordt toch niet gedaan? Ik heb
het in Singapore tenminste nog niet gezien.” Hij vervolgde:
„U hebt mij genoemd. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik
weet hoe het hier gaat. Ik heb uw vragen niet gezien en indien
men mij ernaar vraagt zou ik u moeten desavoueren. Ik raad u
aan hen te zeggen deze draft als niet geschreven te beschouwen.
Zegt u alleen dat u met mij gesproken hebt en alleen als u het
zo doet geloof ik dat u zult slagen.”
Ik heb gedaan wat hij adviseerde. We moesten tenslotte deze
zaak heel snel totstandbrengen en hebben elkaar nodig. Ik telefoneerde de heer Fu en zei hem morgen een nieuw ontwerp te
zullen bezorgen. Hij vroeg tevens of ik een tekst had van het
gesprek met de premier voor Volume II. Ik zei het vanuit het
Nederlands te kunnen terugvertalen omdat de Engelse tekst in
New York was.
Arthur Rubinstein zegt upset te zijn dat Schubert voor de Erlkönig drie dollar betaald kreeg. „I could assassinate such a publisher” vertelt hij Mary Blume.353 Hij is het eens met Israël dat de
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werken van Richard Strauss in Israël zijn verboden. Hij weigert Herbert von Karajan een hand te geven vanwege diens
houding tijdens de oorlog. De man speelt zo prachtig piano,
maar dat schijnt samen te kunnen gaan met rotzaktrekjes.
Jesse Curry, het hoofd van de politie in Dallas op de dag dat JFK
werd vermoord, heeft verklaard dat er veel onbeantwoorde
vragen zijn gebleven, maar hij gelooft dat een hernieuwd onderzoek geen zin heeft.
Lees en schrijf in de Chatter Box van het Mandarin Hotel. Een
Maleisische ober, met mooi lang haar, merkt op: „I saw you
read about religion, you work so much.” Ik ben met Kafka’s
dagboek bezig.
„I discover in myself nothing but pettiness, indecision, envy
and hatred against those who are fighting and whom I passionately wish everything evil.”354
Ik minacht (not hate, laat staan envy) Nixon, Kissinger, de CIA
en de misdadige Washingtonse kliek voor het vermoorden van
zovele Aziaten die hun niets hebben misdaan. Maar ik ben nog
nooit op de gedachte gekomen hen gepassioneerd de meest afschuwelijke ellende toe te wensen.
„Solitude,” schrijft Kafka, „is powerful beyond everything else,
and drives one back to people.” Ik weet niet of dit waar is.
Eenzaamheid brengt je steeds verder van de kudde af, wat niet
wil zeggen dat ik na uren te hebben zitten schrijven of lezen
het niet prettig vind, en er zelfs naar verlang, om enige tijd in
het geroezemoes van de straat te wandelen, op een terrasje te
zitten of naar mensen te kijken. Ik zou best een verhaal over
„Moeder” willen schrijven, maar er komt werkelijk geen enkel
woord boven drijven, dat in de verste verte vertolkt van wat
mij daarover in mijn diepste diepten beroert.
De NOS stuurt een rammelend telegram dat zolang ik geen vast
uur heb opgegeven voor een gesprek met de premier Singapore Airlines geen tickets beschikbaar stelt – alsof een dergelijke
opname daarop zou moeten stranden. Verder vragen ze wanneer er in Sri Lanka zou kunnen worden gefilmd. Ik ben hierover met minister Tissa Wijeyeratne in telegrafisch contact.355
Heb echter besloten de AMRO privé tweeduizend gulden te laten zenden zodat ik niet langer van die draaikonten, met Klaas
Jan Hindriks aan kop, afhankelijk ben.
18 maart 1975

Zuid-Vietnam geeft vrijwel het hele centrale hoogland, Kon354 Diaries 1914-1923, Shocken Books, New York 1965, p. 77.
355 De telegrammen zitten in mijn dagboek.
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356 In 1966 benadrukte president Sukarno (zie oktober 1966) tegenover mij dat het de
Amerikanen slecht zou vergaan.
357 The New York Times, Tom Wicker, 18 maart 1975.
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tum, Pleiku en Darlac op. Maar de Vietcong is bezig de evacuatieroutes af te snijden. Washington heeft bijna vijftien jaar met
man en macht gestreden om die gebieden uit de handen van
pro-communisten te houden. Tegelijkertijd evacueert Washington de laatste Amerikaanse ambtenaren uit Pnom Penh,
want het is duidelijk dat Cambodja ook op vallen staat. En het
„licht” Gerald Ford heeft intussen verklaard dat de befaamde
dominotheorie in werking is getreden, namelijk dat de gebieden van Zuidoost-Azië als domino’s zouden omvallen. Bung
Karno356 en Sihanouk moesten van de Amerikanen van het toneel verdwijnen, maar zij hebben beiden gelijk gekregen.
Ford werd op zijn persconferentie gevraagd naar de stand van
het onderzoek naar de CIA. Hij antwoordde: „I will not condone – in fact, I condemn – any CIA involvement in any assassination planning or action.” De CIA heeft nooit anders gedaan
en Ford was een van degenen die het al die jaren precies heeft
geweten. Het is eigenlijk ontstellend wat je Amerikanen – vanuit het Witte Huis – wijs kan maken. Intussen knokken Victor
Marchetti en John Marks in de gerechtshoven verder vanwege
het schrappen van 339 passages uit hun boek over de CIA en
haar onwettige moordpraktijken.357
Adam Malik is in Singapore. Ongeacht wat de dames Hartini
en Dewi zeggen over zijn vriendschap met Sukarno, blijft die
man voor mij een rat.
Arme Kafka moest in een fabriek werken om rond te komen
en zijn kostbare tijd aan nonsens verdoen. Hij heeft dertien
boeken met aantekeningen nagelaten, die door Max Brod werden gepubliceerd. Ik hoop mijn dagboek zelf te kunnen bewerken en dat mij de tijd gegund zal zijn. Of althans dat ik zover zelf kan komen dat anderen het in dezelfde geest zouden
kunnen afmaken, Peter bijvoorbeeld. Ik vlieg door deze notities en ben druk op zoek naar diepere gedachten of mededelingen van psychologisch of historisch belang. Kafka stierf toen hij
42 jaar oud was. Hoeveel leeghoofden worden 92 jaar?
Hij was toch een stakker. „Incapable of living with people.”
Okay, so far so good. „I have nothing to say to anyone – never.”
Een trieste zaak. Ik zou er op zijn minst aan toegevoegd hebben, wat al in een vroeg stadium mijn mening is geweest, dat
wanneer je niemand in je omgeving hebt die voor „kruisbevruchting” in aanmerking komt, dan zijn er toch nog oneindig
veel boeken die wel degelijk de moeite waard zijn. De boeken
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die op Amerbos om me heen staan vertegenwoordigen voor mij
de ogen en stemmen – de minds – van al die mensen die hun
gedachten op papier zetten en wel de moeite waard zijn.
Het liefste wat ik vanavond zou doen is een brief aan mam
schrijven. Maar dan kan niet meer.
19 maart 1975

De Times meldt uit Riyadh, Saoedi-Arabië dat Henry Kissinger
in een soort shock verkeert wat de wereldsituatie betreft. Vooral de aanstaande val van Pnom Penh maakt hem depressief.
Wanneer hij slechts een beetje had begrepen van ZuidoostAzië zou hij Nixon van dit waanzinavontuur hebben afgehouden en dan hadden Sukarno en Sihanoek gewoon in hun respectievelijke landen kunnen blijven358
Anthonie Lewis meldt dat de eerste twee maanden van 1975
Cambodja 25.000 doden hebben opgeleverd en viermaal zoveel gewonden, dus 75.000 slachtoffers in acht weken. Het
door de VS gesteunde, gefinancierde en bewapende leger van
Lon Nol neemt geen gevangenen. Iedereen wordt neergepaft.
Ford en Kissinger weten precies wat er gebeurt en laten de
smeerlappen rustig hun gang gaan. Ik vind hen pure oorlogsmisdadigers.
De Singapore-vogeltuin, waar Piet Schaepman mij naartoe wil
hebben, werd op televisie getoond. Rampzalig al die schitterende vogels in miserabele kooien. Wat is de lol hieraan?
Om 15.00 uur ontmoette ik de heer James Fu, die excuses
maakte en de ziekte van Mr Li Vei Chen aanvoerde voor het in
het water vallen van mijn plannen, maar het was onmogelijk
deze reis een televiesiegesprek met premier Lee Kuan Yew te
hebben. Het is dus mislukt.
In de coffeeshop ontmoette ik de Indonesiër Tatang, die een cursus voor scheepvaartkundigen in Singapore had gevolgd. Ook
hij bevestigde dat je Bung Karno’s naam niet kon noemen in
Indonesië want dan ging je de bak in. „But you know many
people still love Bapak”. Tatang bemoeide zich verder niet met
politiek Tot 1965 was er te veel over politiek gesproken, nu
wilde men alleen nog horen over een goed leven. Bung Karno
zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist wat er in zijn land
gebeurde, hoe ze bezig zijn op de Amerikaanse toer te leven.
Het na-apen van de levenswijze van Yanks, te beginnen met
het dragen van jeans, is een wereldwijde ziekte geworden, die
mij al in 1948 in Yale bereikte.
358 The New York Times, Bernard Gwertzman, 19 maart 1975.
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Vreemd, Kafka schrijft tussen 9 januari 1921 en 15 oktober
1921 blijkbaar niets. Zijn dagboeken zitten vol met dergelijke
hiaten. Hoe kan dat? Op 15 oktober 1921 geeft hij al zijn dagboeken aan een vriendin Milena Jesenka, met wie hij niet meer
dan twee jaar intiem bevriend was. Ook die relatie leed schipbreuk. „Am I still able to keep a diary?” vraagt hij zich die dag
af. „It will be in any case a different diary, or rather it will hide
itself away, and there won’t be any diary at all.” Dan beschijft
hij de grootste moeite te ondervinden iets op te schrijven over
iemand die hij graag mocht. Hij kreeg echter het gevoel reeds
alles wat hij over die persoon te vertellen had te hebben genoteerd.
Op 18 januari 1922: „What have you done with your gift of
sex?” schrijft Kafka. Hier zou een fraai essay passen. Deel I:
Seks gericht op voortplanting. Deel II: Seks gericht op onderhoud van het lijf en het systeem. En op welk moment komt de
factor „liefde” in het geding? Of helemaal niet. Is „liefde” het
etiket waar men het gedrag uit behoefte of uit noodzaak aan
ophangt? Kafka worstelt met het begrip „nageslacht.” „They all
of them stretch out their hands to me: forebears, marriage and
heirs, but too far away for me” (p. 207). Nee, nee. De eeuwigdurende cyclus van voorouders, neuken en kinderen krijgen is
de essentie van de ontspoorde evolutie, die het verschijnsel
mens tot epidemie heeft gemaakt. Wie werkelijk nadenkt, begrijpt dat de lawine van baby’s goedschiks of kwaadschiks tot
staan zal moeten worden gebracht. Goed voorbeeld doet goed
volgen. Baby’s waren voor Kafka niet buiten zijn bereik. Hij
was er waarschijnlijk te verstandig voor zich op dergelijk glad
ijs te begeven.
Was Peter maar hier bij het zwembad in Singapore. Hij zou er
meer dan intens van genieten en vele baantjes trekken. Een
jongen is ermee bezig en draait iedere keer precies waar ik zit te
lezen aan de rand van het zwembad om, na mij een glimlach te
hebben toegeworpen. Hij is er al bijna een half uur mee bezig.
Ik heb net tegen hem gezegd: „Once more and you will sink.”
Glimlach. Toen ik later opkeek was hij uit het water en spoorloos verdwenen. De ogen, die je ontmoet en zou willen leren
kennen en die als een vogel in de lucht weer verder vliegen.
Had een lang gesprek met een Indiër, de heer Baskar van TeleFilm, die hier voor CBS werkt en ook voor Pertamina films
maakt. Hij bracht me op het spoor van interessante informatie.
De Indonesische oliemaatschappij is namelijk bezig zeventien
mijlen buiten Singapore (in een gebied van twaalf bij tweeëntwintig mijlen) een nieuw Singapore aan te leggen. Het eiland
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Batam wordt met behulp van Japanse en Amerikaanse beleggers tot een nieuwe petrochemische industrie omgebouwd. Er
woonden slechts enkele honderden vissers. Nu hebben al 15.000
man werk gevonden. Het wordt de „Pertamina Batam Development Authority” die in de eerste fase 375 miljoen dollar gaat
kosten. De Nisho-Iwai Corporation uit Japan en de PacificBechtel Corporation uit Californië participeren actief. Lee
Kuan Yew is al een kijkje gaan nemen wat de Indonesiërs zo
dicht bij zijn stad uitvoeren.
Ook ambassadeur P.W.H. Schaepman is per helikopter naar
Batam geweest. Generaal Ibnu Sutowo schijnt er een casino te
hebben willen neerzetten maar op verzoek van Singapore
schijnt dat niet te zijn doorgegaan. Ze bouwen er behalve een
raffinaderij tal van andere fabrieken. Er wordt groente verbouwd, er komen veebedrijven en kippenfokkerijen. De heer
Baskar zei dat indien Indonesië geschut op Batam zou plaatsen,
Singapore zou kunnen worden platgeschoten. „Singapore under siege would not last for four weeks, because all its food comes from elsewhere. Unless Uncle Mao would come to help
them, because as you know most people there are Chinese. But
perhaps in our world today these things will not happen anymore.”
Een gedeelte van Batam wordt voor hotels gereserveerd. Er
komen stranden en health spa’s. Baskar maakte een eerste film
van 45 minuten met 50 kopieën. Hij kreeg er 65.000 dollar
voor van Pertamina.
„What happened to the fishermen?” vroeg ik.
„They are still there but they are now mechanics.” Hij adviseerde een jonge Indonesiër bij Pertamina te bellen, Sumarno,
voor meer informatie, want ik wil er iets voor de NRC over
schrijven.
„Remember, all these young people are anti-Sukarno”, aldus
Baskar.
„Because they do not know what they are talking about and
have been fed only by lies by the coup generals,” antwoordde
ik. Toen ik hem wat meer over mijn eigen ervaringen in 19661966 met Ibnu Sutowo vertelde verzocht hij vooral in Indonesische kring zijn naam niet te noemen.
Op Stanford Road vond ik een boek over de Indonesische
oliemaatschappij Pertamina: Indonesian National Oil met een
voorwoord van Suharto.359 De naam Sukarno was uit de namenindex weggelaten terwijl hij natuurrlijk wel degelijk een
359 Amerasian Ltd. Jakarta, Singapore, Tulsa 1972.
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Time Magazine 361 komt weer eens met een hartverscheurende
plaat op de omslag over de Vietnam tragedie. Henry Kissinger
zegt volgens de Straits Times het te betreuren de onderhandelingen over een wapenstilstand in Vietnam te hebben gevoerd
(in 1973) zonder te hebben geweten dat het Congres niet langer bereid was fondsen voor Saigon en de Amerikaanse marionetten beschikbaar te stellen. Kissinger had het pact „met een
rein geweten” totstandgebracht in de veronderstelling dat
Washington het regime in Saigon zou blijven financieren en
vooral bewapenen. Kissinger en een rein geweten, een bad yoke.
President Kim Il-sung heeft Suharto op staatsbezoek genodigd.
Weten ze dan zelfs daar niet hoe de vork in de steel zit? Suharto uitnodigen is hetzelfde als Lon Nol of Nguyen Van Thieu
op de koffie vragen. De communist die verbroedering zoekt
360 Markt.
361 Zie bijlage 36.
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aantal keren in dit door vijf Amerikanen samengestelde boek
voorkomt. Er zijn zelfs zeven foto’s van Bung Karno in opgenomen.
Ibnu Sutowo zegt: „When people are yelling ‘thief ’, it does no
good to shout back louder: ‘I am no thief. I told my staff that
we would also have our headlines, but our headlines would be
about how we accomplish more production, build new refineries, and improve domestic supply. These headlines would let
the people know where the money goes. There is no way to
answer such charges except by results” (p. 322). Ibnu Sutowo is
natuurlijk een niet-scrupuleuze schurk en aartsdief.
Ik kan Kafka soms niet volgen. „The strange mysterious, perhaps dangerous, perhaps saving comfort that there is in writing.” (p. 212). Wat is er in hemelsnaam voor vreemds, mysterieus of gevaarlijks aan schrijven. Misschien is er een vleugje
troost in een dagboek, omdat je zeker weet over een plek te
beschikken waar men zichzelf kan zijn. Waar je je zelf in meer
dan een opzicht kan „bewaren”. Dan volgt dat schrijven „a
leap out of murderer’s row” zou zijn. Deze uitspraak is werkelijk apatjoek zoals Peter zou zeggen. Zou Kafka ooit door een
psycholiterator – als variant op psychohistoricus – zijn doorgelicht? Dat zou ik wel eens willen lezen.
Tegen middernacht ben ik op de pasar 360 gaan wandelen om de
Chinese jongen te zoeken die ik er eerder had gezien. Wat ze
hier allemaal aan delicatessen verkopen, het ziet er verrukkelijk
uit en toch bestel ik liever een hapje in het Mandarin Hotel.
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met de communisten-massamoordenaar. Ze worden steeds
gekker. Ik heb Djawoto in Peking geschreven en gevraagd hoe
zoiets mogelijk is.
Ontmoette Sumarno van Pertamina. Een buitengewoon aardige kerel, stout smoel, zeer Javaans – dan heb je het bij mij al
voor de helft gewonnen – lang haar, jong, een beetje gezet. „U
bent de eerste journalist, die deze film ziet. Heb haar vandaag
in huis gekregen.” Dat was Baskars product van 45 minuten.
Het was echter te lang, te propagandistisch, maar inderdaad een
uitstekende weergave van een gigantische Indonesische onderneming op de drempel van Singapore. In zijn enthousiasme zei
Sumarno: „It’s a 375 billion enterprise.”
„Really?” vroeg ik. Hij rommelde in zijn papieren: „O, no, it’s
375 million dollars,” aldus deze doctorandus in de economie.
In de New York Times was een uittreksel verschenen van het
boek The K.G.B. in Asia. Het artikel concentreerde zich op
Oleg Soloviev, correspondent van de sovjetradio en televisie.
Maar dat was maar camouflage: in werkelijkheid diende hij de
KGB. „He rents an expensive flat in Singapore, drives an airconditioned Toyota, speaks fluent English and Chinese and travels the region without the film crews which encumber the
western collegues.” Ik heb hem opgebeld en hij komt dineren.
Om 19.00 uur arriveerde collega Soloviev. Ik begon met hem
het artikel uit de Times te tonen.362 Hij wist niet dat het ook in
Amerika was verschenen, overgenomen uit The Far Eastern Economic Review. „That article made me at first very angry, because it never gave the names of a single KGB man that works in
this area.” We voerden een levendige discussie tot 22.40 uur.
Hij dronk helaas whisky, wat de rekening nodeloos opdreef.
We spraken over heel wat onderwerpen, zoals CIA-involvement
bij staatsgrepen en moorden op regeringsleiders. Hij vroeg me
of ik wist dat ten tijde van de moord op JFK in Peking een spotprent was verschenen van een stervende Kennedy in een plas
bloed met het onderschrift „verdiend loon”. Ik geloof dat hij
zich vooral met China bezighoudt. Er is in ieder geval een sovjetambassade in Singapore. Van het Indonesische project op
Bantam had hij nog nooit gehoord. „Nothing is written about
it in the Singapore press,” zei hij, „but my ambassador will be
certainly interested.” Ik zei hem dat de sovjetambassadeur in
Jakarta er eigenlijk een keer heen moest. „You know how our
Foreign Ministry works. The Ambassador here will only report
to Moscow.”
362 The New York Times, Op-Ed page, 19 januari 1975.
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„Very stupid,” zei ik, „he should simply make a call to his colleague in Jakarta. Whatever I have seen from your Foreign Ministry it reminds me of a squeaking wheel; it needs some oil.”
Het viel me op dat hij over de coup van 30 september 1965 in
Indonesië sprak. Ik wees hem er op dat de werkelijke coup tegen Bung Karno op 1 oktober door Suharto was gepleegd.
„That’s not how it is reported in Soviet history books,” antwoordde hij.
„You sound to me like an imperialist,” zei ik hem. „The bloodbath that was launched against your communist comrades in
Indonesia started October first, sorry.”
Deze zogenaamd beroemde KGB-agent moest ik in ieder geval
het verschil tussen Gestapu – als CIA- inventie – tegenover Gestok uiteen zetten.
„But had the PKI not been China oriented?” vroeg hij.
„Aha, so that’s the problem. Are you trying to fit Indonesian
history into your own fight with China?”
„But Sukarno seemed so illogical from reading his speeches,”
zei hij daarop nota bene. Nadat ik dat onderwerp afdoende had
behandeld kwam de vraag: „But wasn’t Sukarno crazy about
women?” Nee, meneer, hij was allerminst crazy about women.
Hij genoot van vrouwen. Hij speelde met vrouwen. Hij had
vrouwen nodig als compensatie voor alle andere shit waarmee
hij dag in dag uit gedurende veertig jaar werd geconfronteerd:
leiding geven aan de opbouw van het Indonesische eilandenrijk als onafhankelijke staat.
Oleg leek een Kissinger-fan. „He is not stupid,” zei Soloviev.
„And the Allende affaire? And Makairos? Greece? The Cambodian invasion? The so-called well-intentioned peace in Vietnam Indonesia, Congo, Ghana, Cuba, you name it?”
„But Kissinger got the US troops out.”
„Sorry, I think the Vietcong in black pyamas did it really. And
what has become of the peasants in southeast Asia after this
American holocaust?”
„But the reality of power politics lays in economic interests,”
reageerde Oleg.
„That, my friend, is the cancer of the world. For Sukarno, for
instance, the realities of life
were embedded in the
people, in their lives and
hearts.”
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Hij was van mening dat de Chou En-lai-groep tijdens Mao’s
afwezigheid in Sjanghai Lin Piao om zeep had geholpen. Toen
Mao terugkeerde zeiden ze hem: „We hebben hem gedood
om u te beschermen.” Hij noemde China „the most closed society in the entire world.” „Did you know that the Chinese
were never told that a man had walked already on the moon.
Some people might have heard it from a visiting American. But
the subject was taboo.” Ik dacht: Jullie kunnen er in de USSR
anders ook het nodige van. Hij droeg een burgermanspak en
had een melige uitstraling, maar we hadden desondanks pittige
discussies.
22 maart 1975

Regen. De ober zegt: „It will be alright later.”
Droomde van mam. Zij was in een rusthuis gelijkvloers. Een
zuster stelde me gerust: „Uw moeder zal nog vele jaartjes leven.” Ik kwam heel veel bij mam. Alleen Theo en Nellie niet.
Waarom zoiets naars er achteraan gedroomd? Verder droomde
ik dat generaal Ibnu Sutowo van Pertamina naar Amerbos was
gekomen. We voerden een heel lang gesprek. Hij zei dat hij
zijn wasgoed bij me wilde laten, maar hij bedacht zich. Waar
komt die idioterie vandaan?
De Indonesiër Samri Wardi heeft minstens honderd landgenoten à raison van 25 dollar per persoon met zijn vissersbootje
naar Singapore gesmokkeld. Hij gaat twee jaar de gevangenis
in en krijgt rotanslagen voor nog verschillende andere misdrijven.
Heb een artikel over Bantam voor de NRC geschreven.363
James Reston wordt meer en meer een kletsmajoor. Eindelijk
bekritiseert hij Gerald Fords verhaal voor studenten van Notre
Dame, die hij andermaal op de befaamde „dominotheorie”
tracteerde. Wanneer Washington het communisme in Vietnam
en Cambodia geen halt had toegeroepen zouden Thailand en
de Philippijnen ook vallen. Ja, ja. Reston vindt het maar simplistische geouwehoer, wat herinnert aan Hitler in de jaren ’30
en Stalin in de jaren ’40. President Eisenhower schijnt de eerste
te zijn geweest die het verhaal van de domino’s lanceerde dat
hij overigens van de ultrarechtse journalist Joe Alsop had gegapt. Ondanks zijn sukkeligheid had Eisenhower overigens geweigerd de oorlog in Vietnam te beginnen, wat Nixon een
blunder vond. Vandaar dat toen Nixon op de bok zat er vrolijk
mee werd doorgegaan ondanks eerdere toezeggingen dit niet
363 Verscheen in april 1975 „van een medewerker”; mijn naam mocht er weer niet bij.
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Tien dagen Singapore en het heerlijke Mandarin Hotel zijn
voorbij. Op de airterminal was het dermate druk dat ik aan de
titel van het boek Too Many Asians van John Robins364 moest
denken. Vooral ook de uitzwaaiers zijn een ramp; bij honderden komen ze naar het vliegveld.
Tijdens de rit naar de Paya Lebar-luchthaven genoot ik weer
van de Aziatische gezichten, de prachtige bomen en bloemen,
een hoge muur van rododendronachtige struiken met veel verschillende kleurschakeringen. Ik dacht aan de miljoenen jaren
geduldige evolutie en gestadig werken van de natuur om dit op
deze kleine planeet te midden van een oneindig universum toch
maar mogelijk te maken. Dan komt de mens met het effect van
een druppel op een gloeiende plaat, verliest alle oog voor de
fantastische schoonheid van wat voor ons genoegen werd gewrocht en vernielt alles – althans vergeleken bij de eeuwigheid
– in een mum van tijd.
Gisteravond heb ik mijn nichtje Jacqueline Oltmans opgezocht
bij Elsbeth van Oosterhout die met een zekere Dieter, een
Duitser, samenwoont. De wandeling er naartoe herinnerde me
helemaal aan de buurt van Jalan Tandjung waar de Suwandi
Mangkudipuro’s woonden in Jakarta. De rust van de avond en
de geuren van de bomen, goddelijk. Een jongen op een muurtje, met zijn guitaar. Een deel van mij zal altijd tot deze wereld
van Zuidoost-Azië behoren. Later kwam een Indische jongen
langs, Lex, onderwijzer op de Nederlandse school en een jongen uit Bilthoven, die stalen pijpen verkocht. We vormden een
geanimeerde groep.
De graaf van Parijs heeft in het kasteel d’Amboise bekendgemaakt dat hij drie miljoen documenten van het Franse koninklijke huis aan de archieven van de Republiek zal overdragen.
Daar zou ik wel eens in willen grasduinen.
Ik heb Kafka’s dagboeken uit. Nadrukkelijk overdenk ik hoe
ik het later als het enigszins kan niet moet doen.
364 John Robins, Too Many Asians, Doubleday & Co, 1959.
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te doen. Reston vindt dat Ford ouwe koeien uit de sloot haalt
die niet langer van toepassing zijn op nieuwe realiteiten.
Volgens Franz Kafka is zijn eenzaamheid organisch „as if I consisted only of bones” (p. 267).
Ik begrijp die man niet. Eenzaamheid is een state of mind. Tenzij
hij de mind uitsluitend als „orgaan” beschouwt.
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Colombo, Sri Lanka, Galle Face Hotel

Het is hier zo heerlijk, veel te heerlijk om er alleen van te genieten. Schreef Peter een brandbrief.
De rit naar Colombo over een veel te smalle weg was niet te geloven. Ze zijn bezig verbredingen aan te brengen omdat straks
de groep van niet-gebonden landen in Sri Lanka zal vergaderen. Ik bestudeerde de mensen, dieren en dorpen. Ik was hier
met de Willem Ruys eind 1956 maar herinner me niet of we
aan land zijn gegaan. Colombo, van wat ik ervan zag, is een armoedige stad. Ik ben erg blij dit hotel te hebben gevonden, helemaal aan het einde van de boulevard en een soort ouderwets
koloniaal geval, een Des Indes hotel, maar dan veel aangenamer dan het gelijknamige hotel in Jakarta. Het ligt bovendien
aan een prachtig strand. In mijn koele kamer met een ventilator
aan het plafond, als uit een film, is het heerlijk om naar het ruisen van de zee te luisteren.
Bracht twee uur met Pak Tissa365 in diens huis door. Hij was his
old self again. Hij vroeg onmiddellijk naar Casper van den Wall
Bake. „That boy impressed me very much.” Mij ook.
Toen ik het huis binnenkwam zag ik allereerst een lieve oude
dame, Tissa’s moeder. De minister werd gehaald en we omarmden elkaar. We dompelden onder in een serie onderwerpen. Hij was buitengewoon kritisch over Dewi’s gedrag in het
openbaar „and now she is dating the Duc d’Orleans, that wet
blanket.” Ik deed mijn best het voor Dewi op te nemen, maar
hij scheen onverbiddelijk. Ik stelde voor dat mevrouw Hartini
Sukarno zou kunnen worden uitgenodigd naar Colombo aan
de vooravond van de non-aligned conference ter ere van de stichter van die gedachte: Bung Karno. „I could not invite her via
the discipline of the Foreign Ministry. Suharto has already indicated to us, he wants to play a prominent role in next year’s
conference, even bigger than Sukarno.” Ik dacht: Dat kan niet,
want Suharto heeft daar de brains niet voor. Tissa: „Suharto
wants to show the world he is better than Sukarno. I was very
surprised when this message reached us, and so was Prime Minister Madame Badanaraike, who is going, I think, next August
to Indonesia.” Het financieren van de conferentie was verder
geen probleem. „The Arabs will do it. But now, they are raising the question of security, that is the latest.”
Hij gaf te kennen dat de conferentie beslist in Colombo gehouden diende te worden, „because otherwise madame will loose
the election. She puts everything in it now. You have no idea,
Willem, how a woman changes once she gains power. She re365 Tissa Wijeyeratne, minister van Buitenlandse Zaken.
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ally is a bitch now, reigned by fear to loose her power again.
When they give you a job, they think they own you.” Pak Tissa gaf dan ook te kennen dat hij voornemens was het einde van
het jaar af te treden. „As ambassador in Paris, I was on my own.
But, now here, as Foreign Minister, I have to go along with
other people’s decisions and situations I would want to see
handled differently. For instance, I would like at next year’s
conference to pay hommage to Sukarno. But I cannot bring
Madame Hartini here prior to the conference; or if you would
bring her here perhaps, then I could arrange the rest. We could
have her visit our conference hall, and ask her to give some lectures. She speaks English, doesn’t she?”
„You know, I want out,” aldus Tissa, „and then when I am
outside her circle I can be much closer to her. I will enter politics again.” Hij wil tegelijkertijd in zaken gaan, wat me verontrustte, want het past net zo min bij hem als bij mij. Hij zei dat
ik bijvoorbeeld ter waarde van 100 pounds blauwe saffieren bij
hem kon bestellen voor aflevering in Nederland. Dit als begin.
Hij zou voor de aankoop het geld naar mij in Amsterdam overmaken. Vervolgens zou een firma in Basel hem aanstellen als
vertegenwoordiger in Zuidoost-Azië. Misschien zou ik zelfs
bepaalde Nederlandse firma’s kunnen vinden, die een competente vertegenwoordige in Sri Lanka, India of Nepal zochten
en dat zou hij dan zijn. Na enig rekenen: „If they could send
me a retainer of 1.500 guilders a month, I could live like a prince. You see, I cannot take risks. I have first to secure the education of my children.” Hij deed het tegenovergestelde met deze
wat wilde gedachten over een zelfstandig bestaan. Hij wilde
niet meer „excellentie” worden genoemd, Tissa will do.
Mevrouw Tissa kwam binnen. Zij vroeg zich af hoe het verder
met Onassis’ dochter zou gaan. „With 800 million dollars she
might finally marry the right guy.”
„She will buy herself the right guy,” zei de minister, „and she
will put him in a cage, and only let him out for use and lock
him up again.” Later brachten ze mij in een nieuwe glanzende
volkswagen, met een neefje, naar het hotel.
Tijdens het diner merkte ik aan een ander tafeltje een zeer aantrekkelijk ventje op, maar hij zat te lezen en zag geen hond.
Ben later een paar uur langs de zee gaan wandelen. Zag een
meteoor. Werd door een aantal tippelende jongens aangesproken, maar geen enkele wond me op. Anders was het met twee
politiemannen, twee soldaten en later een matroos, die er als
achttien jaar uitzag maar me bezwoer dat hij 21 was. Ik denk
dat ze voornamelijk uit verveling gaan cruisen.
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24 maart 1975

Vandaag is mejuffrouw Boekhoudt jarig. Zal ik die dag ooit
vergeten?
President Nguyen Van Thieu van Zuid-Vietnam blijft roepen
dat hij de opmars uit het Noorden tot staan zal brengen maar
dat kan niet meer. Drew Middleton, de militaire specialist van
de Times, heeft al geschreven dat Saigon zich opmaakt voor de
eindstrijd.366 Bernard Weinraub meldde uit Tuy Hoa dat „young
women, their faces smeared with blood, carried wounded and
dying infants of the evacuation helikopters” aldaar. De ene na
de andere stad wordt door Noord-Vietnam onder de voet gelopen.367
President Lon Nol, die thans zowel door Washington als door
zijn eigen omgeving, wordt aangeraden ’m te smeren is aan het
inpakken en heeft zichzelf en zijn gezin al laten voorzien van
de nodige uitreispapieren.368 Het is volmaakt schandelijk wat de
Amerikanen de laatste jaren in het koninkrijk Cambodja hebben uitgevreten. En Henry Kissinger heeft in Jeruzalem meegedeeld dat zijn pogingen ontspanning te bevorderen rond de
Sinaï feitelijk zijn mislukt. Washington zelf is hem te heet onder de voeten nu Vietnam en Cambodja op instorten staan, maar
waar hij als afleidingsmanoeuvre in het Nabije Oosten mee bezig is lijkt ook nergens op.
Amerikaanse senatoren zijn toch ook hartstikke gek. Charles
Mathias en Adlai Stevenson III hebben een resolutie ingediend
om uiterlijk 30 juni alle militaire hulp aan Zuid-Vietnam stop
te zetten. De eerste helft van 1975 werd nog even 700 miljoen
dollar gezonden, maar na 1 juli staan Thieu en zijn puppets op
de keien. Jarenlang hebben dezelfde senatoren de Zuid-Vietnamezen voor hun karretje gespannen om het communisme te
bestrijden. Honderdduizenden Aziaten hebben voor de Amerikaanse waanzin het leven gelaten, om over andere miljoenen
slachtoffers maar niet te spreken. En als puntje bij paaltje komt
knijpen de senatoren er tussenuit. Walgelijk, in één woord.
Wanneer je de ontbijtzaal binnenkomt staan er meteen drie of
vier obers gereed om de gasten van dienst te zijn. Trouwens op
alle verdiepingen wemelt het van de djongos.
Tissa vertelde dat door zijn toespraak op de Erasmus Universiteit zes studenten naar Sri Lanka zijn gekomen. Daar zou ik
over moeten schrijven. Een van hen bestudeert de mogelijk
export van oosterse bloemen. Een ander maakt een studie van
366 The New York Times, 20 maart 1975.
367 The New York Times, 21 maart 1975.
368 The New York Times, Sydney Schanberg, 23 maart 1975.
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sociale verhoudingen in een plattelandsdorp. Zo’n resultaat van
een van mijn initiatiefjes stemt tot dankbaarheid.
Na een gesprek met de publicteitsfunctionarissen Moorthy en
Dandon di Silva van het ministerie van Buitenlands Zaken ontmoette ik Tissa om 09.40 uur in zijn werkkamer op het ministerie. Terwijl we spraken telefoneerde Anura Bandaranaike, de
zoon van de premier die zojuist uit Noord-Korea en Peking
was teruggekeerd. De koppen in de ochtendbladen maakten er
melding van. President Kim Il Sung van Noord-Korea had
hem verteld dat zijn land wilde toetreden tot de Bandung-groep
van niet-gebonden landen. Prins Sihanouk had in Peking
voorspeld dat hij binnen enkele maanden de teugels in Pnom
Penh weer zou overnemen. Tegen Tissa zei hij over de telefoon dat premier Chou En-lai hem had toevertrouwd slechts
dodelijk vermoeid te zijn. Zijn artsen hadden hem verzekerd
dat hij nog tien jaar zou leven indien hij het kalmer aan zou
doen. „Maar Chou zei me,” aldus Anura, „dat hij niet in staat
was zijn werktempo te vertragen.”
Tissa’s hoofd zit propvol anekdotes. Hij vertelde in Londen fast
friends te zijn geworden met een gravin die veel betrekkingen
met Amerikanen onderhield. Op een dag belde hij haar bij
aankomst in Londen en kreeg een kind van de gravin aan de
lijn. „Oh, you are Mr Kissinger,” zei het kind in zijn onschuld.
„That’s how I discovered Henry had been dating her.” Later
kwam hij zeer veel te weten via deze dame, bijvoorbeeld wanneer de gesprekken met Le Duc Tho waren vastgelopen en
Henry zich rechtstreeks tot mevrouw Nguyen Thi Binh had
gericht. Dit soort herinneringen borrelen uit zijn brein op. Ik
heb hem al herhaaldelijk aangemoedigd zijn belevenissen op
papier te zetten.
Voor de lunch heb ik weer een tijdlang in de fantastische branding op het strand bij het hotel gestaan en me op de golven laten voortdrijven. Het zeewater speelt om je heen. Peter zou ervan genieten. Ik ben er via een ober achter gekomen dat de
jongen die ik adembenemend mooi vind een Australiër is die
op Sri Lanka werd geboren. Hij is Eurasian, dat kan niet anders,
bovendien zeer aantrekkelijk.
Ik heb het Bandaranaike Memorial International Conference
Hall gebouw bezocht waar de non-aligned nations bijeen zullen
komen. Het overtrof mijn verwachtingen. Peking heeft het
feitelijk neergezet. Er werkten 1.000 Sri Lankezen aan en 500
arbeiders uit China. Alles kwam uit de Volksrepubliek, inbegrepen het marmer, veertien gigantische verlichtingskronen,
meubilair, gordijnen, alles. De Chinese architecten werkten
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nauw samen met plaatselijke ontwerpers om het karakter van
Sri Lanka niet te verliezen. Er werd drie jaar aan de ontwerpen
gedokterd. Het gebouw is compleet luchtgekoeld, heeft press
rooms en een postkantoortje.
Tegen 15.00 uur was ik terug op Buitenlandse Zaken omdat
Anura Bandaranaike over zijn reis aan Tissa kwam vertellen en
de minister wilde mij, zogenaamd toevallig, ook daar alvast even
aan de zoon van de premier voorstellen. Tissa stelde me voor
en zei tegen hem: „Please receive him for a talk as a personal
favor to me.” Tissa vermeldt er altijd bij dat ik een persoonlijke
vriend van Bung Karno was en dat wij elkaar via Dewi hebben
ontmoet. Ik heb trouwens mevrouw Hartini over een mogelijk
bezoek hier geschreven, evenals Djawoto in Peking.
Toen ik later bij de receptie van het hotel kwam arriveerde de
beauty. Hij heet Robert. We begroetten elkaar en bestelden
thee op het terras. He is indeed dashingly beautiful maar ik denk
dat hij niet echt geïnteresseerd is in guys. Zijn aantrekkelijkheid
maakte me bijna zenuwachtig. Zijn haar zit lekker, zijn mond,
en die donkere ogen die je recht aankijken en heel bruin zijn:
goddelijk die jongen. Zijn moeder was gedeeltelijk Ceylonese
en woont hier. Zijn vader woont in een ander land. „I treat
them equally. They live their lives. I live mine.” Hij wil een
handeltje in thee opzetten. Eigenlijk schildert hij, maar is in de
advertising en designing wereld terechtgekomen. Hij had twee
monsters theebaaltjes bij zich. Hij leest geen kranten. „Why?
Man is destroying everything anyway, so why read about it?”
Zit alleen op het terras. De zon is bijna ondergegaan. Je zou eigenlijk bij de zee moeten wonen en leren leven met het geruis
en gebruis van de branding, de eternal forces of nature, in plaats
van benzinestank en verkeer in de stad, inbegrepen Amerbos in
Amsterdam-Noord. De avondwind blijft zwoel, bijna warm en
ik denk altijd weer aan mams uitspraak dat als je niet zou hebben geleefd je niets geweten of gezien of beleefd zou hebben.
Er komen wat wolken. In de verte is een licht op het water van
een schip.
Dineerde met Robert Watson. We hebben zeer intens tot 00.45
uur zitten praten. Zijn vader was oorspronkelijk een jockey
voor de renpaarden van een Sri Lankese prins. Robert zou er
een film over willen maken. Ik adviseerde hem met de burgemeester van Jakarta, Ali Sadikin, te gaan praten en hem voor
het project te interesseren. Ik bood aan Pak Tissa te dineren te
vragen en hem assistentie te vragen voor het van de grond brengen van zijn thee-business. We bestelden rijst en spraken onafgebroken over ieder denkbaar onderwerp. De maaltijd werd
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De kruistocht van de Vietcong tegen Saigon wint met het uur
terrein. Een belangrijke militaire basis 50 kilometer van de
Zuid-Vietnamese hoofdstad is al onder de voet gelopen. Danang is omsingeld. PANAM en Flying Tiger Airlines willen proberen 40.000 mensen te evacueren. Amerikaanse toestellen landen
nog nabij Pnom Penh in Cambodja maar die stad staat eveneens op vallen en dergelijke vluchten zijn een gamble, aldus de
Times.369 Het is een buitengewoon weinig glorieus einde van
de Amerikaanse veldtocht tegen links in Zuidoost-Azië. Boontje komt om zijn loontje. Volgens een Japans blad is er een aanslag op president Nguyen Van Thieu gepleegd. Hij werd opnieuw door eigen mensen verzocht af te treden.
Gisteravond ben ik vlak voor het diner nog even bij Tissa Wijeyeratne thuis binnen gewipt. Ik vroeg of hij me bij de ambassadeur van Peking in Colombo wilde introduceren. Tot mijn
verbazing zei hij: „Here, I cannot help you. He is an important
official.”
„And Indonesia?”
„That is different. I will instruct him to receive you.”
„Is he a general?”
„No, I do not think so. He must be a major. We are not important enough. They could not very well dispatch a first lieutenant to us, so I think we deal with a major.” Hij telefoneerde
meteen de Indonesische ambassade. De ambassadeur was afwezig, maar hij sprak met diens vrouw. „Madame Ambassador, a
Dutch journalist, a dear friend of mine, and a friend of Indonesia – he once filmed Suharto – (hij zei niet president Suharto) –
would like to pay his respects to his excellency.”
Bezoek aan minister Maithripala Senanayke, Minister for Irrigation, Power and Highways, eveneens deputy prime-minis369 The New York Times, David Andelman, 25 maart 1975.
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onderbroken door een telefoongesprek. Ik zei: „A girl wants
you.”
„I hope so,” antwoordde hij. Het gesprek was een bevestiging
dat zijn grootmoeder uit Engeland ook op Sri Lanka was. Hij
zou morgen een bus nemen om naar zijn moeder en haar toe te
gaan. Een rit van bijna zes uur. Hij bezoekt zijn moeder iedere
drie jaar. „She is such a lively person. I make her so happy
when I come.”
Ik gaf hem On Growth, Volume I en schreef er in „In memory
of a chance meeting in Colombo.”
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ter, die mevrouw Bandaranaike vervangt wanneer zij naar het
buitenland gaat. Hij begon vrijwel meteen met een „sneer” aan
het adres van Bung Karno en verwees naar diens love for women.
Daarmee was hij bij mij aan het verkeerde adres. Ik stak van
wal, noemde hem een der voornaamste leiders van het moderne Azië die er geen onwettige kinderen op nahield, die een
eerlijk en open mens was geweest, zijn vrouwen er niet in het
geniep op had nagehouden, en ja, hij had een aantal vrouwen
gehad, maar was tenslotte mohammedaan, net als de koning
van Saoedi-Arabië, die er tientallen vrouwen op nahield en dozijnen kinderen had gefokt. Bovendien maakte ik van de gelegenheid gebruik Suharto als de Lon Nol van Indonesië af te
schilderen en als een werktuig van de CIA.
Ik attendeerde hem op de rampzalige weg van het vliegveld
naar de stad. Hij vertelde dat de Prime Minister hem er vanmorgen nog over had opgebeld, maar tegen juni zou de weg
over drie banen beschikken. Er waren problemen met huizen
die aan de weg lagen en bruggen, die verbreed dienden te worden. Verder sprak hij over „monsoons” en regenwater, irrigatieproblemen en het streven om jaarlijks twee oogsten binnen
te halen. Op mijn vraag of de Arabieren met hun geld niet
konden helpen, vertelde hij dat Sri Lanka de diplomatieke betrekkingen met Israël had verbroken, maar tot dusverre had dit
geen Arabische financiële steun opgeleverd. „We still have here
a system of Dutch built canals. North of Colombo runs one
such canal, some 82 miles long, which we are reactivating now
with the assistance of the Dutch Government.” Op dat moment dacht ik aan mogelijkheden voor Casper Bake. „There is
a cement factory at the other end and we could use barges to
transport the cement.” Vriendelijke man.
Ik heb de Ceylon Observer gebeld omdat wat ze hier over de JFKmoord schrijven jaren achterloopt. Nicholas Candappa van de
editorial staff kwam me in het hotel interviewen – slap handje. Ik
vertelde hem over de Zapruder-film en aanverwante zaken. Hij
zal me het interview laten lezen: „because of its political and international implications.” Hij zei dat zijn krant de oudste in
Zuidoost-Azië was en de grootste oplage in Sri Lanka had.
Het is 17.50 uur. Ik raak niet uitgekeken op de zee en de branding. Peter zou het hier absoluut heerlijk vinden. Schitterende
ondergaande zon. Was trouwens vrij lang in het water vandaag.
Sensueel gevoel die golven om je benen.
Robert vertelde dat ze hier, net als in Mexico, op studenten
hadden geschoten. Nicholas bevestigde dit. Het incident had in
1971 plaatsgehad.
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Om 18.30 uur was ik bij de residentie van de Prime Minister,
Temple Trees. Ik werd in een wachtsalon gelaten en keek naar
de prachtige tuin. Een paar pantserwagens stonden verdekt opgesteld met een zeiltje er overheen. Daarop kwam een drie
maanden oude luipaard, Bindu, zijn opwachting maken en beet
wat in mijn voet. Hij was van Anura Bandaranaike. Het beest
sprong op een crapaud, geen gezicht eigenlijk. Hij krijgt tweemaal per dag rauwe biefstuk. Later nestelde Bindu zich in een
boom. Het avondlicht op de tuin was schitterend. Het was volle maan. Om 19.00 uur zag ik jonge mensen met aktetassen vertrekken. Ik werd naar een conferentiekamer gebracht waar Anura op mij wachtte met veel verontschuldigingen: „I have had a
very heavy day. I just returned from abroad.” Hij vervolgde: „I
have just been informed King Feisal of Saudi Arabia has been
killed by his nephew. Will it be the Americans?”
„I don’t think so. It must be a sort of pro-Arab uprising within
the royal family. This could be a very significant development
and steer the country away from its pro-American stance,” antwoordde ik
We spraken over Henry Kissingers gangsterpraktijken, niet alleen in Vietnam of Cambodja, maar via onwettige intriges van
de CIA overal ter wereld, inbegrepen de moord op Salvador Allende. Ik herinnerde aan een van Sukarno’s laatste uitspraken
dat Suharto gewoon een variant van Lon Nol was. Anura:
„Yes, Suharto is a Lon Nol.” Hij wreef steeds zijn haar naar een
kant, maar had een vriendelijk gezicht met een aardige blik.
Ik adviseerde hem vooral aantekeningen te maken van de historische ontmoetingen die hij had als zoon van de premier. „In
a way, I envy you by the chance you have to meet Chou Enlai, Sihanouk and others. Some of these leaders are principal
players in international relations. It will offer you a unique
chance to learn and turn into a politician and statesman yourself. When you make accurate notes you can write beautiful
memoires. You are 25 now, what a unique chance you have!”
„I am 26,” antwoordde hij. Hij stelde voor dat we elkaar donderdag voor een langer gesprek zouden ontmoeten. Toen ik
Bindu ter sprake bracht, hoe hij de boom in vloog, lichtte zijn
gezicht op. Hij liet een moment zien hoe jong hij nog was.
Daarna bracht ik veertig minuten door in de woning van de
Indonesische ambassadeur Sukirman. Hij bleek onder dr. Zairin Zain in Washington DC te hebben gewerkt. Hij kende ook
kolonel Sutikno Lukitodisastra uit die tijd. Ik bracht zo tactvol
als maar mogelijk mijn gevoelens over Bung Karno naar voren
en sprak over de meer dan trieste laatste jaren van Bapak. Hij
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meende dat Suharto nooit echt tegen Bung Karno was geweest: „but he had to be careful.” Hij zei zelfs: „Sukarno was a
great man, but he made mistakes and paid for them (…) nobody criticized him when he took a fourth wife, not even Ruslan
Abdulgani. They all flattered him instead.”
„Volgens de Islam en de adat mocht hij vier vrouwen te hebben, waarom zou men hem bekritiseren?” bracht ik naar voren.
Vervolgens hield ik een pleidooi voor Sukarno’s initiatief in
1955 in Bandung om de niet-gebonden leiders van de new
emerging forces bijeen te brengen als tegenwicht voor Amerika
en de USSR. „That’s something that nobody can take away
from Bapak for sure. Perhaps, someone – en ik bedoelde ambassadeur Sukirman – can whisper in Suharto’s ear that the new
head of state of Indonesia should refer to Bandung and his predecessor Sukarno in his forthcoming speech in Colombo? That
would be an act of statesmanship, Sir.” De ambassadeur antwoordde dat hij niet zeker was of de tijd voor een dergelijke
verwijzing reeds rijp was. In ieder geval waren er plannen om
volgende maand officieel te herdenken dat de Conferentie van
Bandung 20 jaar geleden onder voorzitterschap van Sukarno
plaatsvond. Ik antwoordde: „Een reden te meer om er in Colombo aan te refereren.” De ambassadeur hield het voor mogelijk dat Suharto zoiets zou doen. Ik zei te hebben begrepen dat
in de conferentiezaal de portretten van de stichters van de nonaligned movement zouden worden opgehangen en dat het een injustice zou zijn Bung Karno daarbij weg te laten. Het scheen dat
hij het daar hartgrondig mee eens was.370
Later wandelde ik langs zee. Een jongen van vijftien jaar, in
shorts, min of meer lompen eigenlijk, kwam ongegeneerd op
me af: „Master, master, you like boy? Shall I suck you?” en hij
maakte smak- en likgeluiden zijn mond.
„Why don’t you go home and sleep?”
„I no eat, I must first eat.” Ik gaf hem al het kleingeld dat ik
had. Eigenlijk een schandaal, maar wat anders? Op de terugweg
kwam een eigenlijk veel leukere jongen in een sarong opdagen.
„Come, we go where no people are. I am business boy. You
take me from the back?” Het was weer genoeg voor een avond.
26 maart 1975

De krant The Nation publiceert vanmorgen een Open Brief van
prins Norodom Sihanouk aan president Gerald Ford met het
370 Minister Tissa Wijeyeratne had me eerder gezegd in ieder geval het portret van
Bung Karno in de conferentiehal te zullen laten aanbrengen.
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Na te hebben uiteengezet welke rampen de Amerikaanse invasie van Cambodja over land en volk van het koninkrijk hadden
uitgestort eindigde Sihanouk zijn vlammende beroep op president Ford als volgt:

Deze Den Vaderland Getrouwe-toon van Sihanouk is veel te veel
vanuit gerechtvaardigde emoties en hart voor zijn zaak geschreven en zal op de bonzen in Washington niet het minste effect
hebben, laat staan op bastards als Ford, Kissinger en Schlesinger.
Sri Lanka heeft 503.177 werklozen. Ik voel me volkomen veilig, hoef niets uit mijn kamer in safe deposits te doen. Dit hotel is
volmaakt veilig. Iedereen is even vriendelijk en het is een genot in dit hotel te zijn. In de superluxueuze Mandarin in Singapore word je de hele dag er op gewezen dat het wemelt van
de dieven, dat je alles van enige waarde in de hotelkluis moet
afgeven, want dat men niet verantwoordelijk is voor vermissingen. Singapore is een van de welvarendste oorden in dit gebied
van de wereld, Sri Lanka een der armste. In Singapore moet je
op je tellen passen. Hier word je werkelijk gastvrij ontvangen.
245
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dringende verzoek zijn land te verlaten en de quislings, die
Washington en de CIA, dienen mee te nemen.
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Lees met klimmende verbazing Kees Verheuls boekje Kontakt
met de vijand 371 waarin hij vertelt over zijn ervaringen in de Sovjet-Unie. Zal hem een briefje schrijven.
Zou piano willen spelen. Mijn vingers tintelen. Heb intussen zoveel zon en zeelucht in mijn longen gekregen dat wanneer ik
nu niet blaak van gezondheid dan weet ik het niet meer. Heb
opnieuw lang in de branding gestaan. De kracht van de golven
was zo groot dat ik voortdurend om lazerde. Liep een schaafwond op de rotsen op. Kinderen kunnen ponyrijden op de gazons van het hotel.
Verheul ontmoet de schrijfster Lydia Choukovskaja die voorbeelden noemde van onrecht en bedrog in Oost-Europa en er
toen op liet volgen: „Waarom gebruiken jullie de persvrijheid
om allerlei leugens en halve waarheden te publiceren? Zo komt
het resultaat precies op hetzelfde neer als bij ons” (p. 67).
De boulevard is propvol flanerende mensen op hun paasbest.
Een man met twee kleine kinderen en een fiets liet een hondje
door een hoepel met acht vlammen springen. Omdat het
beestje niet altijd snel genoeg op de bevelen reageerde werd hij
om op te schieten aan een oor getrokken, hetgeen een gejank
teweegbracht. Het was of ik Keke’s stemmetje hoorde. Er
wordt ook veel gevliegerd. Op zee een bootje met twee vissers. Het licht verandert. Het is volle maan. Een man was bezig
een klein jongetje en nog kleiner meisje te trainen om good evening te zeggen. Ik wilde me ermee bemoeien, maar er ontstond
ogenblikkelijk een oploopje zodat ik ben door gewandeld. Op
het gezichtje van het kind stond het huilen nader dan het lachen. Ik dacht: wat zou het heerlijk zijn om nu in dat bootje,
met romantisch oliepitje, met Peter, Erik, Frits, Loet en Richard te zitten, wat te eten, samen te zijn en te praten à la l’Immoraliste van Gide. Ik geloof trouwens dat ik sedert 1957 toen
ik met Bung Karno op zee ben geweest om naar de Molukken
te gaan niet zo brun foncé ben geweest.
Gezien de heersende armoede verbaast het me steeds weer hoe
vreedzaam en vriendelijk de mensen zijn. Je leest geen haat, afgunst of valsheid op gezichten, zoals men die elders in de wereld tegenkomt.
27 maart 1975

Droomde van mam. Maar ook van Suharto. Ik was met hem
op een schip en bracht hem eten. We spraken lang en rustig.
Hij toonde een nummer van Panorama waar foto’s van hem in
371 Kees Verheul, Kontakt met de vijand, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1975.
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372 Kan de notities van dit gesprek niet vinden. Jammer.
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stonden, die hij wilde hebben. Ik vertelde hem met tranen in
mijn ogen dat ik van Bapak had gehouden en dat ik om die reden hem ook door dik en dun had verdedigd. Hoe zitten dromen met een wirwar van truth and fiction in elkaar?
Het is opnieuw het mooiste weer van de wereld.
Toen ik het huis van ambassadeur Sukirman verliet zei ik tegen
hem: „Ik heb tegen u gesproken uit affectie voor mijn vriend
Bung Karno.” Hij antwoordde: „I know that and I felt it.”
Na eerst in de branding te zijn geweest was ik om 10.00 uur bij
Kumar Rupasingke, een schoonzoon van premier Bandaranaike en directeur van de National Youth Service Council. Bij
binnenkomst wist ik het meteen; hier was een serieuze kerel,
dynamisch en gewoon, zonder poespas. Hij begon met mij wat
vragen te stellen en maakte aantekeningen. Hij bleek veel gereisd te hebben en had professor Wertheim in Amsterdam ontmoet. Ik begrijp van zijn werk dat het de moeite waard zou
zijn daarover een film te maken, in plaats van de optocht met
66 olifanten in Kandy.372
Kafka schreef America. Totale fictie. Hij is nooit verder dan
Zwitserland en Noord-Italië geweest, misschien Parijs. Waarom dan over de VS schrijven? Waar komt die aantrekkingskracht voor Kafka eigenlijk vandaan. Mode?
Had om 15.30 uur punctueel een tweede gesprek met Anura
Bandaranaike. Luipaard Bindu was ook weer present. Als je te
dichtbij komt trekt hij zijn neus op en laat zijn tanden zien.
Thee werd geserveerd op een groot zilveren blad. Hij wilde
meer over Suharto weten. „So, he is in fact in the pocket of the
Americans?”
„All the way, lock, stock and barrel.” Ik vertelde hoe de CIA via
militaire attachés in Washington en het leger in Jakarta tegen
Bung Karno had geïntrigeerd. „We do not have a military attaché there,” zei Anura. Nadat hij zich had laten ontvallen dat
Henry Kissinger clever was stak ik van wal om duidelijk te maken dat hij uitgekookt en niet clever was en dat ook dit weer tot
die mediafabeltjes behoorde, namelijk dat Henry een diplomatiek wereldwonder zou zijn. „They do speak very cynically
about him in Peking now,” aldus Bandaranaike, die juist uit
China was teruggekeerd. Hij noemde prins Norodom Sihanouk tot mijn verbazing een communist, althans dat was hij
nu geworden. Hoe kon hij zoiets zeggen? Politieke figuren als
Sukarno en Sihanouk zijn niet in staat het communisme te omhelzen om dat hun hele wezen, the fabric of their minds, hiermee
in botsing zou komen.
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In Vietnam is de twaalfde provinciehoofdstad in handen van de
Vietcong gevallen. Danang is nu helemaal van de buitenwereld
afgesloten. Uit Saigon wordt bericht dat het er naar uitziet dat
de Amerikanen oorlogsmaterieel ter waarde van één miljard
dollar achter zullen moeten laten. Het Defense Department
houdt vol dat de situatie in Vietnam niet kritiek is.373 Dat is wat
de sovjetschrijfster Lydia Choukovskaja bedoelde toe zij schreef
dat er in de „vrije pers” net zo op los wordt gelogen als in de
door communisten gecontroleerde media.374 Oppositieleiders
in Saigon spraken met vice-president Nguyen Cao Ky om hem
dringend te verzoeken president Thieu te adviseren af te treden en het bestuur aan de politieke partijen over te dragen.
De voormalige commandent in Vietnam, generaal William
Westmoreland, heeft andermaal een dringend beroep op het
land gedaan „haar morele verplichtingen” tegenover Vietnam
na te komen en het belegerde regime in Saigon meer hulp te
bieden. Hoe werkt het brein van zo’n man?
Om 18.15 uur vertrokken we vanuit de residentie van minister
Tissa Wijeyeratne richting Kandy waar het buitengoed van de
familie Buddenipola ligt. Het was indrukwekkend hoe iedereen voor de bejaarde moeder van Pak Tissa knielde, inbegrepen
de vrouw van de ambassadeur van Sri Lanka in Peking, die vertelde dat ambassadeur George Bush zeer populair was en uitstekend tennis speelde. Iedereen was ingenomen met het echtpaar Bush. Hij scheen vooral veel Mao-tunieken te dragen. Ik
probeerde haar uit te leggen dat Bush gewoon een reactionaire
bastard was, overgebleven uit het Nixon-regime was. Grootmama zag er patriarchaal uit in haar witte sari. „My Mother
does not shake hands and she is deaf,” zei Tissa, die mij ook
nooit formeel voorstelde.
De moeder zat voorin naast Tissa die reed. Ik zat achterin met
de twee kinderen en een babu, plus een onbeschrijflijke hoeveelheid bagage, tot en met potten en pannen aan toe, eterij,
mappen met werk voor de minister, zelfs de imperiaal was volgeladen. Tissa schreeuwde voortdurend tegen zijn moeder. Het
werd een absolute ramprit. De wegen waren smal en tweebaans. Er wordt als gekken gereden in Sri Lanka. De tocht zou
tweëenhalfuur uur duren. De bezinestank van de bussen en het
vrachtvervoer maakte het noodzakelijk om steeds een zakdoek
voor je neus te houden. Ze laten allemaal dikke, blauwe, giftige
rookwolken na in hun tocht langs landerijen en dorpen.
373 The New York Times, John Finney, 27 maart 1975.
374 The New York Times, B. Drumond Ayres, 28 maart 1975.
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Toch vertederde het platteland mij opnieuw, de oliepitjes, warongs375, de mensen en de dieren. Azië fascineert ook door de
andere wijze waarop mensen met elkaar omgaan.
We arriveerden in Kegalla om 20.30 uur. We werden niet verwacht en na veel claxoneren kwam de houseboy, Johny, een Eurasian, aanhollen om de hekken te openen. Tissa zei geschreven
te hebben een diner te verzorgen, maar er was letterlijk niets in
huis, zelfs geen melk, koffie of thee. Hij was woedend. „Tomorrow the ambassador of South Korea will drive here to talk
to me, with his ass in an airconditioned automobile,” aldus de
minister, „we have to get this house in order.” Hij wilde de Koreaan vragen om zijn kinderen mee terug te nemen naar Colombo „which will make good reading in his report to Seoul.”
De minister vertelde dat hij in zijn rapporten vermeldde dat de
Arabische wereld vierkant achter Suharto staat „mainly too,
because of the current windfall of petro dollars to Indonesia. It
might make that country after all solvent. They are building a
super highway on Sumatra I am told. In other words, Suharto
will be taken seriously from now on.”
Omdat er niets te eten was ging ik samen met de minister naar
de markt. Hij droeg een witte sarong en lange jas (van luchtig
materiaal natuurlijk) en was op blote voeten. Iedereen kende
hem. Men verdrong zich zelfs om hem heen. Ik lette op de
ogen van de mensen, hoe men naar hem keek. Hij maakte
grapjes en soms smoesde hij met deze of gene. Hij was kennelijk zeer populair.
In een soort pannetje werden flensjes met een ei gebakken. We
namen een stapel mee aangevuld met liliputterbanaantjes. Ik
hoorde een dier en liep naar de achterzijde van de winkel. Een
vogel in een kooi. Ik zei tegen de eigenaar hem los te laten.
Tissa keek dubious.
Toen we terugkeerden sprak Tissa’s moeder me voor het eerst
aan en zei: „Welcome to my home.” We voerden een gesprekje. Zij vertelde dat haar man minister van Binnenlandse Zaken
in vorige kabinetten was geweest. Zij had drie zonen. Tissa,
Deshamanya, de tweede zoon had de leiding over de jaarlijkse
olifantenparade in Kandy, en Cuda die arts in Engeland was.
„You must be proud of them,” zei ik. „Why proud,” she said,
„I am happy with them.”
Om 22.45 uur viel ik tijdens een gesprek met Tissa in slaap.
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28 maart 1975

Kegalla, Sri Lanka
Het huis van de familie ligt aan het einde van een oprijlaan op
een heuvel. Het heeft twee torentjes. Er loopt een galerij omheen die koelte geeft en waarin planten en rotanstoelen staan.
Het herinnert allemaal zeer aan de familiefoto’s van huizen, die
onze voorouders op Java, Semarang en Tjandi bewoonden.
In de badkamer naast mijn slaapkamer trof ik een spin aan zo
groot als ik nog nooit in mijn leven had gezien. Men had al gewaarschuwd dat er geen water was, noch zeep of handdoeken.
Het wemelde van de muggen. Ik was zelfs bevreesd dat een
slang zich door de open vensters naar binnen zou wagen. Sliep
beestachtig slecht en werd in de vroege ochtend door blaffende
honden gewekt. Trouwens, ik lag gedurende de nacht te luisteren naar de geluiden uit de natuur rond het huis. Wandelde
al vroeg in de tuin en stelde me voor hoe mam ervan genoten
zou hebben. Zij zou haar ogen hebben uitgekeken naar de
bloemen, planten, bomen en vogels. Ik zag van ver dat een
jongen en meisje op de veranda wachtten. Toen Tissa de deur
openmaakten knielden zij voor hem.
Poetste vanmorgen mijn tanden met thee en ik had gelukkig
nog een groot papieren servet uit Singapore in mijn schoudertas, zo kon ik het toilet uitgebreider gebruiken. Pak Tissa
bracht me naar de bus die me naar Kandy bracht, wat nog een
uur en twintig minuten duurde. Er werd al vroeg in de sawah’s
gewerkt.376 Van tijd tot tijd zag je een jongen op een olifant rijden, zoals bij ons op een paard. Tissa vertelde dat er nog minstens duizend olifanten in het wild leefden op Sri Lanka. Het is
een romantisch gezicht, zo’n groot log dier met een klein jongetje op zijn rug.
Ik neem de trein terug naar Colombo. De conducteur blaast op
een klein fluitje na gestopt te hebben en draagt een kraakwit tenue. Het valt me op dat zelfs oudere mannen, die op het land
werken, lenige en gespierde lijven hebben met slanke middels.
Deze treintjes rijden op enkel spoor en af en toe wacht men op
een station op een trein uit tegenovergestelde richting. Er rijdt
een diesellocomotief voorop. In Rambukkana moeten ook twee
geiten mee. De jongen pakt ze bij hun vel en hup de goederenwagon in. Zij zetten eerst hun poten schrap, omdat ze niet willen, precies zoals Keke dat kan doen. Trouwens, al wachtende
op het perron bereed het ene dier en passant het andere. Privilege van geiten en public. De geiten droegen een papier om hun
hals als treinkaartje.
376 Rijstvelden.
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Bij een ander station kwamen zes gevangenen aan boord, met
kettingen aan elkaar gebonden en begeleid door twee cipiers.
Gevangenen dragen hier korte witte broeken. De cipiers zijn
in khaki gekleed. Er leek geen eind aan de treinreis te komen.
Ik ben bij aankomst in Colombo letterlijk naar het Galle Face
Hotel gevlucht om op adem te komen en ben direct naar de
branding gegaan. De zee is meer dan heerlijk hier. Ik verlang
naar de terugkeer van Robert Watson.
Er kwam een aardige grijze heer op me af, die ik al eerder in
het hotel had gezien. „Ik heb een aardig programma van u op
televisie gezien377. Neemt u mij niet kwalijk. Misschien wilt u
liever niet worden herkend. Ik ben Van Tuyll.”
„Was u niet een week geleden op bezoek bij ambassadeur Piet
Schaepman in Singapore?” Hij was het inderdaad. Hij was zijn
bagage kwijt en had zojuist andere kleren moeten kopen. „Ach,”
zei mevrouw Van Tuyll, nadat ik was voorgesteld: „Wij zijn
neef en nicht. Dat ging zo vroeger. Onze moeders heetten Van
Lynden, dus we zijn familie.” Ik dacht: Ik weet er alles van.
Mijn vaders vader en moeders moeder waren immers broer en
zus. Zij wonen in Breda en hadden vijf kinderen. Hij is verbonden aan een bijbelgenootschap en de hemel mag weten wat
verder. Madame de Ramaix in Baulers bij Brussel is een nicht.
We bleken een aantal gemeenschappelijke kennissen te hebben.
Het hotel was afgeladen vol. Men had een barbecue in de tuin
georganiseerd; om de kudde te ontlopen liet ik mijn diner op
de kamer serveren. Net toen ik een eerste hap wilde nemen
wandelde Bob Watson binnen. Ik stopte een lepel krab in zijn
mond. Hij zag er weer even opwinded zalig uit, in een Ceylonese batikachtig hemd en blue jeans. Zijn moeder was mee teruggekomen naar Colombo en rustte in haar kamer. Hij had
haar over mij en mijn boek verteld, maar toen hij over de Dallas-affaire was begonnen had zij gezegd: „Ik wil niets weten
van de misère in de buitenwereld.” Later zaten we samen op
een muurtje in de tuin om naar een dansuitvoering te kijken.
Hij had de interviews met Skinner en Delgado al gelezen. Later
voegden de Van Tuylls zich bij ons. Bob heeft een uitermate
levendig en expressief smoel waar ik maar niet genoeg van kan
krijgen. Ik liet hem foto’s zien van mam, Peter en Casper, naar
welke foto hij het langste tuurde. Later wandelden we op het
strand. De jongen was er weer. „You want boy, you want girl,
I suck you”. Bob dacht dat het daar gevaarlijk was. Er werd
met messen gewerkt.
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29 maart 1975

Colombo
In Danang is paniek ontstaan bij de evacuatie van Zuid-Vietnamese militairen en hun gezinnen. In Pnom Penh is iets dergelijks aan de gang. De Amerikanen zijn op de terugtocht uit
Zuidoost-Azië. Eindelijk.378 Maarschalk Lon Nol zal spoedig de
plaat moeten poetsen, want Sydney Schanberg meldt dat de
troepen die de Cambodjaanse hoofdstad naderen de man als
verrader zullen terechtstellen. Schanberg presenteert een hartverscheurend verhaal van zes kolommen in de Times.379
De Amerikaanse atoomcommissie meldde vorig jaar al dat er
duizenden ponden nucleair materiaal worden vermist waarmee
ruwe atoombommen zouden kunnen worden vervaardigd.380
Opnieuw wordt er dergelijk levensgevaarlijk spul, nu 100 lbs
plutonium, vermist, ditmaal tijdens verzending van JFK-airport
in New York. Dergelijk levensgevaarlijk dodelijk materiaal
schijnt gewoon per vliegtuig te worden verzonden. Een paar
lbs zijn voldoende voor het maken van een atoombom. De
New York Times wijdt een hoofdartikel aan de vraag of de tijd
niet is aangebroken zorgvuldiger met dergelijk massaal vernietigingsmateriaal om te springen. Je vraagt je toch werkelijk af
of ze gek zijn.
Lunchte met Bob. We namen foto’s. Hij speelde als een zeehond in de golven en de branding. We speelden een paar spelletjes dammen maar lagen verder in de zon te kletsen. Ik gaf
hem een introductiebrief voor Pak Tissa in verband met zijn
zakenplannen. Hij rookt te veel want hij is een kettingroker,
waardoor hij een rot hoest heeft. We hadden veel plezier. Zou
willen dat hij een blijvertje was.
Plotseling stond het kamerlid Erik Jurgens voor me. Hij is hier
op een parlementaire reis met andere Kamerleden. Later voegde zich een lid van de PvdA en een juffrouw van de KVP bij ons.
Ze vertelden dat minister Pronk feitelijk net zo dacht over Suharto en Pinochet als ik, maar dat het politiek niet haalbaar was
dit in het openbaar te uiten. Intussen zou Nederland in IGGI-verband doorgaan met de beschikbare fondsen voor Jakarta toch
stiekem (om die reden) te verlagen. Jurgens leek me ook kritisch gestemd over de door Vrij Nederland veroorzaakte rel een
joodse journalist met Max van der Stoel mee te sturen naar Saoedi-Arabië. „De regel geldt immers ook niet voor diplomaten,” aldus Jurgens. „Het zou een elegante oplossing zijn ge378 The New York Times, David Andelman, 28 maart 1975.
379 The New York Times, 28 maart 1975.
380 The New York Times, 29 december 1974.
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Het drama-Vietnam zet zich voort. Bij de evacuatie van Danang verdrongen bewapende Zuid-Vietnamese Rangers zich in
de bagageruimten en klamden zich aan het landingsgestel vast
waardoor de vluchten nodeloos werden vertraagd. Washington
zond toch nog in allerijl nieuwe military and medical aid maar
anti-Amerikaanse gevoelens overheersen onder het publiek in
Saigon. Drew Middleton meldt dat voorraden van Amerikaanse bases in de Philippijnen halsoverkop naar Vietnam worden
gezonden. Dat is dan het „beleid Ford-Kissinger”.
Intussen schijnt mijnheer Lon Nol zich definitief gereed te maken om Cambodja te verlaten. Na zich keurig voor de smerige
spelletjes van Nixon-Ford-Kissinger al die jaren te hebben geleend, ontvangt hij zijn CIA-beloning. David Andelman bericht
dat hij eerst naar Jakarta zal reizen en vervolgens naar Washington, allemaal smeerlappen van hetzelfde laken een pak. Lon
Nol past prima bij Suharto. Het zegt alles van die marionetten
van de CIA.
Een vriend van Tissa bij de Observer arriveerde om te vertellen
dat de redactie had besloten om mijn kritische gesprek over de
JFK-moord in Dallas en de rol van de CIA in het algemeen toch
maar niet te publiceren, want Sri Lanka had onder de PL 480wet van de VS vorige week nog 120 miljoen roepies graan van
de VS cadeau gekregen. „We needed that assistance very very
much, and so for political reasons,” aldus deze „journalist” was
de kopij de prullenmand ingegaan.
Kumar Rupasingke kwam naar het hotel voor een bezoekje.
Gaf hem mijn boek. Hij is geïnteresseerd om informatie toegezonden te krijgen. Hij heeft aan de London School of Economics gestudeerd en is nu 31 jaar. Hij was bereid ook met Erik
Jurgens, Aad Kosto en Nel Barendregt te spreken.382 Even later
keerden de parlementariërs in een busje terug. Ik stelde hem
voor. Jurgens maakte een super-gaffe, want hij verwarde Anura Bandaranaike, de zoon en rivaal van Kuman met hem. Jurgens zei iets over hem te hebben gelezen, wat geen uitspraak
381 Heb de Nederlandse delegatie rechtstreeks geïntroduceerd bij minister Tissa Wijeyeratne, wat ik niet in mijn dagboek verder vermeld, maar waar Jurgens in latere jaren aan herinnerde.
382 Dit was een ander contact dat ik legde en waarvan ik later hoorde dat het vruchten
had afgeworpen.
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weest wanneer ze om een incident te vermijden, de betrokken
journalist tijdelijk een diplomatieke status zouden hebben verleend.” Jurgens vindt het ook ongepast dat Nederland in Sri
Lanka geen ambassade meer heeft.381
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van hem maar van Anura was. Toch probeerde ik Kumar er
van te overtuigen dat nation building eigenlijk geen ruimte bood
voor persoonlijke naijver en animositeit. „Anura en jij behoren als een man aan dezelfde kant van het politieke spectrum te
staan, want je weet hoe divide et impera werkt. Alleen de tegenstanders profiteren ervan.” Ik wilde dat ik meer tijd had gehad
om met deze jongen lang te praten. Ik moet er niet aan denken
hoe de parlementariërs straks met de door mij gelegde contacten zullen omspringen. Nel Barendregt deed later of ze me niet
kende. Ik vond Kosto te aardig doen. De enige die zich normaal gedroeg was Erik Jurgens. Hij vroeg of ik zijn vrouw een
telefoontje wilde geven.
De DC-10 uit Jakarta was drie uur te laat. Het toestel zit barstensvol.
Lees over Namibië. De Zuid-Afrikaanse regering laat geen journalisten toe om Ovamboland te bezoeken, dus ik kan niet eens
naar Casper Bake toe. Er zitten een kleine miljoen mensen in
dat enorme gebied verdeeld over twaalf etnische groepen met
100.000 blanken die de dienst uitmaken en de zaak draaiende
houden.383
31 maart 1975

Erik Jurgens was naar de dienst in de Nederlandse kerk geweest, waar hij vol lof over was.
Liszt werd in 1811 geboren en publiceerde in 1826 Etudes en
Douze Exercises als opus 1. In 1838 herschreef hij het als 12
Grandes Etudes en in 1852 Etudes d’exécution transcendante. Schumann noemde ze „the true storm-and-terror etudes for at most
ten or twelve people in the world.” Het is jammer dat ze zo
weinig worden gespeeld. Wat ik ervan ken en heb gehoord
vind ik prachtig. Ik houd van Liszt, ook al vond George van
Renesse hem een second rater als Chopin. Hoe kon die man
zoiets ondoordachts zeggen?
Time is weer met een „hartenbreek” omslagverhaal gekomen.384 Ik wil de gesneuvelde soldaat eren.
Eigenlijk zou ik veel meer foto’s op moeten nemen, bijvoorbeeld van de geterroriseerde burgerbevolking van zowel Cambodja als Vietnam. Laten we nooit of te nimmer vergeten wat
onze vrienden de Amerikanen tussen 1950 en 1975 in Azië
hebben uitgevreten. Er worden ook hartverscheurende inlichtingen verstrekt over oorlogsveteranen, die armen en benen verloren, zoals Tommy Clack (28), een student aan Georgia State
383 Herald Tribune, David Ottaway, 28 maart 1975.
384 Zie bijlage 37.
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University, die beide armen en benen verloor. Als je naar zijn
foto kijkt kun je wel huilen. Er is ook een foto van de voormalige kapitein Edward Miles (30) die bij gevechten nabij Tay
Ninh al in 1968 beide benen verloor, het gebruik van één arm
moet missen en één oog kwijt raakte. Hij loopt in een witte
wollen trui met twee krukken op het strand. Een plaatje dat
door merg door been gaat. Er is een opname van een moeder
met kinderen in een loopgraaf tijdens een aanval op Pnom
Penh. De schuldigen stappen in een vliegtuig en knijpen er tussenuit. Lon Nol vliegt naar Suharto. Nixon, Ford en Kissinger
lijken er ook niet van wakker te liggen. Hoe hanteren die breinen van die mensen zoiets?
Trouwens, van de sovjets begrijp je ook niets. Pas nu, op het
allerlaatste moment, vraagt Moskou aan de Cambodjaanse ambassade van de puppet-regering van Lon Nol om op te krassen.
Danang is nu ook in de handen van Hanoi gevallen. Onvoorstelbaar. Eens een onoverwinnelijke Amerikaanse basis. Gerald
Ford zendt nog zoveel mogelijk schepen om mensen te evacueren. Malcom Brown meldt in de New York Times dat de
puppets in Saigon perplex staan over hetgeen waartoe NoordVietnam en de Vietcong in staat zijn. Het leger van Thieu slaat
massaal op de vlucht. Haal je de duvel. Wie wil er nu nog ter
wille van die bastards kreperen? Ook in Washington zijn de heldere geesten die de dienst uit maken stunned over de massale
opmars van Hanoi. Vier van de dertien zuidelijke divisies zijn
uitgeschakeld. Slechts 6.000 mariniers van een zuidelijke divisie van 13.000 hebben weten te ontsnappen. Nog eens vier
zuidelijke pantserdivisies zijn in lucht opgegaan. Schepen vol
vluchtelingen arriveren uit het Noorden. Na vijftien jaar knokken ligt Zuid-Vietnam eindelijk op zijn gat. What a waste!
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Amerbos
Bij thuiskomst gisteren lag de gang vol post. Algauw vond ik
een brief van Peter uit Minnesota, waar hij zich bij zijn nieuwe
vriend Frederick Ress had gevoegd. Ik ging naar zijn kamer en
constateerde dat hij de meeste van zijn spullen mee naar Tilburg
of naar Amerika heeft genomen. Nu zal hij wel nooit meer hier
terugkomen. Hoe moet ik hierop reageren?
Er was een kaart van broer Theo, drie brieven met foto’s van
Casper Bake en mejuffrouw Büringh Boekhoudt vond dat ik
eens vakantie moet nemen: „Want de boog kan niet altijd gespannen zijn.”
Herbert Jochems is overleden. Hij is 63 jaar geworden.
George de Mohrenschildt bedankte voor het toezenden van
Henk Leffelaars artikel in de GPD-bladen, waarin hij meedeelde
van Bernard Fensterwald te hebben gehoord dat George op de
Bahama’s een fortuin voor deelname aan de moord op JFK zou
hebben ontvangen.385 Hij verwees naar Fensterwald als „a fucking jew”. Ja, zo is George inderdaad. Hij leest nu On Growth,
Volume II en noemt het „an encyclopedia of knowledge”.
Ambassadeur Djawoto schrijft uit Peking dat hij blij is dat ik
Ibu Hartini heb ontmoet. Hij begrijpt maar al te goed dat zij
eigenlijk niet in een positie is nu iets te zeggen. Om die reden
had hij haar zelf ook niet geschreven, om haar geen moeilijkheden te bezorgen. Hij had ook eindelijk een lange brief van
oud-ambassadeur Pak Hanafi uit Parijs ontvangen. Ook dat
contact is nu totstandgekomen.
Ik heb de NVJ moeten vragen om er voor te zorgen dat de
NCRV mij het honorarium voor de opname met dr. Margaret
Mead eindelijk uitbetaalt. Niek Heizenberg schrijft dat het zal
gebeuren.
Erik van der Leeden belde. Hij wist blijkbaar dat Peter naar de
VS was afgereisd. Hij wilde me opvangen. Maar ik ben er helemaal naar van en in tranen.
Keke was zo ontzettend blij toen ik hem eindelijk uit de kennel
385 Zie bijlage 38.
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386 Panagoulis zat gevangen wegens een mislukte aanslag op dictator Papadopoulos.
In 1976 zou Panagoulis worden vermoord.
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bevrijdde. Hij maakt het uitstekend. Het beestje is nu vijftien
jaar. Hij heeft nu ook een certificaat en penning om over de
grens te kunnen. Hij gaat mee naar Lugano.
Luns is ook weer flink bezig geweest. Drs. F.G. van Hasselt
meldde op 1 maart uit Athene dat er felle aanvallen in het Griekse parlement op de secretaris-generaal van de NAVO werden gelanceerd. Die man haalt zich iedere keer het venijn van weer
andere groepen op de hals. Het kan haast niet anders dan dat de
CIA als supermaffia in de wereld hem de hand boven het hoofd
houdt omdat ze genoeg van hem weten om hem naar hun pijpen te laten dansen. Hoe anders is deze schijnbare onaantastbaarheid van Joseph Luns te verklaren? Luns zou in een rede
voor het Centrum voor Strategische Studies in Washington
hebben gezegd – ter illustratie van „het milde karakter” van de
Griekse militaire junta nota bene – dat als hij, Luns, kolonel Papadopoulos was geweest, hij Panagoulis vanwege een poging
tot plegen van een staatsgreep zou hebben laten executeren…”386 De volgende rel over Luns in het Griekse parlement
was geboren.
Uit Rome meldde A.H. Luijdjens op 17 maart in de NRC dat
de zuidflank van de NAVO de heer Luns zorgen baarde. De geringe stabiliteit in Griekenland, Portugal en Turkije waren hier
aanleiding toe. Wanneer Portugal uit de NAVO zou treden, zou
Brussel Spanje ter compensatie toelaten. André Spoor lanceerde hierop een zoveelste kritisch hoofdartikel LUNS en meende
dat ook al had Luns dan misschien enigermate gelijk het niet
zijn taak was in het openbaar dergelijke bespiegelingen te lanceren. Door het aldus te stellen negeert Luns de standpunten
van een aantal regeringen binnen het bondgenootschap die tegen Spaanse toetreding zijn en de NRC schreef: „In dit licht gezien is de opmerking van mr. Luns niet alleen onhoffelijk en
onverstandig maar lijkt zij wat de naaste toekomst betreft ook
onjuist.”
K.L. Poll is met een vijfkolomsverhaal over Gerard Reve’s Ik
had hem lief gekomen. Volgens Poll zit de grote kwaliteit van
het boek „in de hoge graad van zelfkennis en zelfkritiek van de
maker en in het vermogen om die twee half te tonen en half te
verhullen in de concrete, symbolische taal van de literatuur.”
Poll: „Hij komt uit deze brieven te voorschijn als een geroutineerd kind – tot in de bewuste nabootsing hier en daar van een
onhandige kinderlijke schrijftrant, als een geroutineerde aardige vader en moeder, als een geroutineerde minnaar, gelovige,

n

Z828revisie

1974 – 1975

n

Z828revisie

21-07-2005

11:55

Pagina 258

schrijver en huizenbouwer.” Volgens Poll zou de echte Gerard
Reve later wel eens scheikundeleraar in Sneek kunnen zijn geweest. Ik vind het maar hopeloos geklets, voor van een figuur
als Poll.
Ik blijf zeer van streek over Peters „verdwijning” en schrijf zijn
moeder over mijn verontwaardiging.
Lon Nol blijkt met een Fokker-toestel van de Indonesische
oliemaatschappij Pertamina van Thailand naar Jakarta te zijn
gevlogen. Dan weet je toch immers hoe laat het is…
2 april 1975

De Herald Tribune publiceert een foto van Lon Nols aftocht uit
Pnom Penh met een huilende vrouw aan zijn zijde. Hij mag nog
blij zijn er zo af te komen. De hoofdstad van Cambodja staat
op vallen. Ook in Vietnam zijn twee kuststeden in handen van
Noord-Vietnam gekomen, te weten Qui Nhon en Nha Trang.
De „vijand” staat op 150 kilometer van Saigon. Amerikanen
stromen het land uit. Het drama is compleet.
Anthony Lewis schrijft over Henry Kissingers laatste persconferentie: „It was the performance of a man so wounded by failure that in the course of blaming others he would exaggerate the
damage to his country. It was a self-destructive performance
(…). Kissinger spoke of America ‘destroying’ South Vietnam
by withholding aid. That he said would have a ‘cataclysmic’ or
‘very dangerous’ impact on the United States’ position in the
world (…).” Lewis: „What is happening in Vietnam today is
the collapse of a myth – the myth of an independent flourishing
nationalist South Vietnam with the will to fight for itself. It is a
case not of America ‘destroying a country’ but of reality destroying an illusion.”387 Ik ben het daar niet mee eens. Nadat
het land is vernield komt men pas toe aan het wegvagen van de
illusies – of waren het gewoon ordinaire leugens en misleidingen van leger en regering tegenover iedereen, zowel in Amerika als Azië?
Dick Sprague, die de NOS de Zapruder-film leverde waar zoveel kabaal rond ontstond, beklaagt zich in een brief aan mij dat
de NOS weer eens niet afrekende. Hij had zich over de ontbrekende 3.000 dollar al tot Ben van Meerendonk gericht, ook
geen al te safe adres. Zijn telexen aan Klaas Jan Hindriks bleven
eveneens onbeantwoord.388
In de genoemde lezing in Colorado Springs had ik er melding
van gemaakt hoe wetenschappers elkaar het licht in de ogen niet
387 Herald Tribune, Anthony Lewis, 1 april 1975.
388 Brief van Dick Sprague d.d. 20 maart 1975.
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Adam Malik stond gisteravond in de NRC bij een ontvangst van
het huilerige echtpaar Lon Nol. Dit zou onder Bung Karno
uitgesloten zijn geweest dat de verraders van prins Sihanouk
een vorstelijke ontvangst in Jakarta ten deel zouden zijn gevallen. Hij zou zelfs bij de leveranciersingang zijn weggezonden.
Francisco Paesa telefoneerde warempel met de mededeling dat
de Centrale Bank had uitgezocht hoe wij elkaar hadden leren
kennen. Verder zou er een fabriek van vijf miljoen dollar voor
de elektronische horloges in de Sovjet-Unie worden neergezet,
allemaal positief nieuws. Hij wilde me zo snel mogelijk ontmoeten. Ik was dermate blij dat ik broer Theo in Lugano opbelde.
Loet Kilian gaat van 21 tot 23 april in New York zijn vliegexamen afleggen. Hoe het werkt begrijp ik niet, maar Antwerpen
is blijkbaar beëindigd. Hij werkt ook weer bij de KLM.
De Associated Press is zo vriendelijk mij het originele telegram
toe te zenden waaruit blijkt dat onlangs Mexicaanse studenten
heftig tegen president Echeverria hebben betoogd om de studenten te gedenken die in 1968 onder diens verantwoordelijkheid werden neergeschoten. Wat wil professor Urquidi nu eigenlijk? Voor wie houdt hij mij?
389 Brief van Jay Forrester d.d. 24 maart 1975, bijlage 39.
390 Artikel Gazette Telegraph, zie bijlage 40.
391 Zie bijlage 41.
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gunden, zoals professor B.F. Skinner en Noam Chomsky, Daniel
Bell en Herbert Marcuse; ik bracht hulde aan professor Jay Forrester voor zijn computerstudies o.a. voor de Club van Rome.
Een brave ziel had het verslag van vierkolom in de Gazette-Telegraph van 18 februari 1975 naar Forrester gezonden, die mij thans
in een brief een reprimande uitdeelt.389 Hij sluit het artikel in390
en zegt dat ik „indiscreet” ben geweest. Wanneer „men” wist
dat ik gesprekken naar buiten bracht zouden deuren gesloten
worden. Ik had de heren in kwestie anoniem moeten behandelen. Haal je de duvel. Nooit. Ik noem man en paard en als zich
deuren zouden sluiten, too bad. Dit heb ik Forrester dan ook in
niet mis te verstane taal laten weten. Ik vind het van enig belang
het kinderachtige gedrag van die geleerde heren te onthullen.
Een ander dergelijk exemplaar is professor Victor Urquidi uit
Mexico die maar niet wil begrijpen dat ik het verdom mee te
werken om het moordenaarsgedrag van zijn president te helpen verdoezelen. Vijftig jonge mensen werden in koelen bloede neergeknald. En ik zou hier niet naar mogen verwijzen?
Over my dead body.391
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Prins Bernhard zal van 15 tot 17 april de gast zijn van de sjah
van Iran en de minister van Economische Zaken, Ruud Lubbers, is van 24 tot 29 mei in Teheran. Ik denk dat wat Lubbers
straks „gaat bereiken” door Bernhard is bekokstoofd.
4 april 1975

Het nieuws uit Vietnam wordt met de dag somberder. Bernard
Weinraub meldt dat Saigon zich op „the brink of chaos” bevindt. Het Zuid-Vietnamese leger valt naar alle kanten uit elkaar. De stormloop op de regeringszetel van het Amerikaanse
marionettenregime van Thieu en Co. is in volle gang. Minister
van Defensie James Schlesinger zegt dat de komende dertig dagen beslissend zijn voor een oorlog die vijftien jaar heeft geduurd. Paus Paulus VI is zijn gebeden voor het lijden in Vietnam reeds begonnen en zegt dat het hem allemaal herinnert
aan het lijden van Jezus. Daar hebben Vietnamese Boeddhisten
nauwelijks een boodschap aan. De Times komt dagelijks met de
meest hartverscheurende plaatjes van huilende moeders en
baby’s, afschuwelijk eigenlijk. Pnom Penh loopt ook leeg. De
Amerikanen nemen er spoorslags de benen en hun handlangers
moeten zelf het vege lijf maar zien te redden nu de stad is omsingeld.
Intussen logeert die fijne meneer „maarschalk” Lon Nol op het
voormalige buitenverblijf van Bung Karno te Tampak Siring
op Bali. Bapak draait zich om in zijn graf als hij het zou weten.
Professor Wertheim zond me Elite en Massa uitgegeven door
Rob van Gennep. Hij citeert de ecoloog Barry Commoner uit
mijn deel I van Grenzen aan de groei. Toch blijft Wim voor mij
suspect omdat ik hem te veel in een hoek vind zitten met de
Heil Mao-club.
RED UNITS MASS NEAR SAIGON is de kop in de Herald Tribune
vandaag. En terwijl het hele Amerikaanse experiment in Azië
op zinken staat verklaart Gerald Ford doodgemoedereerd dat
de VS hun bondgenoten niet in de steek zullen laten. Hoe krijgt
hij de onzin zijn strot uit? Ze doen immers niet anders. Ford
vroeg het Congres om twee miljoen dollar om 2.000 ZuidVietnamese oorlogswezen naar de VS over te vliegen. „I am an
optimist despite the sad and tragic events we see unfolding,”
zegt de man vanuit zijn veilig, verwarmde etage in het Witte
Huis.
Overigens is in het brave vaderland een complotje ontdekt om
koningin Juliana te ontvoeren. Er zijn tien Molukkers gearresteerd die de gijzeling hadden willen uitvoeren.
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Brief d.d. 18 maart 1975.
Jaren later verdiende Henry 35.000 dollar en meer voor lezingen van één uur.
The New York Times, 8 maart 1975.
The Youth of André Gide, University of Chicago Press, 1963.
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Dr. Margaret Mead schrijft dat haar poging mij een serie lezingen in Zuid-Afrika te laten geven mislukt is omdat haar vriendin Joan Philips al iemand anders voor een tournee had geboekt.
Jammer, want het zou een gemakkelijke manier zijn geweest om
Casper Bake – en misschien broer Hendrik – te ontmoeten.392
Robert Walker van het American Program Bureau in Boston,
met wie ik langdurig over een lezingencontract onderhandelde, heeft nu luitenant William Calley, die 22 burgers in My Lai
in koelen bloede vermoordde, in dienst genomen en verkoopt
hem voor 2.000 dollar per uur aan groepen die naar hem willen
luisteren. Dat is immers de trick in Amerika. Henry Kissinger
gaat straks, als hij geen minister meer is, hetzelfde doen en
wordt multimiljonair.393 De snelste methode om je financiën op
orde te brengen – in de democratische vrije wereld – is om oorlogsmisdadigertje te spelen en vervolgens ben je permanent boven Jan.394
André Gide schreef ten tijde van zijn moeders overlijden: „I
felt my whole being sink into an abyss of love, grief, and freedom.”395 Zij overleed op 31 mei 1895. Gide verloofde zich zeventien dagen later op 17 juni. Ik liep ook wekenlang na mams
dood rond met de gedachte dat ik te harer ere misschien toch
moest trouwen zodat ik nageslacht zou kunnen garanderen.
Dat was immers ook wat de sovjetdiplomaat Vladimir Kouznetsov me op het hart had gedrukt. Ik heb al zoveel over Gide
gelezen maar altijd ontdek je nieuwe gegevens. Hij moet in
1885 Oscar Wilde en lord Douglas hebben ontmoet. Wat heeft
hij over hun gesprekken in zijn dagboek geschreven? Ik heb eigenlijk veel te weinig aandacht aan Peters kinderjaren besteed,
waarbij zijn ambivalentie tegenover zijn veel oudere vader –
die 61 was toen hij werd geboren – tot een zekere stuurloosheid heeft geleid. Wat heb ik feitelijk echt voor Peter gedaan?
Laatst zei hij: „We hebben elkaar niets meer te vertellen,” maar
dit volgt altijd op een moment dat ik basics aansnijd die hij tegen iedere prijs vermijdt. Ik voel hoe ik op alle mogelijke manieren te kort ben geschoten tegenover Peter. It hurts.
Dit wordt een cruciaal jaar. Ik denk veel over de jaren die overblijven en hoe die te gebruiken. Mijn dagboek staat centraal.
Alle vrienden en bekenden zijn tot franje gereduceerd. Het is
alsof ik na mams dood niemand meer „nodig” heb.
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C.L. Sulzberger meldt nu pas met prins Sihanouk in Peking te
hebben gesproken, die hem uiteenzette dat hij „de val” van
Vietnam helemaal niet als een ramp beschouwde, want naast de
reds waren er ook vele blues in (Zuidoost-)Azië, zoals Singapore, Maleisië, Thailand, Japan, de Philippijnen en Indonesië. Sihanouk had via premier Chou En-lai en premier Pham Van
Dong van Noord-Vietnam de heren Nixon en Kissinger aangeboden te onderhandelen over vrede in Cambodja, maar deze
„briljante” staatslieden hadden om „diplomatieke redenen” het
aanbod van de hand gewezen. Dat Nixon die blunder beging is
begrijpelijk, maar het „genie” Kissinger had beter moeten weten. „Buddha,” aldus Sihanouk tegen Sulzberger, „long before
Marx, found truth in the equality of man and the value of honesty. He renounced all his great wealth, his lovely wife, richness, and abandoned everything for moral values. That is better
than Communism.” Sihanouk was Sukarno’s vriend. Lon Nol
was Suharto’s staatsgast. Dan weet je hoe het er in Indonesië in
1975 voor staat.396
James Reston lamenteert dat meneer Thieu zonder een woord
tegen zijn Amerikaanse beschermheren te reppen hele gebieden van Vietnam zonder slag of stoot aan de Vietcong heeft
overgedragen. Hoe anders? Hij toont tenminste nog enige pity
voor de levens van zijn soldaten. Reston veroordeelt Thieu’s
gedrag omdat de Amerikanen „thousands of lives and billions
of dollars” hebben gespendeerd om die gebieden uit handen
van het communisme te houden. Reston meent dat Gerald
Ford die ramp lange tijd moet hebben zien aankomen, maar hij
hield stijf zijn mond. „When President Ford finally had to face
the press in San Diego, he was trapped.” Ford is gevangen in
zijn netwerk van leugens en bedrog sinds de moord op JFK sedert 1963. „He could not tell the press the truth about how he
had been deceived by President Thieu, without making Thieu’s
problem even worse than it really is.” Allemaal geklets. De Amerikanen hebben Thieu in die onmogelijke positie geplaatst. Hij
was de „uitverkoren” verrader, de Vietnamese Lon Nol of Suharto, die Vietnamese jongens de dood in moest jagen voor
een verloren zaak, waar de Amerikanen eigenlijk al jaren geleden hun handen vanaf hadden getrokken.
Reston benadrukt dat Ford zich in duizend en één bochten
wrong om zich uit de nesten te werken tegenover de media,
„trying to handle an international crisis while on vacation and
between golf games at Palm Springs, Californië (…).”397 Natuur396 The New York Times, 5 april 1975.
397 idem.
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398 Zie Memoires 1953-1957 en Memoires 1957-1959.
399 In 1991 legde ik beslag op enkele smerige telegrammen van deze meneer over mij.

263

Amsterdam

lijk verdomde Thieu het om nog meer nodeloos bloed te vergieten van jonge mensen uit zijn land voor een hersenschim van
breinen in Washington, geobsedeerd door het communisme?
Vanavond woonde ik een avondje bij generaal Cor Knulst bij.
Er waren veel „notabelen” in donkere pakken met uitgestreken smoelen, terwijl ik in jeans en een trui was. Er stond uitdrukkelijk Informal op de gedrukte uitnodiging. De heer Hagenaar was bijvoorbeeld aanwezig, die ik voor het laatst ontmoette in 1959 als ambassadeur in Ankara, toen ik met Sukarno en
Subandrio tijdens een regeringsbijeenkomst een gesprek voerde en hij als Nederlands ambassadeur „nergens” was.398 Hij
keek toepasselijk zuur en gedroeg zich uit de hoogte, wat hem
voor mij alleen nog maar belachelijker maakte.399
Cor stelde me voor aan een blond meisje Van Rijckevorsel. „U
bent toch niet een dochter van de pro-Nieuw-Guinea-voorvechter?”, vroeg ik. Zij was de dochter van het betrokken kamerlid en haar gezicht betrok.
„Je doet haar pijn,” zei generaal Knulst
„What is wrong by acknowledging that Mr. van Rijckevorsel
bet on the wrong horse?” vroeg ik, waarop het meisje zich afwendde en ging zitten bouderen. Cor gaf haar een zoen. „Ik
weet daar allemaal niets van,” zei ze. Ik zei tegen Knulst: „Haar
vader was zo’n ware democraat dat hij het parlement verzocht
de paspoorten van Paul Rijkens en Emile van Konijnenburg te
laten intrekken, terwijl juist zij en niet Van Rijckevorsel gelijk
zouden krijgen in de affaire-Nieuw-Guinea.” Ik ben kort hierna vertrokken.
Wanneer ik Cor Knulst tegen een Kamerlid van de VVD hoor
zeggen: „Willem, die staat goed rechts van het midden, maar
hij probeert te analyseren en in de diepte te kijken,” vraag ik
me af waar hij het vandaan haalt. Het is wel juist, maar waarom
is dit nodig? Hij zei ook een nieuw „verhaal” voor André Spoor
te hebben. „Het vorige ‘verhaal’ via Spoor had de Defensienota gered.” We moesten spoedig praten.
Joyce van der Meer (CBS) zei over mijn uitnodiging in de USSR
een boekje te gaan schrijven: „They know you are already on
their side.” Waar haalt ze de onzin vandaan? Ik ben aan niemands kant. Ik geef ze hoogstens een kans ook eens iets te zeggen zonder het a priori te verdraaien en in een koude-oorlogskader te plaatsen. Daarom hebben dergelijke Haagse partijtjes
geen enkele zin. Ik mag Cor Knulst graag (als Indische jongen),
maar anders zou ik niet gaan.
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Gerald Ford, Henry Kissinger en generaal Frederick Weyand
(chef-staf) zijn op de golfclub in Californië bijeen geweest om
de „policies towards the Saigon Government” onder de loep te
nemen en te herwaarderen. Daar zijn ze knap misdadig laat mee.
Kissinger kondigde aan volgende week besluiten te zullen bekendmaken. Dan ligt Zuid-Vietnam helemaal op zijn gat want
de Vietcong is volgens Fox Butterfield nu ook een front ten
zuiden van de hoofdstad begonnen.400 Drew Middleton wijdt
een beschouwing in de Times aan het feit dat de Vietcong erin
zullen slagen de geallieerden te verslaan zonder dat zij over
luchtstrijdkrachten beschikken. De Noord-Vietnamezen beschikken maar over 250 toestellen waaronder 65 MIG-21’s.
De Washington Post bekritiseert Gerald Ford in een hoofdartikel
dat hij doorgaat met „to invent commitments to South Vietnam that never existed in fact and then blame the Democratic
Congress for not having fulfilled them. In doing so he does
enormous violence to the truth and to the public confidence in
the Government’s word.” Ik begrijp niet dat zo’n krant niet
gewoon schrijft dat Ford een ordinaire leugenaar is en de kluit
zwaar belazert (zoals ik al jaren geleden met Drees, Luns en nog
een paar Haagse heren heb gedaan).401
Op Taiwan is Chiang Kai-shek (87) overleden. Zijn zoon,
Chiang Ching-huo (65), neemt de zaak van de nationalistische
Chinezen over.
In Den Haag gebeurt ook van alles. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het sprookjesboek Alvar en de kasteelkinderen van
Martha en Bert Mesland, uitgegeven door Van Goor in Den
Haag, uit de handel laten nemen omdat er afbeeldingen van de
kinderen van Beatrix en Claus in staan nagetekend van foto’s.
Onschuldiger kan het niet. De RVD doet auteursrechten gelden
op de oorspronkelijke foto’s. Zo iets krankzinnigs kunnen ze
alleen in Den Haag bedenken, de beschermers van het heilige
koningshuis.
Kamervoorzitter Anne Vondeling heeft geweigerd 59 schriftelijk vragen van Hans Kombrink (PvdA) aan minister Vredeling
van Defensie over corrupte praktijken in personeelswinkels van
de luchtmacht in West-Duitsland te laten behandelen. Ik heb
Vondeling nooit vertrouwd. Het lijkt niemand in het vaderland te regarderen. Agnes Koerts wees er nog dezer dagen in de
Volkskrant op dat Nederlanders zich niets gelegen laten liggen aan
zorgen over „privacyproblemen”. Geleidelijk grijpt de over400 The New York Times, 5 april 1975.
401 The Washington Post, 5 april 1975.
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McGeorge Bundy is eigenlijk een even gepatenteerde bedrieger als de rest van de functionarissen van het Witte Huis. Hij
heeft voor de Rockfeller Commissie getuigd dat hij „no recollection” had van samenzweringen om buitenlandse regeringsleiders te vermoorden. Op kritieke momenten geven dergelijke mensen hun geheugen de schuld van hun herinneringsverlies. Nota bene heeft president Kennedy, zijn voormalige baas,
duidelijk te kennen gegeven de achterdocht van Sukarno tegenover de VS uitstekend te begrijpen na de pogingen, zoals in
1958 bij de CIA, zijn regering omver te werpen. Waarom werden vijf aanslagen op het leven van Sukarno gepleegd en nul op
het leven van Suharto? Dat alleen is voldoende om aan te nemen dat Suharto de steun van de CIA „geniet”. McGeorge
Bundy enigermate kennende begrijp ik niet dat hij aan deze
smeerlapperij meedoet.405
Lieve brief van Peters moeder.406 Zij begrijpt heel goed dat ik
„gloeiend” ben over zijn onaangekondigde vertrek naar Min402 De Volkskrant, 5 april 1975.
403 Time Magazine, 7 april 1975.
404 Newsweek, 7 april 1975, heeft trouwens een fraaie omslag van Henry Kissinger gemaakt; zie bijlage 42.
405 The New York Times, Nicholas Horrock, 7 april 1975.
406 Brief d.d. 4 april 1975.
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heid steeds verder in privé-levens in en de burger kijkt een andere kant op en is te druk met eigen besognes om er aandacht
aan te besteden.402 Gerrit Jan Wolffensperger wijst op dezelfde
pagina op het onthutsende feit dat noch het parlement noch de
rechter de BVD kunnen controleren. Feitelijk zitten we in Nederland met dezelfde ellende als in de VS met de ongecontroleerde maffiapraktijken van de CIA. Wie windt zich over deze
zaken op? Geen hond.
Time403 vertelt hoe Kissinger op zijn jongste persconferentie
werd gevraagd of hij van plan was af te treden nu zijn Nabije
Oosten-reis was mislukt en de Amerikaanse buitenlandse politiek in de puree is gedraaid. Zijn antwoord was: „Nee.” Senator Jesse Helms van North Carolina heeft zijn verdwijnen geëist:
„His diplomacy is in ruins.” Helms heeft gelijk. Maar een lid
van de senaat verklaarde: „Henry is playing the aggrieved party
again, moping around, looking hurt and betrayed and talking
about a Greek tragedy.” „Henry has become the prisoner of his
own legend,” verklaarde een Britse diplomaat tegenover Time.
„Henry is an asshole, a liar and a crook, simple as that,” maar
niemand zegt het gewoon zoals het is.404
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nesota. „Willem, als hij terug is, spreek dan alles nog eens goed
met hem door.”
Aurelio Peccei blijft hoofdstukken inzenden bestemd voor het
boekje dat we bij Stock in Parijs willen laten verschijnen.
8 april 1975

Als ik in de viswinkel sta en naar het kopje van Keke in de auto
kijk, die wil weten waar ik ben, vertedert dat me nog steeds.
Het gezelschap van mams hondje heeft voor mij haar heengaan
helpen verzachten.
Prins Sihanouk heeft Suharto en Adam Malik als de ergste vijanden van het koninkrijk Cambodja aangewezen. „Het Indonesië van Suharto en Malik is een der dodelijkste vijanden van
een onafhankelijk Cambodja,” heeft hij gezegd. De prins
maakte de opmerking nadat bekend werd dat Lon Nol en diens
„premier” Boret op Bali met Suharto en Malik hadden vergaderd.407
Brief van George de Mohrenschildt uit Dallas.408
9 april 1975

Vanmorgen had ik een uitstekend gesprek met ambassadeur
Aleks Romanov van de Sovjet-Unie. Hij is wel wat breedsprakig, maar hij zegt zinnige dingen. Hij moest op instructie van
Moskou om 11.00 uur bij staatssecretaris drs. A. Kooijmans zijn
om de sovjetpositie bij de ontwapeningsconferentie uiteen te
zetten. Hij wist blijkbaar niet dat Joop den Uyl een bezoek aan
Gerald Ford ging brengen en dat wist hij nu nog net op tijd.
Hij is van mening dat Holland en Luxemburg tout court de Amerikaanse positie binnen de NAVO steunen en verkondigen, vooral met het oogmerk een Europese veiligheidsconferentie te vertragen. Officieel doet Washington of ze met Moskou instemmen in zo’n palaver, maar ondertussen worden kleine landjes
gebruikt om een spaak in het Europese wiel te steken. Romanov noemde land na land bij naam: Noorwegen, Griekenland, etcetera, en zei: „So the Dutch were the only ones who
could delay things for the Americans, who officially of course
agree with us.” Hij scheen te aarzelen het eens te zijn met mijn
veroordeling van Henry Kissinger. Hij vroeg zich af wat het effect van de dood van koning Feisal zou kunnen zijn. Ik zei:
„Het maakt nauwelijks enige verschil welke man daar koning is
want ze zitten in de zakken van Washington.” Hij wilde hierover met Francisco Paesa spreken en hem opnieuw voor de
407 Dagblad De Waarheid, 8 april 1975.
408 Brief d.d. 25 maart 1975, zie bijlage 43.
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Gisteren heb ik een aantal uren doorgebracht met Frits van Eeden. Hij zag direct dat Keke in uitstekende staat verkeerde en
dat door de behandeling van dr. Offereins zijn rug glansde.
Mam wilde er helaas nooit naar laten kijken.
Ik bracht de glasplaten van de foto’s door grootvader Poslavsky
genomen, toen mam en tante Jetty meisjes waren, terug. Maar
tante kwam niet aan de deur, want zij gaf een celloles. De dienst409

NRC

Handelsblad, 8 april 1975.
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lunch uitnodigen. „Of course, we will always have problems
meeting class conscious Arab sheiks.”
Toen Romanov hoorde dat André Spoor ziek was, heeft hij hem
opgebeld en gezegd: „I will send you my personal Soviet doctor.” Spoor had beloofd te bellen wanneer hij weer hersteld
was. „This was half a year ago,” aldus de ambassadeur. Terwijl
ik naar hem zat te luisteren en me realiseerde dat hij in vele gevallen gewoon gelijk had, realiseerde ik me ook hoe frustrerend het moet zijn om ambassadeur in een gat als Den Haag te
moeten zijn.
Ik heb Carel Enkelaar nog maar eens gebeld om te vragen waar
de foto van De Mohrenschildt is gebleven, die ik in zijn huis
vergat. Hij vond die en beloofde hem voor me te bewaren. „Ik
weet niet waar die foto gebleven is,” zei hij. „Ik heb hem op de
kast gelegd en ik denk dat hij er nu achter ligt. Ik zal de kast
voor je opzij schuiven.” Ik dacht: Man, die kast schuif je niet
voor mij opzij maar vanwege je eigen nonchalance. Trouwens,
de zaak doet me denken aan de foto’s van Dewi Sukarno die
uit het bureau van André Spoor bij de NRC verdwenen.
Belde Cees Meijer bij De Typhoon en vroeg hem waarom geen
van de zeven artikelen die ik hem op reis naar Azië had gezonden werden geplaatst. Hij nodigde me uit voor de lunch. Daar
heb ik niets aan.
De voorzitter van het College van Chefs van Staven, generaal
George Brown, heeft na een gesprek met meneer Suharto in
Djakarta gezegd dat hij dacht dat Gerald Ford in Washington
overwoog opnieuw militair in Vietnam in te grijpen. Die man
is ook niet goed bij zijn hoofd.409 Rowland Evans en Robert
Novak melden in de Herald Tribune dat het Pentagon zich een
aap schrok na de uitlating van Brown in Indonesië. Men belde
de generaal onmiddellijk in Jakarta op, die natuurlijk zei dat de
pers hem lichtelijk had beduveld door hem verekeerd te citeren. Zo redden die sujetten zich uit hun blunders.
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bode nam de doos aan. Belachelijk natuurlijk, maar van die
dame kan je alles verwachten.
Droomde van Peter.
Generaal Franklin Davis diende in Vietnam. Zijn zoon Stephen volgde de officiersopleiding en wilde naar Azië uitgezonden worden. Vader Davis trok aan bepaalde touwtjes en Stephen leidde in 1967 een peleton in Quang Tin Province waarbij
hij als 23-jarige luitenant sneuvelde. De generaal bracht zijn
zoon in een kist naar huis om hem daar te laten begraven. Hij
keerde terug naar het front en een Vietcong-granaat vernielde
zijn trommelvliezen. Hij werd naar huis gezonden. Nu, in
1975, verklaart de generaal tegenover Newsweek dat wanneer
Gerald Ford zijn advies zou vragen, hij zou antwoorden: „Let’s
cut our losses and get away from it.” Ik begrijp niet dat zo’n generaal dat niet in 1968 al van mening was. Ik wist het in ieder
geval al toen ik in 1964 zelf in Vietnam was.
De Indonesische oliemaatschappij Pertamina en generaal Ibnu
Sutowo worden uitvoerig in Newsweek besproken.410 Er moet
600 miljoen dollar interest op leningen worden betaald, terwijl
het bedrijf al 800 miljoen dollars achter is met verplichtingen
tegenover de regering. In de jaren zeventig411 waren Amerikaanse banken nog bereid gigantische leningen te verstrekken
op verzoeken voorzien van Ibnu Sutowo’s handtekening. Een
diplomaat vertelde: „Bankers were practically on their knees
saying ‘Here, take our money’.” Maar in 1971 begon het IMF
de Indonesische regering onder druk te zetten over Pertamina
en de flamboyante baas van het bedrijf, die een Boeing 727 liet
uitrusten met douches en een conferentiekamer. Toen Lon Nol
uit Cambodja vluchtte werden drie Pertamina-toestellen gebruikt, waaronder twee executive jets om de bagage van de maarschalk te vervoeren. Volgens Newsweek zal het Batam-project
bij Singapore nu ook op een lager pitje komen te staan want
Pertamina heeft liquiditeitsproblemen.
Uitgerekend publiceert NRC Handelsblad vanavond mijn vijfkolomsartikel (halve pagina) over het Batam-project, en verdomme, ze hebben er weer „van een medewerker” boven gezet.
Mijn naam mag voor de zoveelste keer weer niet in de krant.
Telefoneerde met Dewi Sukarno. Zij is nu van mening dat haar
voormalige verloofde Francisco Paesa, een oplichter is en alleen maar haar vriendschap zocht om haar geld te helpen opmaken. Het zou best eens waar kunnen zijn. De hemel mag het
410 Newsweek, 14 april 1975.
411 In 1966 heb ik al in een aantal publicaties gewezen op de corruptie van Ibnu Sutowo
en Pertamina, maar de man zit er in 1975 nog.
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weten. Zij zond hem een document om te ondertekenen, opdat hij tenminste schriftelijk erkende enkele miljoenen van haar
te hebben geleend. Maar hij zond het niet retour. „I will have
him put in jail,” zei ze tot mijn stomme verbazing.412 „After he
visited me in Paris last year April, I missed a very expensive diamond.” Zij vroeg of ik Francisco meteen wilde opbellen om te
weten te komen of zijn kantoor in Genève er nog is. Hij schijnt
op te hangen wanneer hij haar stem herkent. Aan het einde van
ons gesprek zei ik tegen Dewi niet van stunts te houden en
recht door zee te willen opereren en vroeg haar of zij mij geen
poging wilde laten ondernemen hen met elkaar te verzoenen.
Daarop volgde een lange stilte. Ze zei eigenlijk verder niets
meer. „I have sent him Christmas presents and this is how he
treats me.”
Luns verscheen vanavond in TV Privé met nota bene Henk van
der Meyden, ook zo’n licht. De NAVO-baas legde uit hoe vredelievend de VS altijd waren geweest, want ondanks dat zij de
atoombom in bezit hadden, heeft Washington na 1945 dit monopolie nooit gebruikt of er zelfs mee gedreigd. Van der Meyden liet de onzin onopgemerkt passeren. Het bleek dat Luns
twintig jaar geleden eens aardig voor „leerling-journalist”
Henk was geweest „als voor een ambassadeur” en die vriendelijkheid had Van der Meyden nooit vergeten. Het systeem werkt
bij ons aldus: Luns eindigt op de buis met een aperte nul als
Van der Meyden en de kudde klapt enthousiast. Welke Nederlandse journalist zou Luns werkelijk aanpakken op televisie?
Spoor? Als puntje bij paaltje komt, zelfs Spoor niet.
Als gewoonlijk ontbrak Luns’ onbeschaafde basisgeaardheid, je
zou kunnen zeggen typisch Hollandse boersheid, ook in dit gesprek niet. Hij nam een loopje met Japanners die zich tijdens
officiële ontvangsten in het bijzijn van leden van de keizerlijke
familie uitzonderlijk zouden gedragen. Ze leggen dan de handen op de knieën, buigen en zouden een sissend geluid maken.
Dit laatste komt voort uit de overtuiging, alsdus Luns, dat je je
adem niet in de richting van een lid van de keizerlijke familie
zou mogen uitblazen. Al zou het waar zijn, dan blijft het buitengewoon ongepast als voormalig minister van Buitenlandse Zaken om ten overstaan van een televisiepubliek de adat van Japan – hoe vreemd die ook voor ons mag lijken – op zo’n manier in de maling te nemen. Het ontbreekt die man ten ene
male aan de meest elementaire innerlijke beschaving.
Luns probeert altijd weer zijn populariteit op te vijzelen ten
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koste van anderen, liefst in hun afwezigheid zonder dat zij zich
niet kunnen verdedigen. Onbegrijpelijk dat „men” niet door
die lompheid heen ziet. In Thailand bewoog het personeel zich
kruipend over de grond naar het koninklijk gezelschap, wat
Luns helemaal niet had gehinderd, maar koningin Juliana wel.
Jacqueline Kennedy was een knappe vrouw, maar niet zijn
„genre”. „Ik heb nogal veel genres,” aldus Luns, met zijn vrouw
– voor wie Henk een bos rode rozen had meegebracht – aan
zijn zijde. Op buitenlandse reizen was er weinig tijd voor het
versieren van dames. Het zou wel kunnen maar je bent overal
als minister maar een korte tijd en bovendien te moe. Hij
noemde zichzelf in dit opzicht een monnik tegen wil en dank.
12 april 1975

Vanmorgen ben ik bij uitzondering maar eens naar het congres
van de PvdA gegaan. Had Er is geen vrouw die deugt van Schopenhauer meegenomen.413 Er staat veel onzin in. Moederliefde
zou zowel bij mensen als dieren zuiver instinctief zijn en houdt
op wanneer kinderen fysiek niet langer hulpbehoevend zijn. Ik
vind dat gezeik. Dan vraagt Schopenhauer zich af of het genot
in de wereld de pijn overtreft: „Vergelijk dan maar eens het gevoel van een dier dat een ander dier opvreet met het gevoel van
het dier dat opgevreten wordt” (p. 29). Misschien had er niet
„overtreft” maar „overwint” moeten staan. Het is waar dat ik
om bovenstaande reden niet in staat ben onbewogen naar dierenfilms te kijken waarbij de een de ander verorbert. Maar of het
waar is dat de diepte van pijngevoelens die van genotgevoelens
zou overtreffen, betwijfel ik. Ik vind dat genot zou moeten
worden vergeleken met pijn over mams heengaan, of Peters
plotselinge vertrek naar Minnesota. Niet met de dood zelf,
want dat is een ander ballgame.
De controle is streng. De perskaarten waren uitgegeven maar ik
mocht op het balkon plaatsnemen. Het ziet er allemaal als een
zeer rode club uit. Rob van Gennep zit naast Ed van Thijn. Ze
hebben voor rode bloemetjes op het podium gezorgd. Henk
Hofland loopt rond in kostuum en heeft nu een grijs geworden
sik. Ik lees Congresstuk no. 37: Motie over bedrijfsdemocratisering.
Ien van den Heuvel, met een penetrant stemgeluid, schreeuwt
verreweg het hardst van iedereen en wordt dan ook prompt als
voorzitter aangewezen. Er gebeurt hier verder niets waar enige
consequentie aan verbonden is; om 11.00 uur besloot ik maar
weer te vertrekken.
413 Heb het boekje niet meer in mijn kast; denk weggegeven.
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Igor Cornelissen is altijd actief. Hij belde me om me te attenderen op een artikel van Bernard Fensterwald in de New York
Review of Books.
414 Newsweek, 14 april 1975.
415 E.P. Dutton & Co, New York 1975, uitgegeven in Moskou 1957.
416 Herald Tribune, 10 mei 1975.
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Minister Jan Pronk (PvdA) is intussen tot negen maanden ontzegging van de rijbevoegdheid veroordeeld plus 2.000 gulden
boete vanwege rijden in beschonken toestand.
Jean Marais, de Franse acteur, heeft Histoire de ma vie geschreven. Hij werd in 1938 als jong acteur door Jean Cocteau ontdekt en de twee werden lovers. Het is duidelijk dat Cocteau, tot
zijn dood in 1963, het leven van Marais bepaalde. Zoals het altijd weer gaat hield de seks tussen beide heren op en hadden zij
ieder afzonderlijk seksuele buitenrelaties, maar ze bleven hartsvrienden, althans zo wil het verhaal. Marais onthult vele details
over hun intieme leven en alhoewel hij zichzelf van drugs onthield leerde hij Cocteau’s opiumpijp gereedmaken en deed zijn
best de beroemde toneelschrijver en filmmaker van het gebruik
van cocaïne af te houden. „Cocteau and Marais seem to have
spent an inordinate amount of time bursting into tears in each
other’s arms or in floods of mutual congratulations to each other’s genius,” aldus Newsweek.414 De criticus Edward Behr is onder de indruk van Marais’ openhartigheid en eerlijkheid in zijn
memoires. Misschien is hij daartoe in staat omdat hij gay is.
Ik heb indertijd met belangstelling de correspondentie van Stalin met Churchill, Attlee, Roosevelt en Truman uit de oolog
gelezen.415 Nu is de geheime correspondentie tussen Roosevelt
en Churchill gepubliceerd.416 Het betreft 1.700 stukken (805
pagina’s). Drew Middleton vindt de betrekkingen van beide heren met Joseph Stalin, die duidelijk worden, een belangrijk aspect van het boek. Trouwens, psychohistorici zouden waarschijnlijk veel kunnen leren van de verschillen van de brein van
de president van Amerika en de premier van het Verenigd Koninkrijk.
Koning Lodewijk XVI eindigde op de guillotine. Zijn zoon
Lodewijk XVII stierf in de Temple gevangenis bij Parijs. Een
chirurg haalde het hart uit het lijk van de tienjarige jongen en
gaf het aan Franse koningsgezinden, die het in een gouden urn
bewaarden. Het is nu vanuit Oostenrijk teruggekeerd en in de
grafkelder van Franse koningen bijgezet. Het lijkt me een uitstekende gedachte de deksel op de pot te laten zitten.
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Een plezierig bezoek gebracht aan Erik Jurgens en diens vrouw.
Zij deed me aan Lot Jolles denken. Ze hebben een zoon en
twee dochters. Het jongetje leek me een gevoelig en kwetsbaar
ventje. De schoonzoon van mevrouw Bandaranike, Kumar,
had hen ontvangen en meegenomen op een trip van vijf uur
naar een van zijn projecten. Hij had reeds met minister Pronk
op het PvdA-congres gesproken over mogelijke hulp aan een
van Kumars projecten.
Jurgens is geporteerd voor het heropenen van een Nederlandse
ambassade in Colombo. Pronk had Sri Lanka reeds tot een
„concentratieland” verklaard. Uit de parlementaire conferentie, die hij er bijwoonde, was weinig gekomen.
Bezocht opnieuw tante Meta de Vries in het verpleegtehuis.
Wat haar deprimeert is de gedachte dat zij weet er nooit meer
uit te zullen komen. Bovendien heeft ze hulp nodig bij alles
wat zij wil ondernemen. Het stemt me zeer tot nadenken. Wie
heeft de moed er zelf een einde aan te maken?
14 april 1975

Het viel me wel op dat Erik Jurgens andere delegatieleden, zoals de VVD’er Rietveld (?), niet heeft verteld dat bijvoorbeeld
Kumar een contact van mij was.
Keke blaft zachtjes als hij ligt te slapen; hij droomt dan waarschijnlijk. Het vertedert me. Hij is in prima conditie nu. Zijn
vacht glanst. Wat zal ik het beestje missen als hij er niet meer
is.
Ik heb Peter eindelijk geschreven. Het doet pijn hem bewust
een niet-lieve brief te zenden.
De Volkskrant wijdde bijna een halve pagina aan brieven van
verontwaardigde lezers, die een foto van president Gerald Ford
met een Vietnamees oorlogsweesje in de arm als „De schijnheiligste foto van het jaar brandmerkten”.417 Het is natuurlijk
ook onvoorstelbare nep. Een groot aantal lezers luchtten er
hun hart over.
De Herald Tribune publiceert vandaag een hele pagina over
Nixons laatste dag op het Witte Huis.418 Zelfs de laatste uren
van zijn presidentschap klopte van alles niet wat de president
zei. Een van zijn laatste bezoekers was rabbi Baruch Korff, een
fervent aanhanger van Nixon. De president zei dat zijn familie
wilde dat hij bleef zitten. Hij verzocht de rabbi met hen te
spreken. Later bleek ook dit onwaar te zijn. De familie oefende
juist helemaal geen druk uit en liet de beslissing aan Nixon
417 De Volkskrant, 12 april 1975.
418 Herald Tribune, Saul Pett, 14 april 1975.
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419 Playboy, april 1975.
420 Die foto was nota bene aan mij opgedragen.
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over. Schoonzoon David Eisenhower ervoer de episode als het
kijken naar een man die stervende was. Die laatste dag kwamen
drie senatoren, waaronder Barry Goldwater, Nixon inlichten
dat nog hoogstens vijftien of achttien van de 100 senatoren
hem steunden. Goldwater excuseerde zich dat hij Nixon deze
cijfers moest geven. Nixon: „Never mind, there will be no tears.
I haven’t cried since Dwight Eisenhower died.” Moet je even
nagaan, en die man is zes jaar op het Witte Huis geweest. Even
later noemt hij zijn moeder „a saint”. Misschien was meneer
Nixon die fatale dag meer boven zijn theewater dan anders,
maar ik heb hem na de trip in zijn vliegtuig in 1968 altijd een
griezel gevonden.
Benjamin Bradlee, executive editor van de Washington Post schreef
in Playboy 419 over gesprekken die hij met John F. Kennedy heeft
gevoerd. Nadat Nixon de race voor het Witte Huis van JFK had
verloren en in Californië voorgoed het politieke leven vaarwel
had gezegd (zogenaamd) zei Kennedy tegen Bradlee dat Nixon
„mentally unsound” was: „Nobody could talk like that and be
normal.” JFK: „Anyone who can’t be Nixon doesn’t deserve to
be President.” Kennedy beschouwde Nixon als „sick, sick,
sick.”
Ontmoette Carel Enkelaar in Hilversum. Hij begon met een
vreemd gezicht te verklaren dat de foto van George de Mohrenschildt, die ik per ongeluk op een avond in zijn huis vergat,
foetsie was. Hij had met Gerard Croiset gebeld, maar die wilde
zich niet met de verdwijning bemoeien. „Willem heeft wel andere foto’s,” aldus Croiset.420 Liny ondersteunde haar man,
maar ik geloofde ook haar niet. Enkelaar zei zelfs: „Je hebt een
fout gemaakt die foto bij mij te vergeten, dus schuif de schuld
niet op mij.” Moet je nagaan! Ik belde dezelfde avond, en ja,
de foto was er en hij zou deze voor mij bewaren. Ik antwoordde: „Die dialectiek van je werkt misschien bij de NOS maar niet
bij mij.” Wat moet je met zo’n man?
Enkelaar wist niet of de NOS de Zapruder-film over de moord
in Dallas had doorverkocht. Hij gaf toe dat de afdeling filmrechten een hopeloze zaak was, maar benadrukte niet de macht
te hebben er iets aan te veranderen. Ik meldde verder dat Dick
Sprague weer niet was betaald, wat hij ook niet in orde vond.
Daar heb je wat aan. Carel zag er walgelijk slecht uit. Hij zuipt
permanent te veel.
Toen ik de Enkelaars verliet zag ik een witte eend luid gakkend
op het trottoir een paar huizen verder. Ik vroeg me af waarom
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het dier zo te keer ging. Een dame kwam uit een huis, waardoor de eend de straat op waggelde, maar er kwam een auto aan
en door veel kabaal te maken konden we samen de eend verjagen, die opvloog. Pas toen bemerkten we dat er een andere
eend door een auto was overreden en vlakbij dood lag. De dame
nam de eend mee naar binnen, die slap in haar handen lag.
Toen ik thuiskwam kon ik nog net het staartje zien van het gesprek van Jan Pieter Visser met Frits Philips. De man legde uit
geen zaken met Oost-Europa te willen doen, waar men mensen vertrapte. Ja, ja, maar bij meneer Suharto, die één miljoen
Sukarno-aanhangers liet vermoorden, zit Philips op de eerste
rij.
15 april 1975

Igor Cornelissen zei blij te zijn geweest met mijn brief gisteravond in de NRC: DUIDELIJKHEID OVER SUHARTO, waarmee ik
wilde antwoorden op een slap verhaal van de heer Martojo in
die krant. Ik heb het punt bereikt dat ik als journalist alleen nog
mijn standpunten in de brieven van lezers-rubriek kwijt kan, zo
effectief werkt de overheidssabotage tegen mijn werk en persoon, die trouwens dit jaar al twintig jaar voortduurt.
Claude Glayman van Editions Stock is terecht nogal verbaasd
dat een boek van Aurelio Peccei zojuist bij de concurrentie in
Parijs Fayard is verschenen. Dat is niet correct. Dat had Aurelio
mij behoren mee te delen.
Rob Soetenhorst van de NRC schrijft dat Spoor, Friso Endt en
hij, die blijkbaar eindredacteur van mijn artikel over het Indonesische Batam-project bij Singapore is, in gezamenlijk overleg mijn naam bij het artikel hadden weggelaten: „gezien jouw
bindingen met een vroeger regime”. Hij vervolgde: „Jouw naam
bij een dergelijk artikel zou aan de geloofwaardigheid hoe dan
ook afbreuk doen.”421 Het is een onzinredenering. Dit artikel is
zuiver een feitelijke reportage geweest en heeft niets te maken
met pro-Sukarno. In tegendeel, het is eerder een verslag dat
een positieve kant van het Suharto-regime belicht, want Batam
is een vermeldenswaardig project.
Carel Enkelaar vertelde gisteren dat er serieuze geruchten de
ronde deden dat koningin Juliana zou aftreden. Ik belde André
Spoor en Igor Cornelissen. Niemand wist er iets van.
Ontmoette op verzoek van Yoka Berretty haar zoon Stephan uit
een ander huwelijk, die in de politiek wilde terechtkomen. Het
bleek een broodmagere, lange ongewassen slungel te zijn, met
421 Brief van Rob Soetenhorst d.d. 14 april 1975.
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16 april 1975

Herschreef mijn brief aan Philips op een wat mildere toon.
Soetenhorst van de NRC kletste natuurlijk maar wat in zijn brief
dat mijn naam niet bij een artikel kon worden geplaatst vanwege de bekendheid van mijn anti-Suharto gezindheid. Mijn brief
over Suharto, als van een lezer, mocht natuurlijk wel in zijn
blad worden afgedrukt.422
Gisteren waren de REDS THREE MILES FROM PNOM PENH, aldus
de Times. Een Cambodjaanse piloot, luitenant Khiev Yos Savath, bombardeerde
zijn eigen hoofdkwartier in Pnom
Penh alvorens naar
het bevrijdingsleger
over te lopen.
In Saigon heeft president Thieu op de
valreep nog even een
nieuwe premier be422 Zie bijlage 49.

275

Amsterdam

lang haar, afgekloven nagels, ongeschoren, vieze tanden, maar
zijn ogen stonden goed en wat hij zei maakte lots of sense. Hij
sympathiseert strikt genomen met de CPN wat een uiterst zwak
punt is. Hij zou politiek werkzaam willen zijn. Ik vond hem in
zijn totaliteit toch een aantrekkelijke jongen, die ook direct belangstelling had de Indonesiër Surjono uit Moskou te redden.
Er kwamen weer stukken in verband met de nalatenschap. Wanneer ik aan mam denk klap ik dicht.
Zag een film over een vrouw die een van haar twee kinderen
uit pure ellende naar een weeshuis in Bangla Desh brengt. De
film liet zien hoe het kleinste kind op de arm van een verpleegster in een tuin werd weggedragen. Het kind schreeuwde
moord en brand. Het strekte zijn armpje uit naar de moeder,
die met het andere kind, een jongetje, de laan uit wandelde. Ik
kromp van dit minidrama in mijn stoel ineen. Vreselijk.
Ik heb Frits Philips naar aanleiding van zijn geklets met tweematen een pittige brief geschreven en hem uitgebreid geïnformeerd over hoe sukkelachtig zijn bedrijf in de Sovjet-Unie bezig is. Daarnaast heb ik natuurlijk ook onderstreept dat wanneer je geen zaken wilt doen met linkse dictaturen je rechtse
dictaturen, als Franco en Suharto, ook zou moeten mijden als
de pest. Maar zoiets schijnt die meneer niet te begrijpen.
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noemd, de heer Nguyen Ba Can. Alsof dat helpt. De senaat
heeft Gerald Fords verzoek om troepen te mogen inzetten
voor de evacuatie van Amerikanen en Zuid-Vietnamezen van
de hand gewezen.
Albert Mol zet in vijf pagina’s in de Haagse Post uiteen waarom
hij één zin van Gerard Reve, die een vriendje met een padvindersriem op zijn hoerenkontje wilde slaan, heerlijk vindt. „Als
je dat niet leuk vindt, dan begrijp ik het niet meer,” aldus Mol.
„Zijn boeken gaan over jongensliefde maar staan ver boven de
geijkte nichtenbabbel. Wat zou er gebeuren wanneer Reve een
boek ging schrijven over dolle avonturen met een mooie meid?
(…) Voor een homoseksueel op latere leeftijd is het moeilijk een
partner te vinden.” Mol denkt blijkbaar dat dit alleen voor heren
geldt. Ik moet ze geen van beiden, Mol niet en Reve niet.423
Het is toch eigenlijk onvoorstelbaar dat in dit allerlaatste uur
minister van Defensie James Schlesinger het Congres voorhoudt dat wanneer niet onmiddellijk 722 miljoen dollars voor
Saigon beschikbaar worden gesteld nog zeker 200.000 mensen
door Noord-Vietnam zouden worden afgeslacht. De minister
speelt in op het geweten van de volksvertegenwoordiging bij
een vertwijfelde poging meer geld te krijgen. Wat dan een
massaal bloedbad zou kunnen voorkomen. Wanner de Amerikanen tien jaar geleden waren opgelazerd zou er geen bloedbad zijn geweest.
Theo Sommer424 komt vertellen (tot zijn schande moet hij toegeven) in 1965 te hebben geschreven dat de Amerikaans oorlog in Zuidoost-Azië een „noodzaak” was. Eindelijk zet ook
deze veel geroemde commentator een vraagteken bij Kissinger
als hij schrijft dat Europeanen blij waren dat Henry een staakthet-vuren bewerkstelligde in Vietnam. Maar waar men in Europa geen moment over had gedacht was „that Kissinger might
have a different perception, that he looked upon the Paris agreements as a brief for winning the cease-fire rather than just an instrument to provide a decent interval between America’s withdrawal and the final collapse of South Vietnam.” Hij eindigde
met: „Perhaps it is only now that Dr. Kissinger has finally realized that the United States cannot single-handedly manage the
course of global events.” Sommer hoef je eigenlijk ook niet te
lezen. Typische nakaarter. Intussen heeft dat andere genie,
Gerald Ford, op zijn golfbaan in Palm Springs bekend gemaakt
dat Henry tot 1977 zal aanblijven. Ja, wie anders?
423 De Haagse Post, 19 april 1975.
424 Newsweek, 21 april 1975.
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425 Zie bijlage 44 en bijlage 45.
426 The Washington Post, 17 april 1975.
427 Zie Grenzen aan de groei, Deel I, Bruna 1973.
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Time en Newsweek produceren opnieuw smartelap-omslagplaten over de oorlog.425 De bijbehorende artikelen vertellen een
hartverscheurend verhaal over wat daar in het verre Azië onder verantwoordelijkheid van het rijkste en welvarendste land
ter wereld – onze ferme bondgenoot – gebeurt.
De Washington Post komt met een redactioneel onder de kop:
DILEMMA IN VIETNAM. Welk dilemma? De moed om eindelijk
toe te geven dat de westerse wereld misdadig is bezig geweest
in een gebied van de wereld waar ze geen flikker te maken
hadden? De krant vindt dat ze Ford toch maar 2 of 300 miljoen
dollar moeten geven om een „veilige evacuatie” uit Vietnam
te bewerkstelligen. Verder kletsen ze nog steeds over de noodzaak dat de regering in Washington duidelijk zou maken een
einde te hebben gemaakt aan „propping up and stabilizing”
Thieu. De Vietcong staat aan de poorten van Saigon en de redacteuren van de Post babbelen nog gewoon verder over niet
meer ter zake doende onzin.426
De klok van mijn ouders tikt rustig verder. Het is een van de
dierbaarste erfstukken uit mijn ouderlijk huis. Dat vertrouwde
geluid. Er is nog zoveel te doen. Wanneer ik naar mijn muur
met dagboeken kijk. Hoe kom ik er ooit doorheen?
Denk weinig meer aan Peter in Minnesota. Hij is uit mijn gezichtsveld. Hij probeert de periode Willem voor zichzelf af te
sluiten. Het kan me steeds minder schelen. Ik voel dat ik niets
meer van me moet laten horen.
Bezocht het graf van mijn ouders op Den en Rust. Keke deed
prompt een plasje tegen de rand van het graf. Mijn ouders zouden erom hebben moeten lachen. Plaatste twee donkerrode
rozen met lange stelen. Ik was er met een beklemd hart. In de
auto terug speelde ik de Sonate voor fluit, alt en harp van Debussy. Perfecte stemming.
Mijn oude vriend Albert Szent-Gyorgyi427 heeft zich weer eens
uitgesloofd om via de OpEd pagina van de New York Times een
beroep op mensen te doen realistisch na te denken. In de twintigste eeuw werden zes revolutionaire ontdekkingen gedaan:
„X rays, the electron, radio activity, radium, the quant, and relativity.” Er werd een nieuwe kosmische wereld ontdekt bestaande uit energie en elektromagnetische straling. „Modern
science made man the master of cosmic forces and speeds that
are out of proportion to his own. This made all previous think-
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ing and institutions antiquated and placed man on crossroads
(…). We either adapt to the new situation, revamp our thinking and human relations, exchange our outdated ideas of glory,
force, domination and exploitation for mutual understanding,
respect help and collaboration, or else perish.”428 Wie luistert er
naar Szent-Gyorgyi? Bovendien, met luisteren alleen kom je er
niet.
James Reston wijst er op dat na James Schlesinger ook Henry
Kissinger van mening is dat Amerikanen een morele verplichting hebben om Saigon nog op de valreep 722 miljoen dollar te
sturen ook al zou dit geld Zuid-Vietnam niet meer kunnen
redden. „Kissinger, Schlesinger, and the Congress are playing
games,” aldus Reston, want ze weten allemaal dat 722 miljoen
de zaak niet meer kan redden, laat staan stabiliseren. „The moral obligation is not to send more guns but to end the slaughter,” zegt Reston te elfder ure. Daar komen de befaamde commentatoren in 1975 mee aanzetten. Dat zei Sukarno al tegen
mij in 1966.
Ik heb anderhalf uur met Loet doorgebracht. Ik heb hem op
niet misverstane wijze duidelijk gemaakt dat ik wel eens van hem
zou hebben willen horen hoe alles in Antwerpen was verlopen
maar hij ging nadat ik hem het geld had gegeven in lucht op.
Mijn relatie met Loet Kilian was nagenoeg onbeschadigd, maar
ik heb hem toch moeten zeggen teleurgesteld te zijn. „Je had
me toch wel eens kunnen opbellen of naar me toe komen. Dat
was je niet de moeite waard. Nu moet ik naar jou toe komen
om te horen hoe het is gegaan.” Jammer.
18 april 1975
PNOM PENH FALLS TO REDS, aldus de kop over de hele lengte
van de Herald Tribune vanmorgen. De Khmer Rouge is de
hoofdstad binnengevallen. Nixon en Kissinger trokken Cambodja binnen om het land uit handen van de communisten te
houden. Zij bereikten het tegenovergestelde. Premier Long
Boret en generaal Sak Suthsakhan zijn per helikopter gevlucht.
Ook maakte de Nationale Bank van Cambodja op het nippertje nog even een miljoen dollar over aan de eerder gevluchte
maarschalk Lon Nol via Irving Trust in New York. Ordinaire
dieven zijn het, de partners van Nixon en Kissinger.
Prins Bernhard is erin geslaagd acht Fokker Friendships aan de
AURI, de Indonesische luchtmacht, te verkopen, met een optie
op nog vier plus een Fellowship. Dat is bijzonder prettig voor
428 The New York Times, 29 maart 1975.
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19 april 1975

Richard Thieuliette429 kwam eten en bleef slapen. Het werd tijd
dat we eens bij praatten. Hij benadrukte twee broeken, twee
sweaters, een paar Frye boots te bezitten: „and I do not want
more possessions. I do not want a house or any other comfort.
All my things will have to fit in one suitcase.” Hij heeft ook
nog zijn camera. Zijn vriend Hans Geerlofs heeft nu steeds een
Australische jongen over de vloer, wat het voor Richard oncomfortabel maakt om tegelijkertijd in huis te zijn. Ook tussen
Hans en Richard bestaat al lange tijd geen seksuele verhouding
meer. Zo verwateren de meeste jongensvriendschappen, die in
een felle passie zijn begonnen, naar soms een anders niveau van
werkelijke vriendschap, terwijl links en rechts de seks wordt
uitgeleefd.
Ik dacht aan Peter in Minnesota en zei tegen mezelf: „Ik geef de
voorkeur aan alleen zijn dan een situatie te moeten ondergaan,
waarin vrijwel alle liefde, emoties en gevoelens niet meer echt
zijn.” The funniest people alive are cynics who kept their ideals.
Keke is zo lief. Ik moet wel eens denken aan mijn eigen hond
Jimmy die in de oorlog op De Horst kwam aanlopen en waar
ik erg gelukkig mee was. Maar mijn ouders brachten de hond
naar een boerderij ergens bij Scherpenzeel terwijl ik op school
zat.430 Nu verzorg ik hun hondje nu zij dood zijn. Ik nam Keke
gisteren in mijn armen en hoorde mezelf hardop zeggen: „Keke,
ik hoop dat je honderd jaar zal worden.”
De New York Times vraagt zich vandaag af of het drama van
Pnom Penh nu nog eens in Saigon moet worden herhaald. Ze
zijn er knap laat mee. „The Ford Administration continues to
maneuver in its own air of unreality, flagellating the honor and
the standing of the United States because of the failure of its
429 Mijn Franse vriend uit 1966 in New York.
430 Zie de foto met Jimmy in de oorlog op het croquetveldje bij de moestuin op De
Horst.
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Fokker en de werkgelegenheid, maar die toestellen worden ongetwijfeld gebruikt voor het vervoer van parachutisten om orde
en wet van Suharto te handhaven. Bernhard maakt zulke reizen als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds en versjachert
ernaast vliegtuigen. Hij heeft ook naar zijn zeggen in Iran de
irritaties glad gestreken nadat studenten hier, die tegenstanders
van de sjah zijn, hun grieven in de rechtszaal hadden kunnen
uiten. Uit protest waren de Iraanse ambassadeur en zijn staf
naar Teheran teruggekeerd, maar er is nu een nieuwe man benoemd en de herrie behoort tot het verleden.
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own policies.” Hoe durven ze hier nu mee te komen? Washington heeft de afgelopen jaren immers nooit anders gedaan!
„Only swift installation of a new regime in Saigon can stand
any chance of negotiating coalition rule, ending the bloodshed
and sparing Saigon a fate even more doleful that the one that
descended upon Pnom Penh.” Ik vind het een schandaal dat
een krant als de Times om één minuut voor twaalf, na 55.000
gesneuvelde Amerikaanse soldaten, met zo’n „advies” durft te
komen. Schaamteloos, typisch Amerikaans.
Le Monde noemt de het Amerikaanse echec in Zuidoost-Azië
„external fascism”. „While maintaining liberal democracy at
home, the United States applied methods totally opposed to
democracy in its international relations: dictatorship, permanent repression, violence, terror, crushing by iron and fire.” Le
Monde spreekt nu over de tirannie van Lon Nol en Thieu en
meent „an immens hypocrisy is thus ending in Southeast Asia,
which has done the West more wrong than all Communist propaganda.” Zo is het precies. En wat moet er in Zuid-Korea,
Taiwan, Singapore en Indonesië gebeuren? Ik wilde dat Bung
Karno had kunnen meemaken hoe vierkant gelijk hij zou krijgen over de Amerikaanse oorlog in Azië, terwijl hij zijn standpunt met zijn val en zijn leven heeft moeten bekopen.
Aurelio Peccei belde en vroeg om woensdagavond in Parijs te
komen. Ik zal dit doen.
Bracht een bezoek in Bussum aan mijn studiegenoot van Nijenrode, Han André de la Porte. Ik ben zeer gesteld op zijn
vrouw Irthe van Pallandt. Alle vier de dochters waren thuis.
Het was bijzonder gezellig. Han is nog altijd even gek en geestig.
Hij staat nu aan het hoofd van het familiehandelshuis Merrem
& La Porte op de Keizersgracht. Hij is misschien geïnteresseerd
cellulose in de Sovjet-Unie te kopen. Hij is ook bereid ambassadeur Romanov te ontmoeten. De koffie was ondrinkbaar,
evenals de soep uit een blikje, maar hij opende voor de hernieuwde kennismaking een fles champagne. Het huis was uitermate subtiel ingericht, waar de hand van Irthe in te herkennen
was, zachte pastelkleuren, met zitbanken in flauw oranje. Er
heerste een aardige sfeer.
Bezocht ook tante Meta de Vries in haar verzorgingstehuis. Zij
voelt zich opgelaten. „Nu zit ik hier voor pampus, bah,” zei ze.
Haar hulpbehoevendheid ergert haar grenzeloos. Ik bracht haar
Den Vaderland Getrouwe, ook al denk ik dat zij het niet leest.
Dergelijke ellende en lijden is mam bespaard gebleven. Ik had
er iets voor haar in moeten schrijven, maar uit principe doe ik
zoiets nooit.
280

21-07-2005

11:55

Pagina 281

21 april 1975

Mijn vaders sterfdag. Ik zal er nooit aan wennen.431
Ik werk aan het gesprek met kardinaal König uit Wenen voor
mijn komende Europa-boek. Hij schreef in de Times over de
toekomst van religie.432 „The risk of life is death”, aldus de kardinaal. Daarom is de toekomst van de mens verweven met de
toekomst van religie. „The view of religion as a decisive quality of human existence finds sufficient support in history. All
great cultures of the past bore religious imprint.” Ik ben allerminst overtuigd. Godsdienst in het jaar 2000 kan niet haar bestaansrecht ontlenen aan wat 1000 of meer jaren geleden gold,
want realities have changed, zodat het noodzakelijk wordt denkwerelden, waarheden en waardeoordelen mee te laten evolueren. König baseert zijn pleidooi nog altijd op „geloven”, of
zoals Augustinus het eens zei: „Voor waar aannemen wat niet is
te bewijzen.”
Henry Kissinger heeft gezegd dat Washington geen druk zal uitoefenen om president Nguyen van Thieu van het toneel te laten
verdwijnen. Haal je de duvel. De man heeft al die jaren smerige spelletjes voor Kissinger & Co gespeeld. Nu zegt de idioot
Henry het eens te zijn met president Valéry Giscard d’Estaing
dat naar een politieke oplossing in Saigon moet worden gezocht.
James Reston beklaagt zich er over dat Gerald Ford er eigenlijk
een potje van maakt. Hij houdt overal redevoeringen, zoals
voor de Dochters van de Revolutie en de American Society of
Newspaper Editors, vergadert met de senaat over buitenlandse
betrekkingen, beklaagt zich dat het Congres hem geen geld wil
geven voor de waanzinoorlog en doet alsof daarom ZuidoostAzië verloren gaat: „but somehow,” aldus Reston, „none of
this seems to bother him personally or interfere with his normal
schedule” En dat is het natuurlijk precies. Ik denk dat de man
anders ook niet op het Witte Huis zou kunnen functioneren. Hij
moet de werkelijkheid van wat er om hem heen gebeurt ge431 Ik moet toegeven: het is nu in 1991 al 25 jaar geleden en ik geloof niet dat ik er op
21 april 1991 aan heb gedacht.
432 The New York Times, 21 december 1974.
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Klaas Jan Hindriks interviewde president Ali Bhutto van Pakistan. Leek nergens op. Ik denk altijd aan de uitspraak van Kees
van Langeraad dat interviewen neerkomt op het houden van
een lucifer onder het achterste van de geïnterviewde. Het gaat
erom je voldoende te verplaatsten in de ander om hem zo tot
leven te brengen.
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woon mentaal blokkeren. En dan laat Reston er zonder blikken of blozen op volgen (voor de zoveelste maal trouwens):
„Ford is not only plain, honest and decent, which is refreshing
after Johnson and Nixon, but he is lucky”, en daarmee bedoelt
de commentator dat hij werd aangewezen president te zijn.
Onbegrijpelijk dat een man als Reston in het theater van Ford
trapt en dit als „recht door zee en fatsoenlijk” interpreteert.
„Ford is much more confident now,” aldus Reston in een volgende alinea, „more self-assured. He does what comes naturally: talks too much, and too much imprecisely goes to too many
places and uses up too much energy on secondary things.”433
James Thomson, curator van de Nieman Foundation aan Harvard, schrijft in de Times dat Cambodja in 1970 is verraden door
de Lon Nol-coup en het land werd vernietigd door de Amerikaanse invasie. Over nakaarten gesproken! Meneer Thomson
zal wel wachten tot Suharto valt om dan met de „openbaring”
te komen dat Sukarno werd verraden door Suharto zoals Sihanouk door Lon Nol. Waarom doen dergelijke mensen hun
bek niet eerder open? Hij durft na de val van Pnom Penh!
Thomson zegt verder ook nog even „that of all high crimes for
which Richard Nixon must be held to account by history none
can be higher than the senseless destruction of Khmer civilization in Cambodia.” En waarom zou alleen Nixon schuldig
zijn? What about Henry Kissinger en de rest van de nincompoops
in Washington?434
Ik kwam Ronald X. weer eens tegen. Hij is nog steeds model
en er stond een reclame van Peek & Cloppenburg in de krant
met zijn lekkere smoel.435
22 april 1975

Heb zo naar over Peter gedroomd dat ik er wakker van werd.
Ik lag lang na te denken. John van Haagen zei altijd: „Jij maakt
je vrienden”. Misschien heb ik helemaal geen vrienden as far as
the word goes. Wanneer ik iemand ontmoet, met mijn ogen en
de machinerie erachter, dan zet ik er soms mijn zinnen op en
zorg ervoor dat het experiment slaagt en „schep” zo eigenlijk
de vriendschap die volgt. Hoe het allemaal werkt weet ik niet,
want er zijn tal van ontmoetingen – zoals met Ronald Gase –
die ik ondanks allerlei positieve aspecten vrijwel a priori afwijs,
dikwijls zonder precies te kunnen zeggen waarom. Ik ben nu
bijna 50 jaar en ik ben niet langer van plan wie ook, inbegre433 The New York Times, James Reston, 21 april 1975.
434 The New York Times, idem.
435 Zie bijlage 46. Ronald zou eind tachtiger jaren in New York aan aids overlijden.
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436 Brief d.d. 11 april 1975.
437 Zie bijlage 47.
438 Brief d.d. 21 april 1975.
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pen Peter, achterna te lopen. In die zin begint de „totale eenzaamheid” waar Lex Poslavsky het altijd over heeft, werkelijkheid te worden. Er is altijd nog een Thermos of van tijd tot tijd
een tripje naar het Vondelpark to keep the plumbing running. En
ook zal er het schrijven van dit dagboek zijn.
Een verrassende brief van Ganis Harsono, de woordvoerder van
minister Subandrio. Hij had Den Vaderland Getrouwe ontvangen
en „I was most impressed by the manner as well as the matter
of what you have presented therein. It was a joy to read and I
have learned a great deal from it.” Dr. Chris Penders van
Queensland University behandelt de publicatie van zijn eigen
boek. Dan weet je al hoe laat het is, want dat is de man die een
onzinboek over Bung Karno produceerde. Het verhaal zal eind
van het jaar verschijnen en hij hoopt dat ik voor een Nederlandse vertaling zal zorgen. Heb er steeds minder zin in.436
Een briefje van Frits Philips zegt in een paar regels veel over hoe
zijn brein werkt. Hij denkt dat ik niet meer precies zou weten
wat er in 1959 in Kopenhagen bij de ontmoeting met Sukarno
zou zijn gezegd of gebeurd.437 Mij beduvelt die meneer niet. Ik
heb het exact opgeschreven. Bovendien om mij aan te raden
Solzhenitsyn te lezen is absurd. Ik heb langzamerhand met voldoende communisten, ook in Moskou, kennisgemaakt om te
weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Weet het waarschijnlijk zelfs beter dan de heer Philips.438 De televisiecriticus van de
NRC, John Müller, antwoordt me op mijn compliment over
zijn rubriek, maar ik heb kritiek over het feit dat hij geen melding maakte van het geklets van de heer Philips over handel
drijven in het oostblok. Müller vertelt „dit belachelijke praatje”
al eerder van hem te hebben gehoord. Hij vond het NCRVfilmpje van Pieter Visser dermate inferieur en voelde zich niet
verleid er ook maar iets serieus van te nemen.
De Volkskrant maakt er melding van dat Luns onlangs bij Henk
van der Meyden zich er nog eens liet voorstaan de zoon van de
„belangrijke” schilder Huib Luns te zijn. Het olieverfdoek Pan
van 71 bij 106 meter werd bij Mak van Waay geveild. De inzet
was 40 gulden, het eindresultaat onder enige hilariteit 110 gulden.
Zag een film over veldmaarschalk Erwin Rommel. Wat schokkend was, was zijn dood door vergif, dat hem door twee generaals werd gebracht. Hij werd van hoogverraad beschuldigd.
Toch kreeg hij een staatsbegrafenis en een krans van Hitler, die
ook de weduwe een brief van medeleven zond.
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Ellen Thomassen had Ischa Meijers boekje over zijn moeder
prachtig gevonden. Gelukkig schreef de NRC het vanavond aan
flarden. „Ja, Ellen, zo zijn er ook miljoenen mensen die de Zangeres Zonder Naam aanbidden, of Van het Reve, Wolkers en
Jan Cremers schilderijen van vagina’s. Ik doe er niet aan mee.”
23 april 1975

Op weg naar Parijs. Ik mis Peter altijd in die stad door de vele
tripjes die wij samen er naartoe hebben gemaakt. Na Lille kon
de kap neer. Precies in vijf uur: Amerbos naar Place Vêndome.
Ik verheug me maar ten dele op de ontmoeting met Aurelio
Peccei.
Koning Boudewijn van België en ook koningin Margarethe
van Denemarken gaan op staatsbezoek naar Moskou. De hemel mag weten wat ze in Den Haag bezielt.439
Keke is mee en kijkt zijn ogen uit in de Franse hoofdstad. De
verzorgster van Karina, mevrouw Azuma prepareerde fijn gesneden kip in de keuken. Dewi was op Bali.
Kartika is nog aan het wisselen, maar haar voortanden zijn nu
definitief. Ze droeg een tweed rok met blouse en zwarte hoge
schoenen als een Frans schoolmeisje. Ze had een film met Alain
Delon gezien en sprak over een dame die in het Athenée Plaza
Hotel tegenover hun flat in het bad was overleden en pas vier
dagen later was gevonden. Ze sprak niet over haar moeder. De
Afrikaanse huisknecht, met tatoeages in zijn gezicht, was er nog,
wat me verwonderde gezien het het temperament van Dewi.
Later sprak ik een paar uur met Aurelio en het was misschien een
van de meest ontspannen ontmoetingen ooit. Hij vroeg waarom ik problemen in Jakarta had. Er was weer eens geluld. Ik
denk dat ik hierop een uur aan het woord ben geweest met het
ophalen van herinneringen aan Bung Karno, de groep-Rijkens, Luns, Nieuw-Guinea, Walt Rostow, het Witte Huis, de
Kennedy’s, mijn ontmoetingen met George de Mohrenschildt
en Marguerite Oswald, inbegrepen het werk dat Gerard Croiset had verzet in de Dallas-affaire. Hij leek gefascineerd.
Hij zal me introducties geven voor mijn komende Europaboek. Hij noemde een interview met Simone Weil als een van
de mogelijkheden: „The only man in France…” Die dame
trekt me niet. Hij wilde na 21 juli aan zijn eigen boek (met mij)
werken, maar dat brengt mijn geplande reis naar de SovjetUnie in het gedrang.
De ogen van Keke zijn nog altijd prima. Hij zag zichzelf in de
439 Ondanks een persoonlijke uitnodiging van Mikhail Gorbachev in 1985 is er nog
steeds geen Nederlandse koningin in Rusland geweest, althans niet in 1991.
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24 april 1975

Parijs
President Nguyen Van Thieu (52) van Zuid-Vietnam is drie
dagen geleden met een bang afgetreden en noemde zijn Amerikaanse bondgenoten „unfair, inhumane and irresponsible.”
Een 71-jarige politicus, Tran Van Huong, is hem opgevolgd.
Generaal Frederick Weyand, chef-staf van het Amerikaanse leger, heeft Saigon reeds als „onverdedigbaar” bestempeld. Pnom
Penh en Saigon, de beruchte zogenaamde domino’s, vallen zowat tegelijkertijd. De druiven zijn zuur naar de hoofdartikelen
in de Amerikaanse pers te oordelen. Je vraagt je af waarom Henry Kissinger, de briljante architect van alle onzin, die zogenaamd
vredesakkoorden werden genoemd, blijft zitten. Het het Lunssyndroom is niet weg te branden. Maar wat is de werkelijke reden?
De sovjetpartij-ideoloog, Mikhail Suslov, heeft ter gelegenheid
van de 105de geboortedag van Lenin verklaard dat de communistische macht zich op een hoogtepunt bevond in de wereld.
Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben.
The New York Review of Books wijdt enkele pagina’s aan de studies van Bernard Fensterwald en George O’Toole, een CIAcomputeranalist, die samen diepgaande onderzoekingen naar
de Dallas- moord hebben ondernomen.440 Er is langzamerhand
geen touw meer aan vast te knopen. Steeds meer zogenaamde
informatie komt vrij en de warwinkel van intriges is niet meer
te ontcijferen.
Ook Newsweek mengt zich wederom in het Dallas-debat, nu
met een studie via een Psychological Stress Evaluator die aan
de hand van Oswalds uitspraak dat hij onschuldig was „found
none of the bunched-up, hedge-shaped clusters of squiggles
that commonly accompany lying.”
440 Volume XXII, number 5, 3 april 1975.
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spiegels op de gangen van Hotel Vendôme en blafte. Hetzelfde
gebeurde in de kamer zodat ik er een doek voor moest hangen.
Gek beest. Moest lachen.
In het park bij het Louvre leek het wel koninginnedag der nichten. Stampvol. Leer is in. Het gemak waarmee door verschillende monden van de ene penis naar de andere werd overgegaan doet je afvragen wat ze niet allemaal oplopen. Je kunt stellen dat twaalf verschillende bekken in een tijdbestek van misschien twintig minuten een en dezelfde penis belikten en zogen. Ben gaan slapen.
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Ontbeet met Pak Hanafi, Bung Karno’s voormalige minister en
ambassadeur, in het Intercontinental Hotel. Hij had in de Zürcher Zeitung een hoofdartikel gezien ter herinnering aan de Bandung Conferentie van 1955. Hij had een brief opgesteld aan die
krant die een grondige re-write nodig had, wat ik tussen croissants door zo goed mogelijk heb proberen te doen. Hij correspondeert nu ook met oud-ambassadeur Djawoto in Peking.
Pak Hanafi voelt zich door Dewi beledigd en laat haar schieten. Zoon Dito kwam ook nog even opdagen. I like him.
Nauwlijks was ik thuis of Dick Sprague belde uit het Okura
Hotel dat de NOS hem nog altijd niet voor het leveren van de
Zapruder-film had betaald. Klaas Jan Hindriks had over problemen met banken gesproken en gezegd dat wanneer hij in
Holland zou komen hij meteen betaald zou worden. Ik belde
Enkelaar en Hindriks, die excuses maakte en gewoon zei: „Je
kunt het geld hier komen halen.” Ze betalen drie maanden te
laat en alsof ze je een gunst doen mag je naar Hilversum rijden.
Zo zijn onze manieren in Hilversum.
25 april 1975

Brief van Casper Bake uit Ovambo. Hoe kan hij nu ademhalingsproblemen hebben, zo’n gezonde bink. Ik denk nog altijd
dat hij is geronseld om in onherbergzame gebieden te opereren. Maar hij ziet veel en schijnt te genieten, vooral van bezoeken aan wildreservaten.
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Zonde dat er gisteren geen tijd overbleef om heet van de naald
notities te maken. Het vliegtuig van Francisco Paesa landde om
11.37 uur op Schiphol. We waren op tijd in Den Haag voor de
lunch met ambassadeur Romanov. Hij vertelde ’s morgens in
Amersfoort een krans te hebben moeten leggen, omdat in de
oorlog 1.200 Russische krijgsgevangenen in het concentratiekamp aldaar om het leven waren gekomen. Vervolgens had hij
om 14.00 uur op Texel moeten zijn voor het onthullen van
een monument voor de Georgiërs, die er tijdens de Tweede
Wereldoorlog om het leven waren gekomen. Om op tijd te
kunnen komen had hij het ministerie van Buitenlandse Zaken
verzocht per auto naar Den Helder te mogen rijden teneinde
daar de veerboot te nemen. Maar omdat Den Helder een „belangrijke” marinebasis was, had hij van jonkheer A.F. Calkoen,
chef protocol een brief, gedateerd 23 april 1975, ontvangen dat
zijn verzoek was afgewezen. Men bood de ambassadeur twee
politieboten aan vanuit Den Oever. De ambassadeur lachte
vooral om het woord „politie”. Hij maakte een grapje over
Holland als onderdeel van de vrije wereld en vertelde de heer
Calkoen te hebben opgebeld bereid te zijn geblinddoekt door
Den Helder te rijden. Hij nam Francisco en mij mee naar zijn
werkkamer om de situatie bij Den Helder op een wandkaart
verder te verduidelijken. „I think, that bureaucracy is the highest developed industry in the world,” zei hij. „Can you imagine,
all Soviet tourists can pass through Den Helder, but not the
Soviet ambassador. They don’t seem to understand, that we
send tourists as spies. They are the best in the business.”
We spraken ook over de mogelijkheden met Philips zaken te
doen. Ik gaf hem een kopie van de brief van Frits Philips aan
mij, die me adviseerde Sozhenitsyn te lezen. Hij vertelde Francisco en mij dat Moskou Philips een miljard had aangeboden
voor het neerzetten van een fabriek die kinescope tubes zou kunnen vervaardigen. „We do not have to invent the bicycle anew,”
vervolgde Romanow, „it was already invented. Of course,
Philips refused and three months later we did sign the same
contract in West-Germany for 3/4 billion dollars.”
Ik ging eerst met Keke wandelen, terwijl de ambassadeur zijn
beroemde Romanov-cocktail maakte.
Ik hoorde Francisco tegen Rom zeggen: „I am too honest in
business,” een opmerking die me koude rillingen bezorgde. Hij
vroeg of de State Bank in Moskou gereed was om bijvoorbeeld
500 miljoen in Saoedische realen te ontvangen. „The difficulty in
the Moscow system is to find a suitable partner,” aldus Francis-
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co. Hij bedoelde natuurlijk dat aan de Kremlin-bureaucratie
geen touw was vast te knopen. „One official, Mr Ambassador,
spent three hours to explain to me that he represented the biggest bank in the world. But that, I knew, of course.” Zoiets tegen Romanov te zeggen is als „preaching to the converted.”
Francisco dacht dat er een mogelijkheid zou zijn „to arrange for
20-year loans against the price of oil at the time of repayment.”
„Like was done in the past with wheat,” antwoordde Romanov.
„But for a real coup, I have got to find the right man in Moscow,” benadrukte Paesa. De ambassadeur stelde voor dat Francisco een ontmoeting zou hebben met Oleg N. Kulikov, directeur van een nieuwe sovjetbank die onlangs in Luxemburg
werd opgericht. Romanov liet onmiddellijk Luxemburg draaien
en stelde telefonisch Paesa aan zijn mensen aldaar voor. Francisco nodigde hem naar Zwitserland uit. Kulikov antwoordde
dat de visumaanvraag voor Zwitserland elf dagen in beslag nam.
Romanov tegen Paesa: „My trade-office in Amsterdam is doing business with shipyards across the water, the IJ. All business
is being conducted by phone, because they are not allowed to
cross the water and go there themselves. And, then, phones are
tapped, in our case for 100 per cent. The Minister, De Gaay
Fortman said so in parliament himself.”
Ambassadeur Romanov kwam ook nog even terug op de
blunder van Max van der Stoel in de Shell-affaire van vorig
jaar. „I was called to the Foreign Office three times about that
matter. I did not tell you at the time, because you are an explosive man. But they warned me for you and said you were a
dangerous man.” Screw the fucking Dutch and Foreign Affairs.
Dit is nu al sedert de jaren vijftig aan de gang.441
De ambassadeur zei ook dat de USSR voor miljarden „underwater caissons for sea explorations” wilde aanschaffen. Hij
meende te weten dat IHC en andere bedrijven in Holland die
dingen maakten. Francisco zei dat de Fransen ze eveneens produceerden. Waar Romanov zich eveneens bitter over beklaagde was dat gemiddeld vijf sovjetschepen per dag de haven van
Rotterdam aandeden, waardoor ongeveer 50 Russische zeelieden dagelijks de wal op gingen. Er waren 45 buitenlandse consulaten in Rotterdam, maar Den Haag weigerde er een sovjetconsulaat te laten vestigen.
Later was ik met Francisco in het Promenade Hotel. Hij zag me
441 Toen ik deze notitie in januari 1992 weer tegenkwam schreef ik opnieuw aan de minister (H. van den Broek) hoe razend dit soort vondsten me maakten (als explosieve
man).
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442 Onnodig om te schrijven dat ik nooit heb kunnen achterhalen of Paesa werkelijk zaken in Moskou heeft gedaan, laat staan dat hij mij na het verschaffen van alle introducties ooit een cent aan commissie heeft betaald
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met een Parker 61 schrijven. „I never liked that pen,” he said,
en gaf me een solid gouden pen van zichzelf, een Waterman. Hij
vertelde in mei in Moskou een eerste deal van drie miljoen te
zullen sluiten. Hij schreef eerst 2.700.000 miljoen op een papiertje, rekende nog wat verder en kwam uit op 3.500.000 miljoen
dollars. Ik moest een paar maal herhalen wat mijn aandeel in de
deal zou zijn en eindelijk stelde hij een wedervraag: „What did
we agree on?”
„One per cent of the total investment.”
„Okay, then you will receive 35.000 dollars.”
Wat later zei hij: „You know what, Willem, I will give you
even 50.000 dollars.” Mijn God. Ik raakte er opgewonden
van.442
Later vertelde hij dat Dewi Sukarno naar Villa Rajada in Gland
was gekomen en letterlijk alles wat haar toebehoorde had meegenomen, inbegrepen een portret van haar, schilderijen, en:
„At least 50 dresses of 5.000 Swiss francs each, I paid for. She
even went into my bedroom took my golden cufflinks, golden
briquet, everything, everything. José, my butler, called me in the
office, but we wanted no scene. She never gave the servants as
much as 100 Swiss Francs. She really is a bitch.” Dewi had zelfs
voor een verhuisauto gezorgd. „If she now shows up in Geneva, people laugh at her.” Ik dacht: dat is één kant van het verhaal, maar ik herkende het allemaal wel.
Francisco schijnt een nieuwe vriendin te hebben, die verder
geen verwikkelingen veroorzaakt, want de dame in kwestie is
gehuwd. „I can have her, whenever I want, and have no complications.”
„What about blackmail?” vroeg ik.
„It will cost me 2.000 dollars to have someone killed,” zei hij
zonder blikken of blozen.
„In the United States it costs 500 dollars,” antwoordde ik.
„Oh, no. Much more,” aldus Francisco. Hij bevestigde dat hij
gezorgd had dat zijn voormalige compagnon Di Blasio een Canadees paspoort kreeg om mee naar Moskou te kunnen reizen.
Daarna ontdekte hij dat de man niet alleen een Israëlische geheim agent was, maar tegelijkertijd wapens aan de Arabieren
verkocht. „Were you mad to bring this man along with us?”
vroeg ik.
„Very mad,” antwoordde Paesa.
Loet Kilian is terug uit de VS en heeft zijn vliegbrevet in zijn
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zak. Ik ben toch wel blij dit mede tot stand te hebben kunnen
brengen. Mam zou er mee akkoord zijn gegaan, want het lukte met haar – voor mij bewaarde – geld.
27 april 1975

Vanavond ontving ik tante Ellen Mangadie uit Jakarta. Frank
Heckman kwam om de Hanafi’s en zoon Dito te ontmoeten.
We dineerden bij Mei Wah in Noord. Maar in plaats van Dito
verscheen de familie met dochters Nina en Janti Hanafi. Nina
gaf haar bord bij Mei Wah terug waarop ik haar duidelijk maakte dat het verwende mormel niets anders voorgezet zou krijgen. „Either you eat it, or you’ll eat nothing. That’s what I was
taught. Remember half the world is starving.” Het kind at alles
netjes op maar liet nog iets liggen to prove her point. De moeder
benadrukte dat zij de eerste van haar klas was. Frank: „Willem,
je bent een vreselijk goed peadagoog, je weet het alleen niet.”
Het weekblad Accent 443 memoreert dat de fotograaf John de
Rooy tien jaar geleden zesmaal de drukker van zijn camera in
de bosjes van Kasteeel Drakestein overhaalde en naar schatting
één ton of meer rijker was. De kortstondige roem en rijkdom
lijken hem noodlottig geworden. De Rooy is een oude man.
Het maakte hem niet gelukkig. De vraag is of het startsein voor
de relatie Beatrix en Claus ook hen werkelijk gelukkig heeft
gemaakt, of werd de gestolen publiciteit alle betrokken partijen
noodlottig?

443 Accent, nr. 17, 26 april 1975.
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444

NRC

Handelsblad, J. Reichenfeld, 18 april 1975.
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Karlheinz Stockhausen noemt muziek „een geweldig medium
en het beste middel voor diepte-massage. Wij mensen, met dit
vlees en bloed op deze aarde geboren, hebben trillingen nodig
die zijn zoals ons lichaam zelf. Alleen zulke trillingen dringen
door de huid en poriën heen diep in ons door en masseren ons
als het ware in de diepte. De voor de mens zo belangrijke alfagolven in de hersenen hebben een frequentie van acht tot veertien trillingen per seconde. Met twaalf trillingen per seconde
kun je je zenuwen verdoven.”
Stockhausen gelooft blijkbaar in reïncarnatie en uit dromen
concludeert hij in een vroeger leven een grote vogel te zijn geweest. Welja. Ik houd het liever op Rabelais die over „de hemel” tenminste sprak als „le grand peut-être”. Mensen, die het
mysterie allemaal zo precies weten, vind ik verdacht. Stockhausen „weet” dat hij als persoon in de gestalte van andere mensen heeft geleefd. Volgens hem zijn we een herspoeling ondergaan en daarom herinneren we er ons niets meer van, wat maar
goed is: „Tenslotte is voor de meesten één leven al teveel. Ze
zouden het niet uithouden zich alles te herinneren. Ze zouden
het niet kunnen verwerken.”444 Ik denk dat meneer Stockhausen er goed aan zou doen eens iets te lezen over de neurobiologie van ons hoofd.
Pak Hanafi vertelde een interessant detail over de cruciale periode van 11 tot 13 maart 1967, toen Suharto opzettelijk de Super Semar naar zichzelf toe interpreteerde en zijn staatsgreep
vervolmaakte. Johannes Leimena was naar generaal Suharto toegegaan om tegen de vervalsing van het door Bung Karno ondertekende document te protesteren, maar de man had glashard
geantwoord: „Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe.” Leimena had voor de ontmoeting met Suharto zijn generaalsuniform aangetrokken. Later kwam hij met generaal Hartono van
de KKO aan Bung Karno vertellen dat Suharto gewoon zijn insubordinatie voortzette.
Walter Cronkite, ook zo’n held op sokken in de journalistiek,
heeft eindelijk bekendgemaakt dat er belangrijke passages uit het
gesprek met oud-president Lyndon Johnson waren geschrapt
(op diens verzoek achteraf.) De conversatie werd in 1969 opgenomen en LBJ had duidelijk gemaakt dat Lee Harvey Oswald
zeer wel mogelijk bepaalde internationale contacten had, die
bij de moord op JFK waren betrokken. Die uitspraak komt er
op neer dat ook Johnson in een complot bleek te geloven.
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29 april 1975

William Buckley jr., de fameuze commentator445, heeft in de
Herald Tribune geschreven over informatie te beschikken dat
Washington van plan zou zijn geweest „to pulverize Hanoi and
Haiphong” en had men dat voornemen nu maar uitgevoerd
dan zou Noord-Vietnam tijdig uit elkaar geploft zijn waardoor
een hele nieuwe betekenis aan het woord détante gegeven zou
kunnen worden. Buckley merkt het niet meer dat hij als een
Hitlertje denkt en schrijft. Dat zijn de vervuilers van Amerikaanse breinen, die vanachter hun schrijftafel in New York filosoferen over wat er in de wereld moet gebeuren. Intussen is
de vlucht van Amerikanen, die het vege lijf proberen te redden, uit Saigon in volle gang. Het is een afschuwelijk schouwspel en de mensen van Vietnam zijn natuurlijk voor de zoveelste keer het werkelijk lijdende voorwerp. Amerikanen smeren
’m met de staart tussen de benen en hun „bondgenoten” moeten het verder maar uitzoeken.
Vrijwel onopgemerkt, zeker in de vaderlandse pers, gaat het
onderzoek naar de maffiastreken van de CIA in Washington gestadig verder. Een assistent van JFK, Richard Goodwin, heeft
meegedeeld dat president Kennedy al in november 1961 tegen
hem heeft gezegd dat hij zich zorgen maakte dat na alle CIAmoorden en aanslagen in het buitenland dit wel eens een boemerangeffect zou kunnen hebben en door aanslagen in de VS
zou kunnen worden gevolgd. Twee dagen eerder had JFK de
mogelijkheid van een moordaanslag op Fidel Castro met Tad
Szulc van de New York Times besproken.
Een andere frisse zaak, die thans aan het licht is gekomen, is dat
het Senate Select Committee on Intelligence Activities in het
bezit is gekomen van bewijsmateriaal dat de CIA sinds jaar en
dag journalisten, academici en zelfs religieuze leiders heeft betaald om namens de CIA te spioneren. Daarbij komt dat hoofdredacties van voorname Amerikaanse media de CIA jarenlang
om de verzekering hebben gevraagd dat geen hunner medewerkers in het geheim voor het karretje van de CIA was gespannen. De CIA heeft altijd straal ontkend dat zulks het geval was.
Frisse boel. Nu nog erachter zien komen wie zich tot dergelijk
smerig werk hebben geleend.446
Gerard Croiset kwam vanmiddag naar Amerbos in een groen
fluwelen pak. Hij begon met te vertellen, wat hij in zijn komende boek over Jezus zal schrijven. Over een oorlog in West-Azië
had hij nu minder te vertellen. Ik herinnerde hem er nog eens
445 28 april 1975: een jaargenoot van mij op Yale University.
446 Herald Tribune, James Reston, 27 april 1975.
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30 april 1975

Saigon is definitief gevallen. Wat zullen de Zuid-Vietnamese
militairen allemaal snel hun camouflage-uniformen en laarzen
opbergen. Hoe kan Kissinger zich eigenlijk nog handhaven?
Hij heeft deze week in US News & World Report voorspeld „dat
heel Europa binnen tien jaar Marxistisch wordt. De groeiende
communistische invloed in Portugal en Italië hebben mij tot
die pessimistische voorspelling gebracht.” Geen wonder dat hij
het met Joseph Luns prima kan vinden. Twee handen op een
buik.
Luns heeft zich ook weer eens geroerd dezer dagen. Hij was op
weg naar een Bilderberg Conferentie, voorgezeten door prins
Bernhard in Cesme in Turkije. C.L. Sulzberger448, die er ook
naartoe is gegaan, wijdt aan deze plaats een kolom in de Herald
Tribune. Soort zoekt soort. De secretaris-generaal van de NAVO
kondigde in Izmir aan dat het Amerikaanse Congres „een grote fout had gemaakt door het besluit de wapenhulp aan Turkije
447 Sla ander gedonder met de NOS over het niet nakomen van afspraken hier maar verder over: too boring!
448 Herald Tribune, 28 april 1975: Sulzberger zou later als een door de cia betaalde journalist worden gebrandmerkt.
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aan dat hij eens voorspelde dat de sovjets West-Europa zouden
innemen en de bevolking naar het Oosten zouden slepen om
zelf hier te gaan wonen. Ook sprak ik met hem over de bij Enkelaar verdwenen foto van George de Mohrenschildt. Hij herinnerde zich dat ik deze bij me had gehad. „Maar heb je hem
die toen niet cadeau gegeven?”
„Hoe kan dat nou,” zei ik, „die foto was aan mij opgedragen?”
Ik maakte duidelijk dat ik niet geloofde dat mijn foto zogenaamd weg was. „Goed, laat maar, ik zal er met hem over spreken,” zei Croiset.447
Over de misser van Philips in de Sovjet-Unie adviseerde hij Frits
Philips rechtstreeks te bellen en te zeggen: „Misschien vindt u
me wel brutaal, maar ik vind dit een dermate belangrijke zaak,
ik wil er met u over spreken.” „Philips wil eigenlijk alleen maar
niet omdat de Amerikanen het niet willen hebben”, vervolgde
Croiset. „Hij luistert bovendien naar zijn adviseur. Die moet je
zien te benaderen.” Ik vroeg wie dit zou kunnen zijn. „Dat
moet jij weten. Misschien kan ir. Tromp je dit vertellen. Maar
nu is het genoeg. Ik ben doodmoe.” Dat was het einde van een
gezellig hapje eten.
Keke gaat iedere avond erg zoet slapen. Wat zal ik het diertje
missen als hij er niet meer is.
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af te snijden.” Volgens Luns waren president Ford en Henry
ook tegen het besluit van het Amerikaanse Congres. De NAVO
zou zorgen dat Turkije alles toch kreeg.449
De zoon van ambassadeur Van Roijen, de zaakgelastigde in
Saigon, heeft ook al de plaat gepoetst.
Hare Majesteit heeft weer 2516 lintjes laten regenen. Je kunt er
donder op zeggen dat als gewoonlijk de duivel op de verkeerde
hoop kakt.
Oud-ambassadeur dr. J.G. de Beus merkt in zijn boek In Rusland 450 al op pagina 10 op ter illustratie van hoe hij een redevoering van Nikita Khrushchev beluistert: „Hij spreekt niet als
Hitler of Sukarno met hun kunstmatig opgevoerde climaxen…”
Het spijt me maar dan heb ik er alweer genoeg van. Wat een
onwaar, insinuerend geklets.
Het defilé op Soestdijk vandaag was een gezellige affaire. Wanneer je prins Bernhard daarbij rond ziet lopen, maakt hij een
charmante, vlotte indruk. Toch zit hij, ondanks misschien goede
bedoelingen, bijna steeds in de verkeerde hoeken te wroeten.
Dewi Sukarno heeft in Hongkong gezegd een boek te schrijven over de coup van 1965 in Indonesië dat de titel The tears of
a sparrow zal krijgen. Het zou aardig – en correct – zijn geweest
wanneer ze mij daar eens over had geïnformeerd.
De voormalige CIA boss Richard Helms heeft voor de Rockefeller Commissie met klem betoogd dat de CIA zich nooit heeft
ingelaten met moorden op buitenlandse leiders en staatshoofden. De man liegt of het gedrukt staat en de hele wereld weet
het. Dit onderzoek is een misselijk makende farce.
1 mei 1975

Henry James, de Amerikaanse romancier, heeft de schrijver
eens getypeerd als „the man on whom nothing is ever lost.”
Anatole Broyard noemt Personal Record: 1920-1972 van Gerald
Brenan451 een voorbeeld van autobiografie bedrijven op zijn
best. Deze herinneringen schijnen voor een belangrijk deel te
gaan over Brenans liefdesverhoudingen: „but I cannot remember a single instance of bad taste,” aldus Broyard. Brenan beschouwde „passionate love, under any conditions, as a precious
gift. He feels the same way about friendship and accepts his
friends’ paranoia, egoism, jealousy and ingratitude as a not unreasonable price to pay for the privilege of having intimate access to someone else’s soul.”
449 NRC Handelsblad, 28 april 1975.
450 J.G. de Beus, In Rusland ,Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem 1963.
451 Alfred Knopf, New York Times review, 28 april 1975, 381 p.
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2 mei 1975

Kolonel L. Fletcher Prouty heeft volgens Associated Press voor
de Rockefeller Commissie, die de CIA moet onderzoeken – zogenaamd – verklaard dat nog onder het bewind van Eisenhower een moordenaarsteam van twee man naar Cuba werd gevlogen om Fidel Castro te vermoorden. Prouty kende de details
want de CIA had hem verzocht een speciaal toegerust vliegtuig
van de luchtmacht voor dit doel ter beschikking te stellen.452
Richard Dudman van de St. Louis Post-Dispatch werd bij het
452 Oliver Stone zou in 1991 voor zijn film JFK Prouty als voornaamste adviseur aantrekken.
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„I have been searching my mind for a more precise characterization of the quality that makes Mr. Brenan and his ‘Personal
Record’ so attractive, but like most deep pleasures, it defies
analysis. I have a theory, though, about the psychogenesis of
this quality. I suspect that the author developed it in self-defence because his father was a man who, we are told, disliked the
smell of oranges,” aldus eindigde Broyard zijn boekbeschrijving.
Broyard haalt hier veel overhoop. Seks bedrijven is als met z’n
tweeën van één bordje eten met dezelfde lepel. Wat liefde bedrijven is behoort tot de diepte-ervaringen, zoals Broyard deze
noemt, die nauwelijks te analyseren zijn. Love-making lijkt mij
een dermate hemelstoeval dat wanneer het je overkomt je het
hoogstens enkele momenten in een leven kan ervaren. Daarnaast beleef je inderdaad een aantal vriendschappen. Het is misschien juist om ervaringen van authentieke vriendschapsgevoelens als „kostbare giften” te omschrijven. Tussen guys kan zich
een vriendschapsgevoel ontwikkelen, van eenzelfde bord met
eenzelfde lepel eten – dus seksbedrijven – dat tot een natuurlijk
uitvloeisel van elkaar geschenken geven behoort. En inderdaad,
geven betekent afstand doen zonder tegenprestatie. Meestal bestaat geven uit een bewuste of onbewuste vorm van omkoperij.
Vooral in liefdesverhoudingen lijken geschenken meestal bedoeld om te kunnen worden beantwoord door sensuele pleziertjes, die immers niets kosten? Maar wie weet behoort juist
het maximale en uiterste geschenk, waar een mens toe in staat
is, namelijk de oprechte, onvervalste liefdesverhouding met
een ander (waar Brenan naar zijn zeggen er een aantal van zou
hebben gekend) tot die totaal onhaalbare kaarten, ongrijpbaar,
als buiten het bereik liggende illusies waar alle mensen tot het
einde der dagen naar op zoek zijn: de versmelting in geest en lichaam met vriend of lover.

n

Z828revisie

1974 – 1975

n

Z828revisie

21-07-2005

11:55

Pagina 296

begin van de Amerikaanse interventie in Cambodja door verzetsstrijders gevangen genomen. Hij maakte een gedeelte van
de ramp, die Amerika over het land zou uitstorten, mee. Hij
doet nu verslag in de New York Times van sommige ervaringen
en indrukken. Hij zegt dat door „constant indiscriminate bombing” (van Nixon en Kissinger) 450.000 burgers gedood en gewond werden, althans volgens ramingen, om nog maar te zwijgen over de militaire slachtoffers en de vier miljoen vluchtelingen die het gevolg waren van deze Amerikaanse oorlog. Hoe
komt het toch dat de Amerikanen, onze bondgenoten en hartsvrienden, op nog geen twaalf uur vliegen van ons bed, zich te
buiten gaan aan de meest afstotelijke oorlogsmisdaden en geen
hond er wakker van ligt.
Broer Theo schrijft: „Je bedje staat klaar.” Hij verwacht me
spoedig in Lugano. Neem Keke mee.
Ik verdiep me ter voorbereiding van mijn reis door de SovjetUnie in The Soviet World, van de voormalige Italiaanse ambassadeur in Moskou, Luca Pietromarchi.453 Dat is andere koek
dan het boek van oud-ambassadeur De Beus. De Italiaan komt
met een stortvloed aan steekhoudende informatie. Bij hem vergeleken is onze De Beus een provinciaaltje.
3 mei 1975

De brief van oud-minister Hanafi, door mij in Parijs bijgeslepen, staat inderdaad vandaag in de Herald Tribune. Hij noemt
Bung Karno wel, maar het zou meer à propos zijn geweest,
wanneer hij Sukarno, als initiatiefnemer van de Bandung Conferentie van 1955 zou hebben neergezet. Dat was hij tenslotte,
en dat kan hem zelfs door Suharto – die nog nooit een originele politieke of andere belangwekkende gedachte heeft gelanceerd – worden afgenomen.
Lange brief van oud-ambassadeur Djawoto uit Peking. Zijn
vrouw had me al geschreven dat hij een paar weken in het ziekenhuis lag en later zou antwoorden.
Over Dewi schrijft hij opnieuw: „I think, she has not discharged all the arrows she possesses against Suharto and I will not be
surprised if it eventually comes out that she has some backing
not only from various Japanese business circles but also from
some Indonesian compradore elements inside the Japanese lobby. If this is the case, then she has a rather strong position making it very difficult for Suharto to openly act against her or prevent her from coming and going. Hence the utilization of the
453 Luca Pietromarchi, The Soviet World, George Allan & Unwin Ltd, Londen 1965.
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4 mei 1975

Die dodenherdenking, en masse, daar is iets niet in orde mee,
een opgeschroefde emotionaliteit, waar ik eigenlijk niet in geloof. Ik kijk op televisie naar die sjokkende stoet door de duinen. Ik zou nooit van zo’n kudde deel kunnen uitmaken. Zijn
die mensen werkelijk bezig, met wat ze denken waar ze mee
bezig zijn?
Ben Brinkel van Nijenrode, nu Michiel van de Plas, zit bij Sonja. Hij komt, net als in onze studententijd, even gekunsteld en
onecht over als toen. En wanneer hij dan eindelijk een persoonlijke mening ventileert, vind ik bovendien dat hij zich nogal
ongelukkig uitdrukt. Die man werd volkomen rooms geprogrammeerd en heeft zich er nooit meer van kunnen losmaken.
Keke kan zo lief in mijn stoel liggen slapen. Dan word hij opeens wakker en kijkt verschrikt om zich heen om te zien waar
ik ben.
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gutter magazine to circulate Dewi’s love-stories. Is this pure
character-assassination, or are there some elements of truth in
these stories? If so, to what extent?” Hij vervolgt: „So Oltmans,
go on with your making efforts to extract as much information
as possible from her against Suharto. This man is surely more
vicious than Lon Nol or Nguyen Van Thieu, and for U.S. imperialism much cheaper.” Hij gaat ook uitvoerig in op mijn
suggestie bij Pak Hanafi, dat hij er wellicht via Dewi in zou
kunnen slagen van de Arabische oliestaten fondsen los te peuteren voor het Indonesische verzet. Op mijn vraag waarom Kim
Il Sung een verrader als Suharto naar Pyong Yang uitnodigde
geeft hij geen steekhoudend antwoord.
Ambassadeur Romanov zendt een uitnodiging. „On the occasion of the 30th Anniversary of the rout of Hitler’s fascism” om
op 9 mei een glaasje te komen drinken. Ik zal de Russen altijd
dankbaar blijven voor de wijze waarop zij Hitler op zijn bek
sloegen, maar ik heb er geen spijt van de negende in Zwitserland te zullen zijn.
President Gerald Ford heeft voor de zoveelste maal bij hoog en
bij laag verklaard overtuigd te zijn dat Lee Harvey Oswald JFK
vermoordde. Mensen moesten het Warren Rapport gewoon
beter lezen. Daar stond in dat er geen aanwijzingen waren voor
een binnenlandse of buitenlandse samenzwering, dus de moordenaar was Oswald.
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5 mei 1975

Khrushchev zei op 16 september 1959 in de Washington Press
Club: „I am personally convinced that the winner will be communism, a social system which offers better possibilities for the
development of the productive forces of a country and which
opens the way to every man to develop fully his abilities and
assures his full personal freedom (?) within such a society. Many
of you will not agree, but that only means I cannot agree with
you.”
Aldus begint ambassadeur Pietromarchi zijn studie van 462 pagina’s. Het boek barst van de informatie.
Schreef een artikel over mijn gesprekken met kolonel Fletcher
Prouty voor de NRC in de hoop dat ze aan de Maas ooit van de
man hebben gehoord.
Lobbyist Martojo is terug uit Indonesië. Hij vertelde dat Adam
Malik bingung 454 was geworden, dat de dochter van Suharto een
houtindustrie op Kalimantan runt en daarnaast een rederij op
haar naam heeft staan en verder dat hij mijn brief over Suharto
in de NRC op de ambassade in Jakarta had gelezen. Ik waarschuwde Frits Schaling bij de NRC dat Martojo terug was. Hij
vertelde nog steeds minister Jan Pronk niet te pakken hebben
kunnen krijgen.
Gisteravond schijnt deze Pronk de stichting J’accuse in Krasnapolsky te hebben toegesproken en te hebben gezegd dat Indonesië „alle” politieke gevangenen diende vrij te laten. De generaals lachen de man uit. Ook legde Pronk de voortgezette financiële injecties als ontwikkelingshulp aan het fascistische generaalsregime uit als een methode om druk op Suharto uit te
oefenen. „Wij hebben vorig jaar gezegd,” aldus Pronk, „dat we
daaruit onze consequenties zullen trekken en we zijn bereid
deze uitspraak te herhalen.” „Een illusie!” riep iemand uit het
gehoor, aldus meldt de NRC.455
Op bevrijdingsdag biedt de Nederlandse televisie een keuze uit
Snip & Snap en de verkiezing van Miss Holland. Een aflopende
zaak.
6 mei 1975

Uitgerekend staan de affaire-Richard Helms, kolonel Fletcher
Prouty en de CBS-journalist Daniel Schorr uitgebreid in Newsweek. Laten we hopen dat de NRC-redactie wakker is. Schorr had
trouwens gerapporteerd dat het Witte Huis zich zorgen maak454 Door het dolle heen.
455 Dan te bedenken dat R. Lubbers bijna 20 jaar later dezelfde Pronk van stal haalde,
die nog altijd vrolijk verder gaat met Suharto helpen financieren.
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7 mei 1975

President Gerald Ford spreekt openlijk over Indonesië als een
Amerikaanse bondgenoot in Azië. Het zegt alles over Suharto
en diens bende, die Indonesië leeg plunderen.
Prins Bernhard formuleert „tirannie” als de noodzaak om onder communisme of fascisme te moeten leven. Misschien weet
hij echt niet wat zich in landen als Zaïre, Indonesië of Iran afspeelt, waar hij zo graag de deur platloopt. Ik ben allerminst
een bewonderaar van het sovjet- of Chinese systeem van regeren, maar om communisten en fascisten op een hoop te gooien
lijkt me teveel van het goede.
(wordt vervolgd)
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te over de „wild west”-activiteiten van de CIA bij plannen om
Fidel Castro en andere buitenlandse leiders te vermoorden. Richard Helms, oud CIA-directeur, was razend geworden en had
Schorr toegeroepen: „Sucker! killer Schorr! Son of a bitch!” en
meer van dergelijke benamingen. Om die reden was kolonel
Prouty in de strijd getreden, uit sympathie voor de pogingen
van Schorr de smeerlapperij van de CIA aan de kaak te stellen.
Ik vind een foto van mam met haar chowchow Tillot. Zij kon
zo kijken vooral wanneer zij ontroerd was.
Amerika heeft in 1974 achttien communicatiesatellieten afgeschoten. De Sovjet-Unie 95. Wordt een gezellige boel daarboven.
Ontmoette Kees Verheul om over zijn Rusland-boekje te
spreken. Zakelijk gesprek. De man heeft geen bijzondere uitstraling. Hij lijkt verder niet in de USSR geïnteresseerd en wilde
ook niet met ambassadeur Romanov lunchen. Ik denk dat hij
„schrijver” wil worden.
Jan Blokker en anderen presenteerden een film over de NieuwGuinea-affaire bij de VPRO, waarbij Joseph Luns volledig werd
afgekraakt. Eigenlijk heb ik hem nog niet eerder op die manier
voor de bijl zien gaan. Daar komen ze dan vijftien jaar, nadat
het werkelijk had moeten gebeuren, mee.
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